Väljakutsed

SF21+

Sotsiaalsem Eesti

Pikaajalise hoolduse korraldus
ja infrastruktuuri
investeeringud

Parandada võrdset ja õigeaegset juurdepääsu kvaliteetsetele,
kestlikele ja taskukohastele teenustele.
Nüüdisajastada sotsiaalkaitsesüsteeme, sealhulgas
parandada juurdepääsu sotsiaalkaitsele.
Muuta tervishoiusüsteemid ja pikaajalise hoolduse teenused
juurdepääsetavamaks, tulemuslikumaks ja vastupanuvõimelisemaks.
Rahvastiku vananemisega kaasneva kõrvalabi vajaduse ja erivajadusega inimeste arvu kasvu
arvesse võttes suureneb tulevikus nõudlus toetavate teenuste ja kvaliteetsete hooldusvõimaluste
järele. Ebapiisav teenuste kättesaadavus põhjustab lähedaste hoolduskoormust ja sellega
kaasnevalt inimeste tööturult eemale jäämist. Selline olukord ei taga hooldajate ja hooldatavate
inimväärikust ning tekitab riigile kaudseid kulusid – saamata jääv maksutulu, lisakoormus
tervishoiusüsteemile, inimeste toimetuleku rahaline toetamine jne. Sotsiaalkaitse jätkusuutlikkuse
tagamiseks on tekkinud vajadus ühtse pikaajalise hooldussüsteemi järele, mille kaudu vähendada
hoolduskoormust ja tagada valdkondade ülene inim- ja perekeskne teenuste osutamine,
kättesaadavus ja kvaliteet, mis toetaks inimeste sotsiaalset kaasatust ja iseseisvat toimetulekut.
Riigi poolt tuleb luua struktuur ja võimekus pikaajalise hoolduse teenuste pakkumiseks.

Eesmärgid

Eesti 2035 sihid, mille saavutamist SF vahendid toetavad:
Eestis elavad arukad, tegusad ja tervist hoidvad inimesed
Eesti ühiskond on hooliv, koostöömeelne ja avatud
Eestis on kõigi vajadusi arvestav, turvaline ja kvaliteetne elukeskkond
Struktuurivahendid aitavad viia ellu muudatusi oskuste ja tööturu, rahva kestlikkuse,
tervise ja sotsiaalkaitse ning ruumi ja liikuvuse valdkondades, täpsemalt:
suurendame ühiskondlikku sidusust ja võrdseid võimalusi hariduses ning tööturul;
kujundame tervikliku rahvastiku- ja perepoliitika eesti rahva kestlikkuse ja heaolu
tagamiseks;
kujundame elukeskkonna ning inimeste hoiakuid ja käitumist tervist ja keskkonda
hoidvaks ning vähendame riskikäitumist;
toetame vaimset tervist ning vähendame vaimset ja füüsilist vägivalda;
lõimime tervishoiu- ja sotsiaalteenused inimesekeskselt;
uuendame sotsiaalkaitse korraldust, arvestades ühiskondlikke muutusi;
parandame erivajadusega inimeste heaolu ja ühiskondlikku aktiivsust ning tõhustame
pikaajalise hoolduse süsteemi;
planeerime ja uuendame ruumi terviklikult ja kvaliteetselt ning ühiskonna vajaduste,
rahvastiku muutuste, tervise ja keskkonnahoiuga arvestavalt;
pakume vajaduspõhist, kõiki transpordiliike hõlmavat ning koostoimivat
transporditeenust.
SF vahendite kasutamine aitab kaasa Heaolu arengukava aastateks 2016-2023
alaeesmärgi „Inimeste võimalused iseseisvalt toime tulla, kogukonnas elada ning
ühiskonnaelus osaleda on tänu efektiivsele õiguskaitsele ja kvaliteetsele kõrvalabile
paranenud“ täitmisele.

SF21+/RRF plaanitavad tegevused

Pikaajalise hoolduse süsteemi korrastamiseks on vajalik arendada ja pakkuda nii teenuseid, milleks
on võimalik kasutada Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid, kui ka investeerida infrastruktuuri, milleks
saab kasutada Euroopa Regionaalarengu fondi vahendeid.
Infrastruktuuri osas on tuvastatud vajadus:
Jätkata kodude kohandamist; kodus elamist toetavate teenuste arendamiseks – erivajadustega, sh
eakate inimeste eluruumide füüsilist kohandamist.
Investeerida kogukonnapõhiste teenusmajade loomiseks vanemaealistele, mis võimaldavad
kogukonnaga tihedamalt seotud toetavate teenuste osutamist ning tagavad vanemaealiste
ligipääsu huvitegevusele.
Luua erihoolekande teenuskohti – kvaliteetsete teenuskohtade loomine.
Kohandada hoolekandeasutusi ja tõsta nende valmisolekut kriisideks – see kätkeb endas nii
dementsusega
inimestele
hooldusteenust
pakkuvate
asutuste
kohandamist
dementsussõbralikuks, aga ka COVID kriisi ja n-ö Võru tormi õppetundidel põhinevate kohanduste
ning investeeringute tegemist.
Tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna paremaks integreerimiseks on vajalik maakonna tasandil praeguste
maakonnahaiglate baasil liikuda integreeritud heaoluteenuste osutamise keskuste loomise poole.
Suure abivajadusega lastele pikaajalist teraapiat ja rehabilitatsiooni pakkuva teenusvõrgu
väljaarendamisele - nii kinniste kui avatud asutuste, sh kompleksprobleemidega lastele
asendushooldust osutavate asutuste, ruumide renoveerimise ja kohandamise kaudu.
Infrastruktuur saab sisu nendes osutatavate teenuste kaudu ja selleks kasutatakse ESF
tuge, et tegeleda teenuste arendamisega, nende katsetamise ja laiemale sihtgrupile
pakkumisega:
Inimeste iseseisvat toimetulekut toetavate tegevuste arendamine, sh kogukonna ja kohalike
omavalitsuste võimestamine (KOV nõustamisüksuse tegevused, teenuste eesmärgistamine,
tulemuslikkuse hindamine, teenuste kvaliteedi juhtimine); eestkoste korralduse korrastamine;
vabatahtliku tegevuse soodustamine sotsiaalvaldkonnas; kodus/kogukonnas elamise ja hoolekande
teenuste arendamine (abitehnoloogiate kasutamine); hoolduskoormusega inimestele kvaliteetse
tugisüsteemi loomine; Kagu-Eesti arenguprogramm piirkonna väljakutsetega fokusseeritud
tegutsemiseks; kaitstud töö ja ISTE projekti jätkamine.
Erinevate valdkondade koordineerimine ja integreerimine sotsiaalkaitseteenuste pakkumiseks ja
kvaliteedi tõstmiseks ja kättesaadavuse parandamiseks: piirkondlike koordinatsiooniprojektide
läbiviimise jätkamine; KOV ning riigiteenuste pakkumiseks integreeritud ja uuenduslikke
sotsiaalteenuste/-meetmete välja töötamine ja katsetamine; suure hooldusvajadusega lastele
kombineeritud (ööpäevaringne hoid ja õendusabi) -teenusmudeli väljaarendamine ja katsetamine
ning rehabilitatsiooniprogrammide väljatöötamine; uute hindamissüsteemide ja –instrumentide (sh
koolitused, litsentsitasud) loomine ja/või olemasolevate kohandamine ja kasutusele võtmine
sotsiaal, töö- ja tervise valdkonnas; olemasolevate ning uute andmebaaside parem omavaheline
seostamise protsesside digiteerimiseks, loodud lahenduste ühildamiseks ning andmevahetuse
soodustamiseks erinevate valdkondade vahel.
Sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsioonide tõstmine: töötajate väärtuste ja hoiakute muutumise
protsessi toetamine läbi laiapõhjalise koolitamise; mentorluse, supervisiooni ja kovisiooni
pakkumise toetamine; baasoskuste ja -teadmiste arendamise toetamine ja elukestva õppe
toetamine; erialase täiendõppe toetamine; sotsiaalvaldkonna töötajate katusorganisatsioonide
toetamine.
Läbi LEADER gruppide sotsiaalvaldkonna toetamine.

Aruteluvaldkonnad
Küsimused

Arutelu teema: KOV tasandi võimestamine ESF/ERF meetmetes elluviimises osalemises
Pikaajalise hoolduse süsteemi loomise eelduseks on tugev poliitiline tahe, sh avaliku sektori
vahendite süsteemi juurde toomine, kuid oluline roll selles on nii kohalikel omavalitsustel,
teenuseosutajatel kui ka era- ning kolmanda sektori asutustel. Planeeritavad ESF, ERF, RRF
meetmete eesmärk on toetada uue pikaajalise hoolduse süsteemi loomist, mistõttu on vaja tagada
nende tulemuslik ja jätkusuutlik rakendamine.
Sellest tulenevalt on arutelu eesmärk vahetada mõtteid, millisel moel peab Sotsiaalministeerium
uue perioodi meetmeid planeerima, et valdkonnale eraldatud vahendite kasutamine oleks
maksimaalselt kasutust leidnud, tegevused tulemuslikud ja jätkusuutlikud.

Sekkumiste/tegevuste piisavus - kas sekkumistest on välja jäänud mingi oluline
teema?
Eesmärk on saada partneritelt infot, kas mõni oluline teema on nende hinnangul
sekkumistest välja jäänud või kas mõnda sekkumist tuleks selgemini
adresseerida?
KOVide jt meetmetes osalevate partnerite võimestamine - mida vajatakse selleks, et
planeeritavates meetmetes osaleda?
Vajadusel välja tuua tänased kitsaskohad ja ühiselt leida lahendused/tasakaal
arvestades ESF/ERF reegleid, kuidas neid takistusi ületada?
Kuidas tagada projektide jätkusuutlikus peale ESF projekti lõppu? Mida peab tegema
riik (SOM) jt osapooled, et struktuurivahenditest rahastatud sekkumised oleksid
jätkusuutlikud ja pikemaajalise vaatega?

rahastatud
EL NextGenerationEU
poolt

