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Tegevuste detailne kirjeldus perioodil 01.01.2016 – 31.12.2017

2015. aastal alustati meeskonna komplekteerimisega ning projekti teavitustegevustega.
Alustati kodude kohandamise taotluste menetlemise korra, tingimuste ning projekti protsesside
ja kirjelduse koostamist. Tegevustega jätkatakse vastavalt tegevuskavale 2016. aastal.
1. Kodude kohandamise ettevalmistamine ja hindamiste läbiviimine.
2016. aasta esimeses pooles saavad kinnitatud kohandamise taotluse menetlemise
protseduurid ja tingimused, samuti katseprojekti teenuse protsessid ja kirjeldus. Teises ja
kolmandas kvartalis koostatakse vajalikud juhendid ja dokumentide vormid ning värvatakse
taotlejat ja tema eluruumi piloodi raames hindavad meeskonnaliikmed.
Esimeses kvartalis alustatakse ja terve aasta jooksul tegeletakse projekti teavitustegevusega
suunates teavituse nii otseselt eluruumide kohandamise teenuse sihtgrupile kui ka laiemale
avalikkusele. Katseprojektis võetakse taotlusi eluruumide kohandusteks vastu Tallinna linnas
ning toimub taotluste esmane menetlemine Tallinna linna poolt. Sellele järgnevana toimuvad
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse eestvedamisel koduvisiidid, mille käigus hinnatakse
kohanduse vajaja tegevuspiirangut ning eluruumi kohandamiseks vajalike tööde sisu ja mahtu.
Sisuliste lahendustega kohanduse taotlused esitatakse kohalikule omavalitsusele
otsustamiseks.
Paralleelselt kohanduste menetlemise, rakendamise ja valmimisega hinnatakse katseprojekti
protsesside sujuvust, analüüsitakse tulemusi, teenuse osutamise protsessi, sh sujuvust, ajaja ressursikulu, kohanduste maksumust ning vastavust eelarvele ja taotleja vajadustele.
Analüüsi põhjal korrigeeritakse algselt välja töötatud projekti ja teenuse osutamise protsesse.
Valmistatakse ette taotluste menetlemiseks suuremas mahus 2017. aastal, sh värvatakse ja
koolitatakse lisapersonal.
Katseprojekti jooksul alustatakse paralleelselt eluruumide kohandamisega eluruumide
kohandamise korralduse /teenuse väljatöötamist, mis toetaks kohandamise korraldamist ja
teenuse pakkumist kohalike omavalitsuste poolt ka pärast struktuurifondide rahastuse
lõppemist. Teenuse ja kohandamise korralduse väljatöötamisel kasutatakse teenuse disaini
metoodikat, kus arenduse lähtekohaks on teenuse saaja vajadused, ootused ja võimalused.
Disainiprotsess võimaldab neid vajadusi, ootusi ja võimalusi põhjalikult mõista ja kaardistada
ning seeläbi arendada välja teenuse, millest teenuse saajal enim kasu on.

2. Eluruumide kohandamine
Katseprojektis aastal on eesmärk kohandada 45 eluruumi. Maksimaalseks otsese
kohandamise kuluks isiku kohta on planeeritud 4500 eurot. Eluruumide kohandamisega
alustatakse pärast toetuse eraldamise lepingu sõlmimist partneri ja kohanduse saaja vahel
ning kohandamise lõpetamisel tehakse koduvisiit.
3. Tegevuste ajakava
Tegevuse
üldajaraam
Tegevus

(periood, mille jooksul
tegevust kogu TAT
rakendamise jooksul ellu
viiakse)

Tegevuse algus- ja
lõppkuupäev
kirjeldatud perioodil

Projekti teavitustegevused

2015 – 2023

01.01.16 – 31.12.16

Projekti dokumentatsiooni, sh projekti
protsessid, taotluste menetlemise kord,
vajalikud vormid ja juhendid, koostamine.

2015 – 2016

01.01.16 – 01.09.16

Taotlejat ja tema eluruumi katseprojekti
raames hindavate meeskonnaliikmete
värbamine.

2015 – 2023

01.01.16 – 31.12.16

Eluruumide kohandamise taotluste
vastuvõtmine ja menetlemine.

2016 – 2021

Vastavalt
taotlusvooru
väljakuulutamisele

Koduvisiitide tegemine.

2016 – 2021

01.05.16 – 31.12.17

Eluruumide kohandamine toetuse
saanud taotlejate poolt ja nende
nõustamine KOV poolt.

2016 – 2022

01.06.16 – 31.12.17

2016-2017

01.08.16 – 31.06.17

Katseprojekti läbiviimise analüüs,
protsessidesse parenduste tegemine,
vajadusel TAT muutmine. Põhiprotsessi
ettevalmistamine, sh lisapersonali
värbamine ja koolitamine.

4. Rakenduskava väljundinäitaja täitmise plaan
Näitaja

Selgitus

Planeeritav
täitmine
2016

Sihttase
rakenduskavas
(2016)

Sihttase
rakenduskavas
(2018)

Sihttase
rakenduskavas
(2023)

45

100

1000

2000

Väljundinäitaja Tegevuspiiranguga isikute
(TAT tulemusnäitaja)

arv, kelle eluruum on
kohandatud nende
vajadustele vastavaks

(45)

2

