Ametijuhend

Nimetus: peaspetsialist
Ala/osakond:

hoolekande osakond

Otsene juht:

Ivar Sikk

Asendamine:

hoolekande osakonna juhataja poolt määratud isik

Sotsiaalministeeriumi missioon
Sotsiaalministeeriumi missioon on kujundada Eestis elukeskkond, kus inimestel oleks võrdsed võimalused
inimväärseks eluks. Peame alati silmas, et meie tegevus on suunatud Eesti inimesele, kelle jaoks loome poliitikat
ja teenuseid, mis on inimkesksed ja keskkonnasäästlikud.

Eesmärk
Koordinatsioonimudelit rakendavate piirkondade tegevuse koordineerimine, piirkondade laiendamise
ettevalmistamine ning läbi viimine ning edasiseks üle-eestiliseks rakendamiseks vajalike sisendite andmine
ning tegevuse kavandamine.
Tema töö tulemusena areneb inimkeskne sotsiaal- ja tervishoiuteenuste pakkumine Eesti riigis.

Peamised ülesanded ja mõõdikud
1. Koordinatsioonimudelit rakendatavate piirkondade igapäevase tegevuse korraldamine, kokkulepitud
tegevuste kavandamises ning ellu viimises osalemine, tegevuste toimumise tagamine ning infovahetuse
korraldamine. Koordinatsiooniprojektide kvartaalsete aruannete kontrollimine ja kvartaalsete kohtumiste
korraldamine iga piirkonnaga, täpsustuste küsimine. Igakuiste maksetaotluste kontrollimine.
2. Koordinatsioonimudelit rakendavate piirkondade laiendamise korraldamine, sealhulgas järgmise projekti
ettevalmistamine koostöös Riigi Tugiteenuste Keskusega ja taotlemise läbiviimine.
3. Koordinatsioonimudeli rakendajate igapäevane toetamine, sealhulgas kasutatavate metoodiliste
materjalide arendamine ning koolitushanke korraldamine, koolitajate leidmine. Koolitajate aruannete
kontrollimine, koolituseelsete kohtumiste korraldamine, teemade täpsustamine.
4. Koordinatsiooniprojektide kogemuse põhjal (aruandlused ja kokkusaamised) üle riigi rakendatava
hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli kontseptsioonidokumendi täiendamine,
osalemine majaprojekti „Inimkesksed sotsiaal- ja tervishoiuteenused“ juhtrühmas, valmistades ette
koordinatsioonimudeli üle-eestilist rakendamist 2025. aastast.
5. Aruannete põhjal tulemuste analüüsimine ja lõppraporti koostamine.
6. Erinevate vajalike sisendite andmine ministeeriumi kavandatavetesse tegevustesse ning strateegilistesse
valikutesse koordinatsioonimudeli rakendajate praktika pinnalt.
7. Koostöö teiste ministeeriumide ja asutustega ning kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega oma
pädevusvaldkonnas.
8. Täidab muid osakonna tööks vajalikke ülesandeid, mis toetavad ameti- või töökoha eesmärgi saavutamist,
vahetu juhi ettepanekul või oma initsiatiivil; täidab asendatavate kolleegide tööülesandeid asendamise
perioodil.
9. Töö tulemuslikkuse mõõdikud on:
 kaheksas piirkonnas ja 18 kohalikus omavalitsuses on koordinatsioonimudel ellu viidud;
 järgmise projekti ettevalmistused on tehtud ja võimalused kohalikele omavalitsustele projektis
osaleda loodud.
Teadmised, oskused ja kogemus edukaks tööks




Haridus- ja kvalifikatsiooninõuded: kõrgharidus
Töökogemus: projektijuhtimise kogemus
Põhiteadmised ja -oskused:




avaliku sektori toimimise tundmine;
arvuti kasutamise oskus (Windows);
üldised teadmised Euroopa Liidust, selle eesmärkidest ja institutsioonidest;
head teadmised ministeeriumitest ja selle valitsemisalast;
meeskonnatöö oskus;
oskus planeerida oma tööd ja määrata prioriteete;
võrgustike loomise oskus;
esinemisoskus.
Keeleoskus: eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel, inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.
Isikuomadused ja hoiakud: empaatilisus, pingetaluvus, loovus ja sihikindlus uute lahenduste
väljatöötamiseks ja elluviimiseks, algatusvõime, püsivus ja eesmärgikindlus, analüütiline mõtlemine ja
süsteemsus, õppimisvalmidus, avatus ja koostöövalmidus, abivalmidus, usaldusväärsus, korrektsus ja
täpsus, iseseisvus, kohuse-ja vastutustunne.
Tegevus on toetatud ja rahastatud TAT tingimustest „Tööturul osalemist toetavad
hoolekandeteenused“ alategevus 2.4.6 „Inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi korralduse
arendamine esmatasandi hoolduskoordinatsiooni süsteemi abil hooldusvajadusega inimesele“.
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