Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu“ avatud taotlusvoor
„Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed“
16. mai -27. juuni 2011

Küsimused-vastused
Mis taotlusvooruga on tegemist?
Avatud on Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu“ taotlusvoor meetme
„Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed“ raames.
Toetatavad tegevused:
- sotsiaalsete või majanduslike toimetulekuprobleemidega peredele (sh nendele, kelle sissetulek
leibkonnaliikme kohta jääb alla poole miinimumpalga või kes saavad toimetulekutoetust) või
puudega lapsega peredele lapsehoiuteenuse kulude hüvitamine ning laste hooldamist ja
järelevalvet pakkuvad sotsiaalteenused, võimaldamaks lapsevanema tööturule sisenemist;
- tööealisele 15-64 (k.a) aastasele inimesele, kes vajab abi puude, haiguse või olukorra tõttu, mis
oluliselt raskendab tema igapäevast toimetulekut või kinnipidamiskohast vabanenule
tugiisikuteenuse pakkumine, sh vajadusel teenuse saaja ja tugiisiku transpordikulude
hüvitamine teenuse raames, võimaldamaks teenuse saaja või senise hoolduskoormusega isiku
tööturule sisenemist;
- puudega inimesele isikliku abistaja teenuse pakkumine, sh vajadusel teenuse saaja ja isikliku
abistaja transpordikulude hüvitamine teenuse raames, võimaldamaks teenuse saaja või senise
hoolduskoormusega isiku tööturule sisenemist.
Kõikide toetatavate tegevuste eesmärgiks on leida püsivaid võimalusi inimeste tööleasumise
soodustamiseks – kas siis teenuste saajad ise või senise hoolduskoormusega isikud.
Eelistatakse projekte, mis on leidnud lahendusi terviklike teenuste osutamiseks. Lapsehoiu-, tugiisiku
ja isikliku abistaja teenusega võib kaasneda vajadus ka teenusesaaja (puudega inimene, tugiisiku- ja
isikliku abistaja teenuse saaja) transpordiks. Transpordikulude hüvitamine on lubatud ainult teenuse
osutamise raames/kestel (näiteks lapse transportimine hoiuteenusele ja tagasi). Isikliku abistaja teenus
on ette nähtud lasteaia, kooli- või tööealisele puudega inimesele, et abistada teda igakülgselt koolis või
lasteaias käimisel, tööhõives osalemisel või suurendada kodus viibiva puudega inimese toimetulekut
sellisel määral, mis võimaldab tema senise hooldaja sisenemist või naasmist tööturule.
Kes on oodatud projekte esitama?
Projekte ootame esitama neid asutusi, organisatsioone ja ettevõtjaid, kes on väga hästi kursis
lahendatava probleemi olemusega ja on kompetentsed toetatavate tegevuste valdkonnas. Projektide
läbiviijad võivad olla nii KOVid, eraettevõtted, MTÜ’d kui FIE’d eeldusel, et nad oskavad näha ja
analüüsida tervikut:
probleem +sihtgrupp+ tegevus = plaanitu rakendumine ja teenuse osutamise kõrge kvaliteet.
Selleks, et tagada projektide jätkusuutlikkus ja vastavus piirkondlikule vajadusele, ootame avatud
taotlusvoorudes projekte, kus taotlejad teevad teenuste osutamisel omavahelist koostööd (nt KOV teise
KOViga või kolmas sektor KOViga jne). Seejuures ei eeldata seda laadi koostöölt alati rahalist panust.
Milliseid probleeme soovitakse elluviidavate projektidega lahendada?
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Avatud taotlusvoorudes on oodatud projektid, mis toetavad sihtgrupi tööturule sisenemist, naasmist
või tööturult väljalangemise ennetamist.
Toetuse andmise eesmärgiks on toetada erinevaid riskigruppe (eelkõige puuetega inimesed,
hoolduskoormusega inimesed, puudega lapse vanemad ja sotsiaalsete või majanduslike
toimetulekuprobleemidega pered), pakkudes neile töölesaamist toetavaid ning töötuse ennetamisele
suunatud hoolekandeteenuseid. Näiteks hoolduskoormusega inimestel on suur oht tööturult välja
langeda, kuna hoolduskoormus takistab neil osalemast tööelus täies mahus. Tugiisiku ning isikliku
abistaja teenus võimaldab hooldust vajavatel isikutel ja nende hooldajatel naasta tööturule või
ennetada nende tööturult väljalangemist.
Ootame uuenduslikke lahendusi, mis vastavad teenusesaaja(te) individuaalsetele vajadustele. Juba
toimivate teenuste puhul on oluline välja tuua selge sisuline edasiminek ja muutused võrreldes
olemasolevate lahendustega.
Kellele projekti tegevused peavad olema suunatud?
Meetme otseseks sihtgrupiks on inimesed, kes pakutava(te) teenus(t)e toel sisenevad tööturule või
säilitavad töökoha. Otsese sihtgrupi hulka võivad kuuluda nii hoolduskoormusega kui puudega
inimesed.
Hoolduskoormusega inimene on isik, kelle hooldada on pereliige (kas eakas, dementne, laps/puudega
laps või puudega täiskasvanu). Toetatakse tegevusi (hooldusteenuste osutamist), mille tulemusena
hoolduskoormusega isik saab asuda tööle või jätkata töötamist.
Puudega isikud, kes soovivad siseneda tööturule, vajavad ühiskonnaelus osalemiseks ja iseseisvaks
toimetulekuks sageli füüsilist abi. Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puudega isiku
iseseisvat toimetulekut ja tema osalemist tööelus. Isiklik abistaja vähendab ka puudega inimeste
pereliikmete ja lähedaste hoolduskoormust, võimaldades neilgi naasta tööturule. Lisaks pereliikmete
hoolduskoormuse kergendamisele on isikliku abistaja teenuse eesmärk eelkõige isiku enda aktiivsuse
suurendamine igas eluvaldkonnas. Aktiivsus ja iseseisvus loovad eeldused paremaks juurdepääsuks
tööturuteenustele ja tööhõivele.
Meetme kaudseks sihtgrupiks on hooldatavad inimesed, kellele osutatakse projektist teenust selleks, et
nende mittepalgalised hooldajad ehk hoolduskoormusega inimesed siseneksid või naaseksid tööturule.
Kaudse sihtgrupi hulka kuuluvad pereliikmed, kes vajavad pidevalt hooldust, lapsed ning puudega
inimesed. Teisisõnu need on inimesed, kellele pakutavate teenuste (tugiisik, isiklik abistaja) kaudu
reaalselt paraneb nende mittepalgaliste hooldajate tööturule naasmise võimalus.
Millele projekti ettevalmistamisel eriliselt tähelepanu pöörata?
Projekt on üks tervik, koos kõikide lisadega ja nii seda ka hinnatakse. Projekti planeeritud tegevused
peavad seisma kindlal vundamendil, mis alt ei libiseks – probleemist tulenev sihtgrupi vajadus.
Projekti kirjutama asudes tuleks esmalt mõelda, miks ma seda teen, miks meie organisatsioon seda
teeb. Probleemi olemasolu peab olema selge ja ka taustauuringuga kinnitust leidnud. Kas lähtun ikka
kogukonna või konkreetse piirkonna vajadustest? Projekti raames peab toimuma aktiivne ja
konstruktiivne koostöö kohalike omavalitsustega (kui taotlejaks ei ole KOV), sest nemad on kohaliku
olukorraga kõige paremini kursis.
Üheks libastumiskohaks on varasemates taotlusvoorudes olnud ka vead eelarves – olge
tähelepanelikud oma kulude arvestamisel, liitmisel ja lahutamisel ning ärge unustage ka siinkohal
olulisimat – iga kulurida peab loogiliselt olema seotud projekti tegevuste, eesmärgi ja sihtgrupi
vajadustega. Just seda loogikat võimaldab selgitada eelarve seletuskiri.
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Juba taotlusfaasis on taotlejale kättesaadav hindamisleht, mis kajastab väga konkreetselt, mida projekti
analüüsil täpselt hinnatakse. Toetust saab projekt, kes ületab hindepunktidega ettenähtud lävendi (45
punkti 60st) ja kellele jätkub eelarves raha.
Projekte saab INNOVEle esitada 27. juunini 2011 kell 17.00. See tähtaeg on nö kivisse raiutud ning
kõikide taotlejate võrdse kohtlemise tagamiseks hilinenud taotlusi vastu ei võeta.
Kust leida lisainformatsiooni?
Taotlusdokumentatsioon ja lisainfo on leitav SA INNOVE koduleheküljelt:
www.innove.ee/struktuuritoetused/taotlusvoor
INNOVE infopäevad toimuvad 17. mail 2011 kell 10.45-15.30 Tallinnas, hotelli Radisson Blu
Olümpia konverentsikeskuses ja 18. mail 2011 kell 10.45-15.30 Tartus, hotell Dorpati
konverentsikeskuses. Vajalik eelregistreerimine: www.innove.ee/struktuuritoetused/registreerimine
INNOVE spetsialistid on taotlejate küsimustele vastamiseks kättesaadavad ka telefoni ja e-posti teel:
Mari Annus (kommunikatsioonispetsialist) – 6998078, mari.annus@innove.ee
Ene Tilk (tööelu talituse assistent) – 6998060, ene.tilk@innove.ee
Ülle Luide (tööelu talituse juhataja) – 6998514, ylle.luide@innove.ee
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