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Käo Tugikeskuse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kord
Teenuse õiguslik alus  Sotsiaalhoolekande seadus (SHS)
 Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015 määrus nr 66
 Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015 määrus nr 69
 Käo
Tugikeskuse
(edaspidi
tugikeskus)
ja
Sotsiaalkindlustusameti (edaspidi SKA) vahel sõlmitud
rehabilitatsiooniteenuse osutamise leping.
Teenuse sisu
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eesmärk on õpetada ja arendada
igapäevaelu
oskusi, suurendada
võimalusi
ühiskonnaelus
osalemiseks, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist.
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on kompleksne teenus, mis on
vajalik juhul, kui inimesel on mitu probleemi, mille lahendamine ei
ole võimalik üksikteenuste (nt tugiisik, taastusravi, hooldaja, isiklik
abistaja) abil, vaid nõuab mitme eriala spetsialistide ehk
rehabilitatsioonimeeskonna sekkumist.
Alla 16-aastastele koostatakse teenusekasutajale individuaalne
rehabilitatsiooniplaan tugikeskuse poolt. Alates 16-eluaastast
koostatakse tegevuskava SKA poolt.
Teenuse sihtrühm

Põhimääruse kohaselt on tugikeskuse teenuste sihtrühm liitpuudega
isikud, kellel Sotsiaalkindlustusamet on tuvastanud raske või sügava
puude raskusastme vaimse funktsiooni ja muu funktsiooni
kõrvalekalde tõttu.
Käo Tugikeskus osutab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid
järgmistele sihtrühmadele:
1) kuni 16-aastane isik, kellel on puue puuetega inimeste
sotsiaaltoetuste seaduse § 2 tähenduses;
2) Tööealised isikud, kellel on puue puuetega inimeste
sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lg 2¹ tähenduses või kes on tunnistatud
püsivalt töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel või
kellele on riiklike elatusrahade seaduse alusel määratud
invaliidsusgrupp tähtajatult või kellel on töövõime toetuse seaduse
alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime;
3) Tööealised psüühikahäirega isikud, kellel on puue puuetega
inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lg 2¹ tähenduses või kes on
tunnistatud püsivalt töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse

seaduse alusel või kellele on riiklike elatusrahade seaduse alusel
määratud invaliidsusgrupp tähtajatult või kellel on töövõime toetuse
seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime.

Teenuse
alus

kasutamise Teenuse saamise aluseks on Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsus.

Tugikeskuse
korraldamine

töö Tugikeskuse rehabilitatsioonimeeskond komplekteeritakse vastavalt
teenusekasutajate vajadustele ja sotsiaalhoolekande seaduse § 69
kehtestatud nõuetele.
Kõik vahetud teenuseosutajad registreeritakse Majandustegevuse
Registris
tugikeskuse
rehabilitatsiooniteenuste
tegevusloal
meeskonna liikmeks.
Teenusele registreerimiseks peab suunamisotsusega teenusekasutaja
või tema esindaja võtma ühendust tugikeskusega. Informatsiooni
teenusele registreerimise ja teenuse sisu kohta saab koduleheküljelt
www.kaokeskus.ee.
Suunamisotsus tuleb registreerida 60 päeva jooksul pärast
väljastamist.
Teenusekasutaja vanema/ esindajaga lepitakse kokku teenuse
osutamises, mis registreeritakse 3 (kolme) tööpäeva jooksul, alates
pöördumisest Sotsiaalkaitse infosüsteemis.
Teenusekasutaja
vanema/
esindajaga
sõlmitakse
rehabilitatsiooniteenuste osutamise kokkulepe.
Kui tugikeskuse spetsiifikast või järjekorra pikkusest tulenevalt ei ole
võimalik teenust osutada, siis teavitatakse sellest teenusekasutaja
vanemat/ esindajat ning pakutakse tuge teise teenuseosutaja
leidmisel.
Teenusekasutajale on võimalik osutada teenust kuni
Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse lisas märgitud mahu
täitumiseni.
Teraapiaid osutatakse kokkulepitud graafiku alusel.
Teraapiate graafiku koostamisel lähtutakse teenusekasutaja
vajadustest, tegevusvõimest ja rehabilitatsiooniplaanis või
tegevuskavas püstitatud eesmärkidest ning tugikeskuse
ressurssidest.
Teenuse raames võidakse ohutuse tagamiseks kasutada turvalise
ohjeldamise meetmeid (nt Verge meetod).

Koostöö
asutustega

teiste Teenuse osutamisel sisuliste tegevuste elluviimisel tekkinud
küsimuste ja probleemide tekkimisel tehakse koostööd tugikeskuse
rehabilitatsioonimeeskonnaga, Sotsiaalkindlusameti ametnikega,
teenusekasutaja vanema/ esindajaga, Tallinna Sotsiaal- ja
Tervishoiuametiga ning teenusekasutaja elukoha linnaosa valitsuse
sotsiaalhoolekande osakonnaga/linna- või vallavalitsuse vastava
üksusega jne.

Kvaliteedi tagamine
Isikuandmete
töötlemine

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse kvaliteedijuhis.
Käo Tugikeskuse ettepanekute ja kaebuste käsitlemise kord.
Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Käo Tugikeskuse isikuandmete
töötlemise korrale.

