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TUBLI TUGIISIK
Teemaleht | 1 | Tugiisik raske ja sügava puudega lapsele
Raske ja sügava
puudega laste
tugiteenuste raames
pakutakse:
✦

Lapsehoiuteenust, mille
eesmärk on toetada vanema
toimetulekut või töötamist,
samuti võimaldada
lapsevanematele
hooldamisest vaba aega.

✦

Tugiisikuteenust, mille
eesmärk on koostöös last
kasvatava isikuga lapse eavõi võimetekohase arengu
toetamine ja vajadusel
hooldustoimingute
sooritamine.

✦

Transporditeenust, mille
eesmärk on võimaldada
raske ja sügava puudega
lapsel ja vajadusel tema
saatjal (tugiisikul) kasutada
lapsehoiuteenust ja/või
tugiisikuteenust.

SKA rahastatavat
tugiisikuteenust võib
kasutada:
✦

lapse kodus;

✦

haridusasutuses;

✦

vaba aja veetmisel,
huvitegevusel,
terviseasutuses;

✦

saatjana transpordis,
liikluses.

Tugiisiku teenusest üldiselt
Tugiisikuteenus on sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) järgi
kohaliku omavalitsuse (KOV) rahastatav ja korraldatav teenus.
KOV peab hindama lapse kõrvalabi vajaduse ja kirjeldama
selle lapse juhtumiplaanis. Juhtumiplaani koostamise kohta
peab lapsevanem andma KOVile sellekohase nõusoleku.
Juhtumiplaani koostamisel võib aluseks võtta lapse
rehabilitatsiooniplaani, haridusasutuses koostatud
arenduskava või muu asjakohase dokumendi, mis aitab
abivajadust objektiivsemalt hinnata.
Seadus ei piira tugiisiku teenuse saajaid puude raskusastme
järgi. See tähendab, et abi peab saama sõltumata puude
raskusastmest ja sõltuvalt tegelikust vajadusest.

Kes ja kuidas rahastab?
Tugiisikuteenust rahastatakse KOVi vahenditest. KOVide
abistamiseks kuulutas Sotsiaalkindlustusamet (SKA) 2015.
aasta lõpus välja riigihanke, et arendada ja pakkuda tugiisiku
teenust raske ja sügava puudega lastele. Kuna SKA rahastus
tuleb Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetmest “Tööturul
osalemist toetavad hoolekandeteenused” raames elluviidava
projekti “Puudega laste tugiteenuste arendamine ja
pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine”
tegevustest, siis on teenuse rahastusel olulisi piiranguid.

Tugiisiku rahastamine SKA 2018-2020 projektist
Eesmärk: arendada ja pakkuda raske ja sügava puudega lastele
suunatud teenuseid nii, et teenused oleksid kättesaadavad
kõigile, kelle teenusvajadus on hinnatud KOVi lastekaitse või
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Tugiisik:
õpetab last enda eest
hoolitsema;
✦ julgustab igapäevaelus
toime tulema;
✦ aitab kaasa sotsiaalsete
suhete ning kontaktide
loomisele ja arendamisele;
✦ aitab kaasa lapse tööoskuste
arendamisele ja
tööharjumuse
kujundamisele;
✦ abistab ning juhendab last
haridusasutuses arendus- ja
õppeprotsessis osalemisel;
✦ loob turvalise keskkonna;
✦ aitab luua tingimused
võimalikult iseseisvaks
toimetulekuks.
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sotsiaaltööspetsialisti poolt. Lapsele peab olema koostatud
juhtumiplaani tegevuskava STAR keskkonnas.

✦

Järgmises teemalehes
✦

Keskendume tugiisiku tööle ja
rollile haridusasutuses;

✦

anname sissejuhatava info
kovisioonide kohta.

Sihtgrupp: raske ja sügava puudega lapsed, vanuses 0-17
eluaastat (kaasa arvatud).
NB! SKA ei rahasta tugiteenuseid asendushooldusel olevatele
lastele.

SKA tugiisikuteenuse pakkumisel
peab omavalitsus lapsevanemale esmalt tutvustama enda
pakutavaid tugiteenuseid ja võimalusi, seejärel lisarahastuse
võimalust SKA projektist.
SKA rahastatava teenuse mahuks on 4918 eurot kalendriaastas
ehk 702 teenustundi ja see võib jaguneda veel omakorda
lapsehoiu- ja transporditeenuse vahel. Vanemal on õigus
taotleda kõiki kolme teenust.
Tähelepanelik tuleb olla transporditeenuse taotlemise ja
kasutamisega - see ei ole käsitletav sotsiaaltranspordina, vaid
on lisateenus lapsehoiu- või tugiisikuteenusele pääsemiseks.
SKA rahastatavat teenust saavad pakkuda vaid SKA
hankepartnerid või nende koostööpartnerid. Võrumaal,
Põlvamaal, Valgamaal on hankepartner Otepää
Rehabilitatsioonikeskus OÜ, Tartumaal Sverresson OÜ.
Nende ametlik koostööpartnerite nimekiri on leitav SKA
kodulehelt rubriigis Lapsed ja pered / puudega laste
tugiteenused.

Koostööpartnerile

SKA tugiisikuteenuse pakkumisel:

Kui Teil on koostöölepingu osas
küsimusi, siis andke teada.
Vajadusel leiame aja ja nõustame.

✦

Lisainfo:
tartutugiteenused@gmail.com

Tugiisikule ja
lapsevanemale
Kui vajate abi või soovite oma
mõtteid jagada, siis kirjutage
meile tugiisik1@gmail.com
Vajadusel leiame sobiva
kohtumise aja.

tuleb teenusepakkujal sõlmida tugiisikuga töö- või
käsundusleping;
✦

teenusepakkuja kohustus on võimaldada kõigile
tugiisikutele vähemalt 1 kord poolaastas kovisiooni või
supervisiooni;
✦

teenusepakkujal tuleb tagada, et tugiisikuga seotud
tööjõukulud oleks vähemalt 4.50, st. et tugiisiku brutotöötasu
on vähemalt 3,38 eurot.
✦

Muud detailid on leitavad koostöölepingus.

Teemalehe materjal toetub Sotsiaalkindlustusameti projekti “Puudega laste
tugiteenuste arendamine ja pakkumine” hankedokumentidele.
Kui tekib lisaküsimusi, siis võtke lahkelt ühendust!
Heade soovidega
Otepää Rehabilitatsioonikeskus OÜ ja Sverresson OÜ
tartutugiteenuse@gmail.com või valgatugiteenused@gmail.com
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