Toetuse kasutamise leping
Lisa 2

Toetuse kasutamise aruande vorm
I osa: Tegevusaruanne
Tegevusaruanne sisaldab kirjeldust ellu viidud tegevustest ja hinnangut mudeli sobivuse kohta.
1. Üksikjuhtumite lahendamisega seotud tegevused:
1.1. Mitme kompleksjuhtumi ehk valdkondade ülese juhtumiga perioodi vältel tegeleti:
1.2. Mitu juhtumimeeskonna
lahendamiseks:

võrgustikutöö

kohtumist

leidis

aset

üksikjuhtumite

1.3. Kui paljud ja millised osapooled (markeerides tervishoiuteenuse osutaja,
sotsiaalteenuse osutaja, KOV ja haigla sotsiaaltöötaja, eriarsti, perearsti/pereõe ja
lähedaste osaluse) olid juhtumimeeskonda kaasatud (sh esitada allkirjaleht
kohtumiste toimumise kohta vastavalt lepingu Lisa 4 vormile):
1.4. Millele juhtumimeeskonna võrgustikukohtumistel keskenduti:
1.5. Milliseid probleeme esile kerkis:
1.6. Millist väärtust sellised kohtumised piirkonna spetsialistide ja abivajajate vaatest lõid:
1.7. Millised üksikjuhtumitega seotud ülesanded (vastavalt konkursi Lisa 3 vormi punktile
1 on sellised, mida enne projektis osalemist piirkonnas ei tehtud:
1.8. Kas ja millised on üksikjuhtumite lahendamisega seotud ülesanded, mida hetkel
konkursi Lisa 3 vormi punktis 1 ei kajastata, kuid mis peaksid seal olema kajastatud:

2. Üksikjuhtumite ülese (piirkondliku) võrgustikutööga seotud tegevused:
2.1. Milline roll ja ülesanded olid piirkondlikul juhtrühmal projektis:
2.2. Mitu üksikjuhtumite ülest võrgustikukohtumist perioodi jooksul toimus:

2.3. Kui paljud ja millised osapooled (markeerides tervishoiuteenuse osutaja,
sotsiaalteenuse osutaja, KOV või haigla sotsiaaltöötaja, eriarsti, perearsti/pereõe ja
lähedaste osaluse) olid kohtumistel esindatud (sh esitada allkirjaleht kohtumiste
toimumise kohta vastavalt lepingu Lisa 4 vormile):
2.4. Millele võrgustikukohtumiste raames keskenduti ja mis paika pandi:
2.5. Milliseid probleeme esile kerkis (nii võrgustikutöö kohtumiste kui ka piirkondlike
võimaluste/kitsaskohtade vaatest):
2.6. Millist väärtust võrgustikukohtumised piirkonna spetsialistide ja abivajajate vaatest
lõid:
2.7. Kuidas jagati toetuse saamisega kaasnenud täiendavad ülesanded erinevate
osapoolte vahel ja kas (sh miks) ülesannete jaotust projekti jooksul muudeti (vt lisaks
konkursi tingimused ja kord lk 4 alaviide 9):
2.8. Millised üksikjuhtumite ülesed ülesanded (vastavalt konkursi Lisa 3 vormi punktile 2
on sellised, mida enne projektis osalemist piirkonnas ei tehtud:
2.9. Kas ja millised on üksikjuhtumite ülesed ülesanded, mida hetkel konkursi Lisa 3 vormi
punktis 2 ei kajastata, kuid mis peaksid seal olema kajastatud:

3. Tagasiside koolituste ja tööriistade, juhendite ja muu abistava materjali vajadustele
vastavuse osas ning ettepanekud täiendavate vajaduste katmiseks:

4. Ülevaade koordinatsioonimudeli rakendamisel tekkinud tõrgetest koos ettepanekutega
tõrgete kõrvaldamiseks ja ettepanekud koordinatsioonimudeli parandamiseks, mis ei ole
kaetud eelmiste punktidega.

II osa: Eelarve aruanne.
Eelarve aruanne esitatakse lepingu Lisa 2 Exeli vormis.
Toetuse andja

Toetuse saaja
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