Kandideerimine Teenuseosutaja arenguprogrammi

Teenuseosutaja arenguprogrammi rahastatakse Norra Finantsmehhanismi 2009-2014
eeldefineeritud pilootprojekti „Pikaajaline rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva
psüühikahäiretega lastele“ raames. Projekti elluviijaks on Sotsiaalkindlustusamet.

Teenuseosutaja arenguprogrammi teostab Verge Eesti OÜ
Projekti info: http://verge.ee/projektid/
Lisaks olemasolevatele teenuseosutajatele on võimalus kandideerida arenguprogrammi
raames läbiviidavas koolitusprogrammis ka potentsiaalsel teenuseosutajal. Potentsiaalne
teenuseosutaja peab omama valmisolekut ja võimalust peale projekti lõppemist Teenus I
osutamiseks. Teenus I kirjeldus on leitav lingilt:
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/public/Projektid/TeenusI_kirjeldus_26022015.pdf.

Koolitusprogrammi eesmärk
Moodulitest koosneva koolitusprogrammi eesmärgiks on Teenust osutavale meeskonnale
uute teadmiste ja oskuste andmine, mis loob eelduse kvaliteetsema Teenuse osutamiseks.
Koolitusprogrammi moodulid on:
•
•
•
•
•
•

Hindamisalane moodul
Meeskonnatöö moodul
Lapsevanema ja kooli koostöö moodul
Miljööteraapia ja miljööteraapilise keskkonna loomise moodul
Loovteraapiaalane moodul
Toimetulek agressiivse käitumisega

Kandideerides koolitusprogrammi
järgmistele kriteeriumitele:
•
•
•

•
•
•

•

peab

potentsiaalne

teenuseosutaja

vastama

tegutseb haridusasutusena Põhja-Eesti piirkonnas ning omab õpilaskodu
vabade kohtade olemasolul võtab õpilasi kooli vastu aastaringselt üle Eesti
tagab õppekorralduse põhikooli riikliku õppekava alusel tundeelu- ja
käitumishäiretega laste klassis, väikeklassis, ühele õpilasele keskendatud õppes,
koduõppes või kasvatusraskustega laste klassis, lähtudes nõustamiskomisjoni
otsusest
Teenus I sihtrühma olemasolu
tagab majutuse ja toitlustuse vähemalt 15 (viieteistkümnele) lapsele
laps elab teenuseosutaja poolt korraldatud eluruumides, mis vastavad laste
majutamiseks kehtestatud tervisekaitsenõuetele. Laps elab Teenusel I olles talle
eraldatud toas, soovitavalt ühe kuni kahekohalises.
omab valmidust osutada rehabilitatsiooniteenust

Potentsiaalne teenuseosutaja esitab Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud
digitaalselt allkirjastatud kinnituskirja, milles kinnitatakse, et potentsiaalne teenuseosutaja
vastab kandideerimiseks kehtestatud tingimustele ning omab peale Norra finantsmehhanismi
2009-2014 raames rahastatud programmi „Rahvatervis“ eeldefineeritud projekti „Pikaajalise
rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäiretega lastele“ lõppu
valmisolekut Teenus I osutamiseks. Potensiaalsel teenuseosutajal on tingimused kas
täidetud või saavad olema täidetud 2016.a.
Täiendav informatsioon potentsiaalse teenuseosutaja kriteeriumite kohta: Pirge Toms, tel: 66
40 102, e-post: pirge.toms@sotsiaalkindlustusamet.ee.
Kandideerimisel koolitusprogrammi palume potentsiaalsel teenuseosutajal esitada Haridusja Teadusministeeriumi poolt väljastatud kinnituskiri ning saata Verge Eesti OÜ-le
info@verge.ee. Kandideerimine on avatud kuni 07.09.2015.a. Kohtade arv on piiratud.

Head kandideerimist!

