Töölesaamist toetav rehabilitatsiooniprogramm osalise töövõimega inimestele

Sotsiaalkindlustusamet
Rehabilitatsiooniprogrammi esitav organisatsioon

2020

Käesolev rehabilitatsiooniprogrammi vorm on väljatöötatud Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse poolt
koostöös Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Töötukassa ja rehabilitatsiooniteenuse
osutajatega. Programmi vormi algne struktuur tugineb UEMSi (ingl European Union of Medical Specialists,
Lisainfo http://www.euro-prm.org/) rehabilitatsiooniprogrammi vormile.
Vormi väljatöötamine on toimunud TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020“ ja
ESF meetme „Töölesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide pakkumine 2010-2013“ raames.
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1.
1.1.

PROGRAMMI ESITAJA ANDMED

ORGANISATSIOONI ANDMED

TABEL 1 ORGANISATSIOONI ANDMED
Organisatsiooni nimi
Sotsiaalkindlustusamet
Organisatsiooni tegutsemise alus Registrikood: 7000 1975
(tegevusloa olemasolu ja
kehtivus)
E-post, koduleht
info@sotsiaalkindlustusamet.ee, www.sotsiaalkindlustusamet.ee
Aadress
Endla 8
Postiindeks
15092
Linn
Tallinn
Riik
Eesti

1.2.

PROGRAMMI EEST VASTUTAVA ISIKU ANDMED

TABEL 2 PROGRAMMI EEST VASTUTAVA ISIKU ANDMED
Perekonnanimi
Kliiman
Eesnimi
Eva Liina
Ametinimetus
Arendusspetsialist
Telefon
53590352
E-post
Eva.Kliiman@sotsiaalkindlustusamet.ee

Perekonnanimi
Eesnimi
Ametinimetus
Telefon
E-post

1.3.

MÖLDER (sisulised küsimused)
Ulvi
Peaspetsialist
614 8235
ulvi.molder@tootukassa.ee

PROGRAMMI KOOSTANUD MEESKONNALIIKMETE ANDMED
TABEL 3 PROGRAMMI KOOSTANUD MEESKONNALIIKMETE ANDMED

Programmi piloteeriti aastal 2016 ning kinnitati aastal 2017. Programmi väljatöötamisse ja täiendamisse on
olnud kaasatud asutused, kes on programmi osutanud piloteerimise ja esimese kinnitusperioodi (2017 –
2020) jooksul.
Asutus

Roll programmi koostamisel

Astangu
Kutserehabilitatsiooni
Keskus

Piloteerimine , osutamine 2017 – 2020 kinnitusperioodi jooksul
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Dorpat Tervis OÜ

Piloteerimine, osutamine 2017-2020 kinnitusperioodi jooksul

Tallinna Vaimse Tervise
Keskus
Rehabilitatsioonikeskus
Terveline MTÜ
AS AA-LAN
Rehabilitatsioonikeskus

Piloteerimine
Osutamine 2017-2020 kinnitusperioodi jooksul
Osutamine 2017-2020 kinnitusperioodi jooksul

2. KOKKUVÕTE
Üldeesmärk: Vähenenud töövõimega inimene on leidnud sobiva koormusega võimetekohase töö avatud
tööturul.
Sihtrgrupp: vähenenud töövõimega tööealised kliendid (tuvastatud osaline töövõime või töövõime kaotuse
protsent), kes on Eesti Töötukassas registreeritud töötuna ning kes vajavad multidistsiplinaarse
rehabilitatsioonimeeskonna tuge töökoha leidmisel ja tööga kohamisel.
Rehabilitatsiooniprogrammi sihtgrupp ei ole puudespetsiifiliselt määratletud, kuna programmis läbivad
teemad ja peamiselt kasutatav toetatud töölerakendamise metoodika on olemuselt universaalne ja sobib
erinevate sihtrühmade puhul. Lähtudes rehabilitatsiooniprogrammi suunatud klientide erivajadusest ja
rehabilitatsiooniteenuse osutaja senisest tööspetsiifikast võib teenuseosutaja komplekteerida erinevaid
gruppe – nt psüühikahäiretega inimesed, ajukahjustusega inimesed, krooniliste haigustega inimesed. Erineva
erivajadusega inimesed saavad osaleda ka ühes grupis (nö segagrupp). Lisaks täpsustab teenuse osutaja
keelenõude lähtuvalt sellest, kas tegevused viiakse läbi eesti või vene keeles. Ühes grupis osaleb 4-6 klienti,
grupi komplekteerimisel lähtutakse eelkõige järgmistest kriteeriumitest:
Programm sobib kliendile, kes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

on registreeritud töötu, kellel on tuvastatud osaline töövõime/töövõime kaotuse protsent;
on valmis tööle asuma, kuid vajab tuge ja nõustamist sobiva töö leidmisel ja töökohal kohanemisel;
on valmis tööpraktika käigus omandama uusi oskuseid ja seejärel tööle asuma;
suudab iseseisvalt (sh abivahendiga) orienteeruda ruumis ja ajas;
suudab kinni pidada isiklikest ja töökohal nõutavatest hügieeninõuetest;
suudab mõista talle antud suulisi/kirjalikke ülesandeid ja juhiseid;
suudab järgida üldiselt tunnustatud hea käitumise tavasid;
on motiveeritud järjepidevalt tööotsimisse panustama ja iseennast arendama vastavalt oma
võimetele;
tervislik seisund on piisavalt stabiilne, et osaleda rehabilitatsiooniteenusel, tööpraktikal ning
võimaldab hiljem tööle asuda;
on võimeline avatud tööturul töötama vähemalt 20 tundi nädalas;
ei ole teistes valdkondades selliseid probleeme, mis otseselt takistavad töö otsimist ja tööle asumist
(transport, tervis, igapäevaelu, sotsiaalsed suhted);
ei ole sõltuvuses alkoholist ega teistest sõltuvust tekitavatest ainetest (va tubakas).
Programm ei sobi kliendile, kes (vastunäidustused programmis osalemiseks):

1. on sedavõrd madala pingetaluvusega, et see ei võimalda tööelus osaleda;
2. vajab tööl püsimiseks järjepidevat ja pikaajalist tuge ( sh. suur juhendamise vajadus) n. kaitstud töö
teenust;
3. kes ei ole peamistes igapäevaelu toimingutes iseseisev;
4. kes ei ole valmis avaldama piisavat informatsiooni oma tervisliku seisundi kohta, mis aitab tagada
programmi meeskonnal ja tööandjal piisava turvalisuse töökohal.
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Vähenenud töövõimega inimesed ei ole tihti teadlikud, millised on ende oskused ja võimed ning millised on
tööturu võimalused. Tavapärases konkurentsis tööturul võivad nad jääda võrreldes teistega ebasoodsamasse
olukorda, kuna puuduvad oskused tööle kandideerimiseks ja tööandjatega läbirääkimiseks. Töö leidmisel
vajavad vähenenud töövõimega inimesed tihti töökeskkonna- ja ülesannete kohandamist ning piisavalt
juhendamist, et mitte tööturult välja langeda. Kõik eeltoodud probleemid on käesoleva programmi fookuses
ning klienti toetatakse kogu protsessi vältel, alates sobivate ametikohtade väljaselgitamisest ja töö otsimisest
kuni juhendamiseni töökohal. Programmi keskmeks on koostöö tööandjatega. Programmi tegevused viiakse
läbi nii individuaalselt kui ka grupis, sekkumiste kogumaht kliendile on 102 tundi. Igal kliendil on programmi
raames oma koordinaator, kes toetab klienti praktika- ja töökoha otsimisel, tööga kohanemisel ja tööandjaga
suhtlemisel. Koordinaatoriks on kokkuleppeline rehabilitatsioonimeeskonna liige (vastavalt SHS § 68) va. arst,
kellel on teadmised TTR metoodikast ning valmisolek ja oskus teha koostööd tööandjatega. Koordinaator teeb
koostööd töötukassa juhtumikorraldajaga, oskab klienti juhendada ja toetada tööotsingutes ja tööle
kandideerimisel.
Programm kestab kliendi jaoks kuni 12 kuud ning koosneb kolmest etapist:
I etapp – tööeluks ettevalmistamine rehabilitatsiooniasutuses (kuni 4 kuud, 2-3 päeva nädalas).
Eesmärk: Klient on koostöös rehabilitatsioonispetsialistidega selgitanud välja oma oskustele, võimetele ning
soovidele vastavad ametikohad ning on leidnud koostöös koordinaatori sobiva praktikakoha tööpraktika
läbiviimiseks.
Toimuvad koordinaatori, psühholoogi, tegevusterapeudi või füsioterapeudi grupitööd ning koordinaatori ja
psühholoogi individuaalsed nõustamised.
II etapp – tööpraktika ettevõttes (kuni 2-4 kuud).
Eesmärk: Klient on läbinud tööpraktika, omandanud vajalikud tööoskused, kohanenud töökeskkonnaga ning
on valmis asuma palgalisele tööle avatud tööturul. Tööandja, praktikajuhendaja ja kolleegid on nõustatud,
tööülesanded ja töökeskkond kohandatud.
Praktika maht lepitakse kokku vastavalt kliendi vajadustele ja tööandja soovidele, kuid praktika maht nädalas
ei ületa 40 tundi. Klienti toetab praktika ajal koordinaator, kes viibib praktika alguses kliendiga koos
praktikabaasis. Koordinaatori ülesandeks on klienti toetada töökeskkonnaga kohanemisel, tööülesannete
õppimisel ja suhtlemisel tööandjaga. Samuti nõustatakse ja juhendatakse tööandjat. Praktikakoha
mittesobivusel on võimalik II etapis praktikakohta vahetada.
Praktika ajal toimuvad programmi klientidega kogemuskohtumised rehabilitatsiooniasutuses.
III etapp –tööle asumine ja programmi lõpetamine (4 kuud).
Eesmärk: Klient on asunud tööle tema oskustele ja võimetele vastavale töökohale ning kliendiga on sõlmitud
tööleping.
Klienti ja tööandjat toetatakse töölepingu sõlmimisel, jätkub jätkutoe pakkumine kliendile ja tööandjale
rehabilitatsioonispetsialistide poolt ning valmistatakse klienti ette programmi lõppemiseks. Programmi lõpus
toimub meeskonnatöö, kus võetakse kokku programmi tegevused ja lepitakse kokku, kuidas toimub kliendi
toetamine peale programmi lõppu, kui see peaks vajalik olema.
Programmi vormis kirjeldatud individuaal- ja grupinõustamiste järjekorda ühe etapi sees võib asutus muuta
vastavalt kliendi ja grupi vajadustele.
Koostöö: Kliendi nõusolekul kaasatakse rehabilitatsiooniprotsessi tema lähivõrgustik. Programmi raames
tehakse tihedat koostööd töötukassa juhtumikorraldajaga, et tagada piisav infovahetus, toetus kliendile ja
klienti toetavate tööturuteenuste osutamine. Vatstavalt vajadusele kaasatakse programmi tegevustesse teisi
spetsialiste (KOV sotsiaaltöötaja, erihoolekandeteenuse tegevusjuhendaja jne.).
Vastavalt kliendi vajadusele on võimalik kiirem liikumine etappide vahel. Kui töö iseloomust või tööandja
soovist tulenevalt ei ole võimalik II etapis rakendada tööpraktikat, võib klient töölepingu alusel tööle asuda ja
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klienti toetatakse vastavalt II etapis kirjeldatud sekkumistega. Kui klient leiab programmi raames iseseisvalt
töö, pakutakse kliendile võimalust programmis jätkata ja teda toetatakse töökohal kohanemisel,
tööülesannete õppimisel ning suhtlemisel tööandjaga. Kui klient ei soovi rehabilitatsioonimeeskonna poolset
tuge, viiakse läbi meeskonna töö kuhu on kaasatud klient, töötukassa juhtumikorraldaja ja vajadusel teised
kliendi tugivõrgustiku liikmed. Meeskonnatöö raames võetakse kokku programmi tegevused ja lepitakse
kokku, kuidas klienti toetatakse, kui selleks peaks uuesti vajadus ilmnema. Programmi ajal iseseisvalt tööle
siirdunud kliendid loetakse programmi mõistes lõpetajateks ning arvestatakse programmi raames tööle
saanute hulka.
Programmi läbiviimise keskkond: rehabilitatsiooniasutus, tööandja keskkond, kliendi keskkond.
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3.
3.1.

ÜLDISED ANDMED PROGRAMMI KOHTA

REHABILITATSIOONI ALALIIK
Tööalane rehabilitatsioon

3.2.

REHABILITATSIOONI VALDKOND
Töövõime eelduste arendamine ja töötamine

3.3.

REHABILITATSIOONIPROGRAMMI VORM JA KESTUS
Grupiprogramm, 4-6 inimest grupis
Kestus kuni 12 kuud

3.4.

REHABILITATSIOONI PROGRAMMI OSUTAMISE PIIRKOND
Üle Eesti

3.5.

REHABILITATSIOONIPROGRAMMI ELLUVIIMISE KESKKOND
Kliendi töökoht
Rehabilitatsiooniteenuse osutaja asukoht

3.6.

PEAMISED KOOSTÖÖPARTNERID JA TUGIVÕRGUSTIK PROGRAMMI ELLUVIIMISEL
Töötukassa juhtumikorraldaja
Perekond
Tööandja

3.7.
REHABILITATSIOONIPROGRAMMI SIHGRUPP
TABEL 4 REHABILITATSIOONIPROGRAMMI SIHTGRUPP
Sihtgrupp

Puudespetsiifiline (täpsusta)
 psüühikahäire
(v.a.intellektipuue)
 intellektipuue
 keele- ja kõnepuue
 kuulmispuue
 nägemispuue
 liikumispuue
 liitpuue
MUU (täpsusta)

Laps
(vajadusel
täpsusta
vanus)

Tööealine
(vajadusel
täpsusta
vanus)

X

Eakas
Kommentaar
(vajadusel
täpsusta
vanus)

On osalise töövõimega/
töövõime kaotuse
protsendiga registreeritud
töötu. Sihtgrupi täpsustab
vajadusel programmi
osutaja vastavalt asutuse
ja meeskonna pädevusele.

8

3.8.
LISAINFORMATSIOON SIHTGRUPI KOHTA
Rehabilitatsiooniprogrammi sihtgrupp ei ole puudespetsiifiliselt määratletud, kuna programmis läbitavad
teemad ja peamiselt kasutatav toetatud töölerakendamise metoodika on olemuselt universaalne ja sobib
erinevate sihtrühmade puhul. Lähtudes rehabilitatsiooniprogrammi suunatud klientide erivajadusest ja
rehabilitatsiooniteenuse osutaja senisest tööspetsiifikast võib teenuseosutaja komplekteerida erinevaid
gruppe – nt psüühikahäiretega inimesed, ajukahjustusega inimesed, krooniliste haigustega inimesed. Erineva
erivajadusega inimesed saavad osaleda ka ühes grupis (nö segagrupp). Lisaks täpsustab teenuse osutaja
keelenõude lähtuvalt sellest, kas tegevused viiakse läbi eesti või vene keeles.
Ühes grupis osaleb 4-6 klienti, grupi komplekteerimisel lähtutakse eelkõige järgmistest kriteeriumitest:
TABEL 5 LISAINFORMATSIOON SIHTGRUPI KOHTA
Programm sobib kliendile, kes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

on registreeritud töötu, kellel on tuvastatud osaline töövõime/töövõime kaotuse protsent;
on valmis tööle asuma, kuid vajab tuge ja nõustamist sobiva töö leidmisel ja töökohal kohanemisel;
on valmis tööpraktika käigus omandama uusi oskuseid ja seejärel tööle asuma;
suudab iseseisvalt (sh abivahendiga) orienteeruda ruumis ja ajas;
suudab kinni pidada isiklikest ja töökohal nõutavatest hügieeninõuetest;
suudab mõista talle antud suulisi/kirjalikke ülesandeid ja juhiseid;
suudab järgida üldiselt tunnustatud hea käitumise tavasid;
on motiveeritud järjepidevalt tööotsimisse panustama ja iseennast arendama vastavalt oma
võimetele;
9. tervislik seisund on piisavalt stabiilne, et osaleda rehabilitatsiooniteenusel, tööpraktikal ning
võimaldab hiljem tööle asuda;
10. on võimeline avatud tööturul töötama vähemalt 20 tundi nädalas;
11. ei ole teistes valdkondades selliseid probleeme, mis otseselt takistavad töö otsimist ja tööle
asumist; (transport, tervis, igapäevaelu, sotsiaalsed suhted).
12. ei ole sõltuvuses alkoholist ega teistest sõltuvust tekitavatest ainetest (va tubakas).
Programm ei sobi kliendile, kes (vastunäidustused programmis osalemiseks):
1. on sedavõrd madala pingetaluvusega, et see ei võimalda tööelus osaleda;
2. vajab tööl püsimiseks järjepidevat ja pikaajalist tuge sh (suur juhendamise vajadus) n. kaitstud töö
teenust;
3. kes ei ole peamistes igapäevaelu toimingutes iseseisev;
4. kes ei ole valmis avaldama piisavat informatsiooni oma tervisliku seisundi kohta, mis aitab tagada
programmi meeskonnal ja tööandjal piisava turvalisuse töökohal.
3.9.

MUU OLULINE REHABILITATSIOONIPROGRAMMI PUUDUTAV INFO

Programmi tegevused on tihedalt seotud töövõimereformi eesmärgiga ning haakuvad Eesti Töötukassa
arengukava 2020-2023 kahe strateegilise eesmärgiga, milleks on töötuse vähendamine ja töötuse kestuse
lühendamine ning hõives püsimise toetamine. Strateegiliste eesmärkide täitmisel pööratakse suuremat
tähelepanu ka vähenenud töövõimega inimeste toetamisele
Samuti on käesoleva programmi tegevused kooskõlas Heaolu arengukava 2016–2023 üldeesmärkidega,
milleks on tagada inimeste:
1) tööhõive kõrge tase ning pikk ja kvaliteetne tööelu;
2) sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähenemine, sooline võrdsus ning suurem sotsiaalne kaasatus.
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4.

4.1.

REHABILITATSIOONIPROGRAMMI EESMÄRGID JA TEGEVUSED

REHABILITATSIOONIPROGRAMMI EESMÄRGID

TABEL 6 REHABILITATSIOONIPROGRAMMI ÜLDEESMÄRK, ALAEESMÄRGID NING SEOSED RFK-GA
Üldeesmärk: Vähenenud töövõimega inimene on leidnud sobiva koormusega võimetekohase töö avatud
tööturul.
Alaeesmärk 1: Klient on koostöös rehabilitatsioonispetsialistidega selgitanud välja oma oskustele, võimetele
ning soovidele vastavad ametikohad ning on leidnud koostöös koordinaatoriga sobiva praktikakoha
tööpraktika läbiviimiseks.
RFK Kood

Nimetus (funktsioon, tegutsemine, osalus, keskkonnategur)

Algtase

Soovitud
lõpptase
b1301
Motivatsioon
1-2
0-1
d155
Oskuste omandamine
2-3
1-2
d177
Otsuste tegemine
2-3
1-2
d240
Stressi ja muude psüühiliste koormustega toimetulek
2-3
1-2
d8450
Töö otsimine
2-3
1-2
d7504
Mitteametlikud suhted omasugustega
1-2
0-1
d570
Oma tervise eest hoolitsemine
1-2
0-1
e310
Kitsas perekonna ring
0
+2..+4
Alaeesmärk 2: Klient on läbinud tööpraktika, omandanud vajalikud tööoskused, kohanenud töökeskkonnaga
ning on valmis asuma palgalisele tööle avatud tööturul. Tööandja, praktikajuhendaja ja kolleegid on
nõustatud, tööülesanded ja töökeskkond kohandatud.
RFK Kood
Nimetus (funktsioon, tegutsemine, osalus, keskkonnategur) Algtase
Soovitud
lõpptase
d155
Oskuste omandamine
2-3
1-2
d175
Probleemide lahendamine
2-3
1-2
d210
Ühe ülesande täitmine
2-3
1-2
d220
Paljude ülesannete täitmine
2-3
1-2
d240
Stressi ja muude psüühiliste koormustega toimetulek
2-3
1-2
d840
Õpiaeg (tööks ettevalmistumine)
1-2
0-1
e135
Töövahendid ja –tehnoloogiad
1…0
+2...+4
e330
Juhtpositsiooniga inimesed
1…+2
+2...+4
e590
Töö- ja tööhõiveteenused, - süsteemid ja strateegiad
0
+2…+4
Alaeesmärk 3: Klient on asunud tööle tema oskustele ja võimetele vastavale töökohale avatud tööturul,
sõlmitud on tööleping ning lähtuvalt kliendi vajadustest on korraldatud jätkutugi tööl püsimiseks.
RFK Kood
Nimetus (funktsioon, tegutsemine, osalus, keskkonnategur) Algtase
Soovitud
lõpptase
d850
Tasustatav töö
2-3
0-2
e325
Kolleegid
1…0
+2…+4
e135
Töövahendid ja –tehnoloogiad
1…0
+2…+4
e330
Juhtpositsiooniga inimesed
1…0
+2…+4
e590
Töö- ja tööhõiveteenused, - süsteemid ja strateegiad
0
+3…+4
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4.2.

PEAMISED PROGRAMMIS KASUTATAVAD HINDAMISVAHENDID

TABEL 7 REHABILITATSIOONIPROGRAMMIS KASUTATAVAD HINDAMISVAHENDID
Hindamisvahendi
Spetsialist, Hindamisvahendi sisu
Hindamisvahendi kasutamise
nimetus koos viitega
kes seda
lühikirjeldus
põhjendus (sh asja- ja eakohasus),
autorile
kasutab
hindamisvahendi kasutamise seos
programmi (ala)eesmärkidega.
RFK põhine
meeskond Hindamislehele kantakse
RFK põhine hindamisleht võimaldab
hindamisleht.
programm eesmärkidega
fikseerida kliendi hetkeolukorda
Hindamisleht on üles
seotud koodid. Raskusaste programmi
alguses
ja
lõpu
ehitatud
skaalal 0-4 selgitatakse
eesmärkidega soetud koodide alusel,
Rahvusvahelisele
välja meeskonna ja kliendi et hinnata programmi tulemuslikkust
funktsioneerimisvõime
koostöös. Selleks võib
iga konkreetse kliendi puhul kui ka
vaeguste ja tervise
kasutada erialaspetsiifilisi
programmi mõju laiemalt.
klassifikatsiooni (RFK)
teste, vestlust kliendiga,
koodidele.
vaatlust või tugineda
Klassifikatsioon on
kliendi kohta saadud
välja töötatud
eelinfole. HindamisMaailma
tulemused fikseeritakse
Terviseorganisatsiooni
programmi alguses ja
poolt
lõpus. Kui viikase läbi
vahehindamisi või kliendi
kohta ilmneb mõni asjaolu,
mis mõne koodi
raskusastet mõjutab, siis
need fikseeritakse.

4.3.

PEAMISED PROGRAMMIS KASUTATAVAD MEETODID
TABEL 8 REHABILITATSIOONIPROGRAMMIS KASUTATAVAD MEETODID
Meetodi
Spetsialist, kes seda
Meetodi valiku põhjendus
nimetus
kasutab
Grupitöö

Koordinaator,
psühholoog,
tegevusterapeut,
füsioterapeut

Võrgustikutöö

Koordinaator

Grupitöö soodustab klientide
suhtlemis-, koostöö- ja
eneseväljendusoskust. Võimaldab jagada kogemusi ja soodustab
klintide omavahelist
toetust ja motiveerimist. Grupitöö
võimaldab läbi mängida erinevaid situatsioone n. tööintervjuu,
kõne tööandjale jne.
Vähenenud töövõimega inimeste toetamisel avatud tööturule
liikumisel on oluline kliendi lähivõrgustiku kaasamine ja rollide
jaotus. Võrgustiku kaasamine annab parema ülevaate kliendi
võimalustest ning toetada neid eluvaldkondi, millega programmi
raame süvitsi ei tegeleta, kuid mis oluliselt võivad mõjutada
kliendi tööle saamist ja tööl püsimist. Programmi mõistes on
olulisteks võrgustikuliikmeteks töötukassa juhtumikorraldaja,
kliendi pere, vajadusel KOV sotsiaaltöötaja, erihoolkenade
tegevusjuhendaja või mõni muu kliendi jaoks oluline spetsialist.
Võrgustikuliikmed kaasatakse kliendi nõusolekul.
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4.4.

PEAMISED PROGRAMMIS KASUTATAVAD METOODIKAD

TABEL 9 REHABILITATSIOONIPROGRAMMIS KASUTATAVAD METOODIKAD
Metoodika
Spetsialist, kes
Metoodika lühikirjeldus ja valiku põhjendus
nimetus
seda kasutab
Toetatud
Koordinaator
töölerakendamise
metoodika

4.5.

Toetatud töölerakendamise (TTR) metoodika on loodud
tööturul ebasoodamas olevate inimeste toetamiseks töö
leidmisel ja töökoha hoidmisel. TTR koosneb 5.etapist:
1. Kliendi kaasamine
2. Oskuste ja võimete kaardistamine ehk kutseprofiili
koostamine
3. Töö otsimine
4. Tegevused tööandjatega
5. Tugi tööl püsimiseks
Toetatud töölerakendamise eesmärgiks on aidata inimesel leida
töö avatud tööturul, seetõttu rõhutatakse metoodika kolme
põhitunnust, milleks on: palgaline töö, avatud tööturg ja jätkutugi
tööl püsimiseks. See tähendab eelkõige seda, et inimese liikumine
mõnele tööturuteenusele või kaitstud töö teenuse ei ole TTR
metoodika eesmärk, küll aga on tööks ettevalmistavad teenused
väga tervitatavad vaheetapina avatud tööturule liikumiseks, kui
klient neid vajab. Metoodika rakendamine eeldab väga head
koostööd tööandjatega, et läbirääkimiste teel leida kliendile sobiv
ja võimetekohane töökoht ning leppida kokku kliendile sobivad
tööülesanded ja –tingimused.

ASUTUSE VARASEM KOGEMUS METOODIKA KASUTAMISEL (või rahvusvahelise
kogemuse analüüs) ja saavutatud tulemused, millele tuginete:

Toetatud töölerakendamise metoodika pärineb Põhja - Ameerikast, kus metoodika kasutamine andis häid
tulemusi õpiraskustega klientide rakendamisel avatud tööturule palgalisele tööle. Edaspidi hakati metoodikat
kasutama ka teiste tööturul ebasoodsamas olevate sihtgruppide abistamiseks. Euroopasse jõudis toetatud
töölerakendamine 1980-ndate lõpus ning 1990 aastate alguses loodi Toetatud Töölerakendamise Euroopa
Ühendus (EUSE). Ühendusse kuulub 2020 aasta seisuga 22 riiki, kus metoodikat eraldiseisva teenusena või
erinevat teenuste raames rakendatakse ja arendatakse (EUSE).
Eestis on mitmeid teenuseid, kus rakendatakse toetatud töölerakendamise metoodika põhimõtteid sh.
töötamise toetamise teenus, pikaajaline ja lühiajaline kaitstud töö. Lisaks rakendatakse TTR metoodika
elemente ka teiste teenuste raames, mille osaks on tööoskuste arendamine ja kliendi toetamine töö leidmisel
ning töötamisel.
Käesolevat programmi piloteeriti 2015-2017 aastal kolmes erinevas rehabilitatsiooniasutuses. Kinnitatud
programmi rakendas kinnitusperioodi jooksul neli rehabilitatsiooniasutust. Piloteerimine näitas, et TTR
metoodika annab kindla raamistiku ja juhised vähenenud töövõimega klientide toetamiseks. Kinnitusperioodil
programmi osutamist koordineeris Eesti Töötukassa, kes kogus teenuseosutajatelt tagasisidet programmi
kohta. Oluliseks eelduseks programmi õnnestumisel peeti tihedat koostööd juhtumikorraldajate ja
teenusosutajate vahel. Koostöö peab algama juba grupi komplekteerimisel. Kitsaskohana toodi välja
programmi kestus, mis ei võimalda I etapis klienti piisavalt ette valmistada ja III etapis klienti piisavalt toetada
12

tööl püsimisel kriitilisel ajal ehk selle perioodil, kui kliendil on katseaeg. Sellest tulenevalt pikendati programmi
etappe varasemalt kahelt kuult nelja kuu peale. Samas ei näinud teenuseosutajad vajadust suuremate
muutuste järele teenuste mahtudes, oluliseks peeti paindlikumat ajalist raami.
4.6.

REHABILITATSIOONIPROGRAMMI OSUTAMISE ETTEVALMISTAMINE

Programmi osutada sooviv asutus annab oma soovist teada Eesti Töötukassa keskkontorile aadressil
rehabilitatsioon@tootukassa.ee, märkides ära eeldatava programmi alguse kuupäeva ja sihtrühma. Eesti
Töötukassa avaldab info oma kodulehel www.tootukassa.ee ja teavitab vastava maakonna bürood, kus
programmi hakatakse ellu viima. Programmi ellu viiv asutus avaldab info programmi kohta oma kodulehel ning
teeb programmi sobivate klientide leidmiseks koostööd töötukassa juhtumikorraldajatega.
Kliendi tööalase rehabilitatsiooni vajaduse selgitab välja töötukassa, kes vajaduse ilmnemisel ja programmi
sobivusel saab kliendile soovitada programmis osalemist. Kui klient on huvitatud programmis osalema, siis
toimub kliendi suunamine programmi vastavalt tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamise koostöö
põhimõtetele (leitav Eesti Töötukasssa kodulehelt www.tootukassa.ee). Programmi tegevustes osalemine
toimub vastavalt programmi tegevuskavale.
4.7.

REHABILITATSIOONIPROGRAMMI RAAMES OSUTATAVAD TEENUSED JA KAASATAVAD SPETSIALISTID.

Rehabilitatsiooniprogrammi tegevused on lahti kirjutatud tabelis 10. leheküljel 14-16.

13

TABEL 10 HINDAMINE, SEKKUMINE JA TULEMUSTE HINDAMINE

I etapp – tööeluks ettevalmistamine rehabilitatsiooniasutuses
Kestus: kuni 4 kuud
Tegevused, teemad; teenust osutavad spetsialistid
Rehabilitatsiooniteenuse
nimetus, kood
Koordinaatori
Teemad:
individuaalteenus
 Kliendi funktsioneerimisvõime hindamine RFK alusel ning
kutseprofiili koostamine, võrgustiku kaardistamine.
 Eesmärkide seadmine ja kliendi tegevuskava koostamine.
 CV koostamine/ täiendamine.
 Sobiva
praktikabaasi otsimine
koostöös
kliendi,
lähivõrgustiku ja töötukassa juhtumikorraldajaga.
 Tööandjatega kontakteerumine sh. kokkulepete sõlmimine,
töökoha külastamine ja hindamine, praktika mahu ja ajakava
planeerimine.
 Ettevalmistus praktikale suundumiseks (tööpraktika
vormistamine koostöös Töötukassaga, kliendi ja tööandaja
vahel info vahetamine ja kokkulepete sõlmimine esimeseks
praktikapäevaks. Esimese praktikapäeva organiseerimine
(transport, kellaajad, kontaktisik ettevõttes jne.).
Praktika korraldamise ja läbiviimise aluseks on Tööturuteenuste
ja -toetuste seaduse §15.
Koordinaatori
Teemad:
grupiteenus
 Tööotsimine
 Käitumine töökohas
 Tööohutus ja tööhügieen
 Tööseadusandlus ja tööalased mõisted
 Ettevõttekülastused
Psühholoogi
Teemad:
grupiteenus
 Vastastikune tutvumine. Grupitöö eesmärgid, reeglid.
Enesekohased teadmised.
 Suhtlemisoskused- tähtsus ja olemus. Suhtlemine
tööandjaga kolleegidega.
 Motivatsioon ja väärtused. Mis motiveerib töötama, mida
väärtustan töökoha juures?
 Konfliktilahendus ja enesekehtestamine.
 Hirmud seoses tööle asumisega, kuidas neid ületada.
 Tööalased
tugevused
ja
nõrkused.
Tõepärane
enesehinnang.
Psühholoogi
Teemad:
individuaalteenus
 Tööle suundumiseks ettevalmistamine vastavalt kliendi
vajadustele.
Füsioterapeudi/
Teemad:
tegevusterapeudi
 Kehasäästvad töövõtted, tervisekasvatus (puhkepausid,
grupiteenus
venitused, liikumine).
 Tööasendid: istuv töö, vahelduva iseloomuga töö jne.
 Töökoha sobivuse hindamine/kohandamine- mida ise saab
ära teha; spetsialisti sekkumine.

Orienteeruv
maht*
16 tundi

12 tundi

10 tundi

5 tundi

6 tundi
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Meeskonnatöö kliendiga
(kõik programmi raames
kliendiga tegelevad
spetsialistid)

Rehabilitatsiooniteenuse
nimetus, kood
Koordinaatori/
tegevusterapeudi,
füsioterapeudi
individuaalteenus
(spetsialisti valik
vastavalt kliendi
vajadusele ja probleemi
olemusele)

Psühholoogi/
koordinaatori
grupiteenus
Meeskonnatöö kliendiga
(kõik programmi raames
kliendiga tegelevad
spetsialistid)

Teenus, kood

Erinevad abivahendid (prillid, töötool, tööriided – seadusest
lähtudes nt välitööd jmt).
 Praktilised harjutused (nt raskuste tõstmine, istuva töökoha
kohandamine; töökoha sobivuse hindamine; piltide/video
järgi analüüs).
Teemad:
0,5 tundi kliendile,
 Esimese etapi tegevuste kokkuvõte ja teise etapi arvestuslikult 1,5
tundi(kaasatud
tegevuste planeerimine ja ülesannete jagamine.
kuni 3 spetsialisti
ehk 3x0,5=1,5
tundi)
Orienteeruv maht kokku: 50,5 tundi
Tööpraktika ettevõttes
Kestus: kuni 4 kuud
Tegevused, teemad, teenust osutavad spetsialistid
Orienteeruv
maht*
Teemad:
30 tundi
 Toetamine töökohal sh töökeskkonnaga tutvumine.
 Kliendi ja tööandja juhendamine praktikaga seotud
dokumentide täitmisel.
 Tööoskuste õpetamine.
 Kliendi jõustamine kolleegidega suhtlemisel.
 Tööandja nõustamine ja juhendamine.
 Tekkinud probleemide lahendamine.
 Töökeskkonna vaatlus ja hindamine.
 Töökeskkonna kohandamine.
 Abivahendite alane nõustamine.
 Säästvate töövõtete õpetamine, harjutamine +
teraapiavajaduse korral suunamine/ nõustamine.
 Töökoha külastamise käigus nõustatakse nii klienti kui ka
tööandjat, et tööandja oleks teadlik, mida kliendi puhul
jälgida ja kuidas klienti juhendada.
 Tööturuteenuste ja -toetustes tutvustamine tööandjale,
vajadusel kaasates töötukassa juhtumikorraldajat
 Kliendi praktikajuhendaja/ tugiisiku toetamine ja
juhendamine.
Klientide kogemuskohtumine, kuni 2 korda
3 tundi

Teise etapi tegevuste kokkuvõte ja kolmanda etapi tegevuste 0,5 tundi kliendile,
planeerimine ja ülesannete jagamine.
arvestuslikult 1,5
tundi(kaasatud
kuni 3 spetsialisti
ehk 3x0,5=1,5
tundi)
Orienteeruv maht kokku: 34,5 tundi
Tööle asumine ja programmi lõpetamine
Kestus: 4 kuud
Tegevused, teemad; teenust osutavad spetsialistid
Orienteeruv
maht*
15

Koordinaator

Teemad:
16 tundi
 Toetamine tööle asumisel.
 Töölepingu sõlmimisega seotud läbirääkimiste pidamine
tööandja ja kliendiga.
 Kliendile vajaliku toetuse tagamine lähivõrgustiku poolt.
 Koostöös
juhtumikorraldajaga
vajalike
tööturuteenustega sidumisel n. tugiisikuga töötamise
teenus pikemaajalise toetuse tagamiseks.
 Programmi lõppemiseks ette valmistamine, vajadusel
jätkutoe planeerimine koostöös töötukassaga

Meeskonnatöö
(koordinaator+ vähemalt
üks kliendiga programmi
raames tegelenud
spetsialist) 2-3 kuu

Meeskonnatöö kliendi ja võrgustikuga. Kokkuvõte programmi
tulemustest, vajadusel jätkutoe planeerimine ja kokkulepete
sõlmimine, edasiste soovituste andmine rehabilitatsiooni
meeskonna poolt.

1 tund kliendile,
arvestuslikult 2
tundi
(kaasatud 2
spetsialisti ehk 2x1
tundi=2h)
Orienteeruv maht: 18 tundi
Orienteeruv maht kliendi kohta kokku: 103 tundi

* Programm ületab kalendriaastaks planeeritud maksumuse, kuna programm eeldab suures mahus tegevuste
läbiviimist kliendi ja tööandja keskkonnas. Samuti on kliendi tööle saamiseks ja tööl püsimiseks vajalik pidev
tugi ja toetus ning tegelda tuleb ettenägematute probleemidega.

REHABILITATSIOONIPROGRAMMI LÕPETAMINE JA TULEMUSED

4.8.

REHABILITATSIOONIPROGRAMMI OODATAVAD TULEMUSED JA TULEMUSTE HINDAMINE

TABEL 11 PROGRAMMI OODATAVAD TULEMUSED
Rehabilitatsiooniprogrammi
tulemused

Prognoositav tulemuse Tulemuste saavutamise hindamiseks
saavutamise indikaator kasutatav hindamisvahend/meetod
(%,
klientide
arv
kogugrupist)
Klient
on
koostöös 100%
Kliendile on koostatud kutseprofiil, kus
rehabilitatsioonispetsialistidega
on märgitud vähemalt 2 kliendile sobivat
selgitanud välja oma oskustele,
töövaldkonda lähtuvalt kliendi soovist ja
võimetele ning soovidele vastavad
lähtuvalt sellest on koostöös kliendiga
ametikohad ning on leidnud koostöös
leitud kliendile sobiv praktikakoht.
koordinaatoriga sobiva praktikakoha
RFK-le tuginev hindamisküsimustik enne
tööpraktika läbiviimiseks.
ja pärast sekkumiste elluviimist
Klient on läbinud tööpraktika, 75%
omandanud vajalikud tööoskused,
kohanenud töökeskkonnaga ning on
valmis asuma palgalisele tööle
avatud
tööturul.
Tööandja,
praktikajuhendaja ja kolleegid on

Tööandja positiivne hinnang tööpraktika
läbimise kohta.
RFK-le tuginev hindamisküsimustik enne
ja pärast sekkumiste elluviimist
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nõustatud,
tööülesanded
ja
töökeskkond kohandatud.
Klient on asunud tööle tema oskustele 50%
ja võimetele vastavale töökohale
avatud tööturul, sõlmitud on
tööleping ning lähtuvalt kliendi
vajadustest on korraldatud jätkutugi
tööl püsimiseks.
Avatud tööturul mitterakendunud 75%
kliendid on koostöös töötukassaga
seostatud
jätkuteenustega
sh.
tööturuteenustega (sh kaitstud töö
teenusel) või on teenuse järjekorras.

Kliendil on kehtiv tööleping
RFK-le tuginev hindamisküsimustik enne
ja pärast sekkumiste elluviimist.

Toimunud on meeskonna töö, kuhu on
kaasatud klient ja juhtumikorraldaja,
fikseeritud on tegevused kliendi
edasiseks toetamiseks.

Palun kirjeldage, kuidas toimub programmi lõppedes kliendi seostamine tema vajadustele vastavate
sekkumistega?
Programmi lõpus toimub meeskonna töö, kuhu on kaasatud klient, kliendi juhtumikorraldaja ja
võimalusel kliendi lähedane ning tööandja. Meeskonnatöö raames võetakse kokku programmi
tulemused, tehakse soovitused järgmisteks sekkumisteks, pannakse paika plaan kliendi toetamiseks ja
osapoolte rollid. Meeskonnatöö tulemused fikseeritakse.

4.9.

PROGRAMMI TUGEVAD KÜLJED





4.10.




Integreeritud teenuse pakkumine kliendile, sidudes tööalase rehabilitatsiooni ja tööturuteenuste
osutamise (toetamaks terviklikult klientide ja tööandjate vajadusi programmi elluviimise perioodil).
Selge metoodiline alus - toetatud töölerakendamise metoodika, mis annab raamid spetsialisti
tegevusele ja toetab nii klienti kui tööandjat.
Tegevuste läbiviimine kliendi töökeskkonnas.
Kliendi järjepidev toetamine, vähendades rehabilitatsioonispetsialisti otsest kontakti programmi
osutamise käigus, aga pakkudes samal ajal võimalust nii kliendile kui tööandjale kõikide küsimuste
korral pöörduda.
PROGRAMMI RISKID JA ARENDAMIST VAJAVAD KÜLJED NING RISKIDE MAANDAMINE
Probleemkohaks on gruppide täitumisega seotud raksused (tuleb jälgida nii programmi sihtrühma kui
ka gruppi sobivust). Kuna gruppi ei õnnestu kiiresti komplekteerida, siis võivad tegevused viibida ning
suunatud kliendid jäävad nö. ootele. Lahendusena soovitatakse programmi tegevusi alustada
individuaalsete tegevustega, mis võimaldab tegevusi alustada enne, kui grupp on täitunud ja ühtlasi
kliente grupitegevusteks paremini ette valmistada.
Oluline murekoht on sobivate töökohtade puudumine, kuhu kliendid saaksid tööle asuda. Programmi
tegevustesse on toodud sisse tööpraktika, mis võimaldab sujuvalt kliendil tööeluga kohaneda ja on ka
tööandjale võimalus kliendi sobivuses veenduda, enne, kui sõlmitakse tööleping. Lisaks tuleb lähtuda
põhimõttest, et sobivaid töökohti otsides tuleb teenuseosutajal teha palju koostööd kliendile sobiva
valdkonna tööandjatega ja mitte piirduda töö otsimisel töövahendusportaalides leiduvate
tööpakkumistega. Vähenenud töövõimega inimesed vajavad tihti töökoha ja tööülesannete
kohandamist ning selles osas on vaja teenusosutajal sõlmida tööandjatega vastavad kokkulepped.
Sobivate töökohtade leidmiseks saab teenusosutaja teha koostööd Eesti Töötukassa
juhtumikorraldajatega ning tööandjate konsultantidega ning võimalusel kliendi lähedastega või
spetsialistidega.
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4.11.

Kitsaskohana
on
välja
toodud
ka
tööandjate
valmisolek
teha
koostööd
rehabilitatsioonimeeskondadega. Hea koostöö aluseks on tööandja piisav informeerimine. Tööandja
peab mõistma, mis eesmärgil rehabilitatsiooni asutus koostööd teha soovib ja välja tuleb tuua eelised
tööandjale, milleks on rehabilitatsioonispetsialisti poolne abi kliendi juhendamisel töökohal, info ja abi
tööturu teenuste ja toetuste taotlemisel, abi probleemide lahendamisel. Teenusosutaja, kes on
varasemalt tööandjatega koostööd teinud, saavad kasutada tööandjate mõjutamiseks ka positiivseid
näiteid, samas jäädes ausaks ja tuues välja ka riskid ja kitsaskohad.

PIKA-AJALISE TAGASISIDE KOGUMINE JA PROGRAMMI TEGEVUSTE TÄIENDAMINE
Tagasisidet kogub teenuseosutaja koostöös Eesti Töötukassaga, mille järel tehakse ettepanekud
programmi täiendamiseks
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6.

LISAD (HINDAMISVAHENDID)

A. Lisa 1

RFK põhine hindamisleht
RFK põhine isiklik hindamisprofiil:
Hindamine
Üldine eesmärk:
Alaeesmärgid:
1.
2.
RFK kategooriad

RFK määraja

Keha
funktsioonid,
struktuurid, tegutsemine ja
osalus

kommentaar

Keskkondlikud tegurid

Hõlbustav tegur
+4 +3 +2 +1

Eesmärk

Inimese eelistus
eesmärkide osas

Praegu, probleem
0 1 2 3 4

0

Takistav tegur
1 2 3 4

e135
e330
e590
Personaalsed tegurid

Personaalsete tegurite olukord:
Positiivne
Neutraalne
Negatiivne
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Tulemuste hindamine RFK alusel

Tulemuste hindamine
Alghindamine
RFK funktsioonid,
struktuurid, tegevused ja
keskkonnategurid

Kood

Selgitus

Olukord alghindamisel:
0 = EI OLE probleemi (0-4%); 1
= KERGE probleem (5-24%); 2 =
MÕÕDUKAS probleem (2549%); 3 = RASKE probleem (5095%); 4 = TÄIELIK probleem
(96-100%)
0
1
2
3
4

Programmis osalemist takistanud tegurid

Saavutuseesmärk

Lõpphindamine
Olukord lõpphindamisel:
Eesmärgi
0 = EI OLE probleemi (0-4%); 1 = saavutamine
KERGE probleem (5-24%); 2 =
täielikult +,
MÕÕDUKAS probleem (25-49%); osaliselt +/-,
3 = RASKE probleem (50-95%); 4
ei ole
= TÄIELIK probleem (96-100%)
saavutatud 0

1

2

3

4

Programmis osalemist soodustavad tegurid

Alus RFK, ICF core sets and case studies
(kohandatud Astangu KRK poolt)
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B. Lisa 2

NÄIDIS
Kutseprofiili (EUSE)
ISIKUANDMED
Perekonnaseis:
abielus
vallaline
kooselus
Eesnimi: __________________________________________________________________
Perekonnanimi: _____________________________________________________________
Aadress:___________________________________________________________________
______________________________ Sihtnumber _________________________________
Sünnikuupäev:__________________ Isikukood: __________________________________
Lauatelefon: ___________________ Mobiiltelefon: _______________________________
E-post: ____________________________________________________________________
Lähim sugulane: ____________________________________________________________
Suhe kliendiga: _____________________________________________________________
Nimi: _____________________________________________________________________
Aadress:___________________________________________________________________
______________________________ Sihtnumber: _________________________________
Telefoninumber hädaolukorra puhuks: ___________________________________________

Sotsiaaltöötaja/juhtumikorraldaja (kui neid on): ___________________________________
Aadress:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________ Telefon: ____________________________________
Religioon/kultuur: (asjaolud, mida peaks Teie puhul arvesse võtma, näiteks usuline kuuluvus jne)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
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NÕUSTAMISEL OSALEVAD INIMESED
Nimi

Organisatsioon
(vajaduse korral)

Suhe kliendiga

Telefon

TERVISLIK SEISUND VÕI TEAVE PUUDE KOHTA
Kirjeldage lühidalt tervislikku seisundit või puuet

Märkige vajaduse korral, kuidas see tööd mõjutab (abi vajamine suhtlemisel, abiseadmed, arstiajad,
ravimid jne)

Lisateave (tugi pereliikmetelt ja teistelt spetsialistidelt, lisada kontaktandmed)

KARISTUSED
Kas olete varem kriminaalkorras karistatud?
Jah/ei
Kui jah, siis palun kirjeldage seda ning lisage süüdimõistva otsuse kuupäev ja karistuse liik:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Süüdimõistva otsuse kuupäev: ________

SOTSIAALHOOLEKANNE
Toetus/pension

Suurus

Sagedus (iganädalane/igakuine)
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HARIDUSKÄIK (teise taseme haridus)
Kuupäevad

Kool/kolledž/ülikool

Kvalifikatsioon/diplomid

Hinded

KOOLITUSED
Kuupäevad

Koolituse korraldaja

Kursus

Kvalifikatsioon/diplomid/hinded

Muu asjakohane kvalifikatsioon ja muud koolitused (juhiluba, kahveltõstuki juhi luba jne)
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TEENISTUSKÄIK (sealhulgas töökogemus)
Kuupäevad
alates–kuni

Tööandja nimi ja
kontaktandmed

Töö nimetus

Peamised
tööülesanded

Lahkumise
põhjus

SOTSIAALSED HUVID JA HOBID
Palun kirjutage huvidest ja hobidest
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TÖÖEELISTUSED
Ootused töö suhtes

Eelistatud amet (ideaalne amet)

Eelistatud tööülesanded (kontoritöö, jaekaubandus, toitlustamine, andmetöötlus, rahandus, laotöö, haigla jne)

Eelistatud töötingimused (täis- või osaajaga, päevane või õhtune, tööpäevadel või nädalavahetustel töötamine,
vahetustega töö jne)

Eelistatud töökeskkond (ruumides või väljas, vaikses või tegusas kohas, väikses või suures ettevõttes jne)

Muu (näiteks kaugus kodust, eelistatud töölesõiduviis jne)
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ISIKLIKUD OSKUSED JA VÕIMED
Igapäevaelu oskused (eelarve koostamine, ajakasutus, majapidamine, ühistranspordi kasutamine jne)

Suhtlusoskused (sõnaline väljendusoskus, kuulamis- ja kirjutamisoskus, juhiste järgimine jne)

Sotsiaalsed oskused (suhtlemine, vestlusoskused, sotsiaalsete olukordadega toimetulek)

Nädala rutiin (ülikoolis käimine, muu tegevus)

Muu (näiteks kaugus kodust, eelistatud töölesõiduviis jne)

Lisateave
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C. Lisa 3

NÄIDIS
TEGEVUSKAVA
Tööotsija
Kuupäev
Mida?

Spetsialist
Ülevaatamise kuupäev
Kuidas?

Kes (vastutab)?

Millal?

Saavutused koos
kommentaaridega

Olen selle kava koostamisel osalenud ja nõustun sellega.
Kuupäev
Spetsialisti allkiri
Tööotsija allkiri
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D. Lisa 4

NÄIDIS
TÖÖKOHA ANALÜÜS
Kuupäev:……………….
Tööotsija nimi:………………………………………………….................................................
1. Üldandmed
Ettevõtte nimi: …………………………………………………………………………………..
Valdkond: ………………………………………………………………………….....................
Töötajate arv: …………………………………………………………………………………...
Telefon: …………………………………………………………………………………………
E-mail:
…………………………………………………………………………………………...............
Aadress: …………………………………………………………………………………………
Kontaktisik: ……………………………………………………………………………………..
Kommentaarid………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
2. Töö kirjeldus
Üldandmed:
 Ametikoha nimetus: …………………………………………………………………….
 Üksus:……………………………………………………………………………………
 Vajalik haridustase:……………………………………………………………………...
 Nõutav töökogemus:…………………………………………………………………….
 Sisetöö:…………………………………………………………………………………..
 Välitöö:…………………………………………………………………………………..
 Istuv/seisev töö:………………………………………………………………………….
 Paikne töö:……………………………………………………………………………….
 Mobiilne töö:…………………………………………………………………………….
 Meeskonnatöö:…………………………………………………………………………..
 Individuaalne töö:……………………………………………………………………….
Töökorraldus:
 Tähtajaline/tähtajatu tööleping:………………………………………………………….
 Töögraafik (osaline tööaeg/täistööaeg; vahetustega töö):……………………………….
 Pausid: …………………………………………………………………………………..
 Katseaeg: ………………………………………………………………………………..
 Puhkus:…………………………………………………………………………………..
 Palga maksmise reeglid:………………………………………………………................
 Juhendamine/tugiisik töökohal:…………………………………………………………
 Töö asukoht (transport töö ja kodu vahel): ……………………………………………..
 Väljaõpe (eelnev/koha peal):…………………………………………………………….
 Tööriietus:……………………………………………………………………………….
 Töökoha kohandamise võimalus:………………………………………………………..
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Tööandjapoolne transport: ……………………………………………………………...
Lõunasöögi võimalused: ………………………………………………………………..
Puhketuba:……………………………………………………………………………….
Sportimisvõimalused:……………………………………………………………………

Tööoperatsioonid:
 Tööülesannete lühikirjeldus:…………………………………………………………….
 Üks/mitu tööoperatsiooni:……………………………………………………………….
 Tööoperatsioonide keerukuse aste (madal/keskmine/kõrge):…………………………...
 Iseseisvat mõtlemist nõudvad ülesanded:……………………………………………….
 Loomingulisust nõudvad ülesanded:…………………………………………………….
 Ülesanded, mis nõuavad füüsilist jõudu:………………………………………………..
 Ülesanded, mis nõuavad head peenmotoorikat:…………………………………………
 Tööoperatsioonid, mille sooritamiseks kasutatakse masinaid:………………………….
 Ohtlikud tööülesanded:………………………………………………………………….
 Kiirust nõudvad tööülesanded:…………………………………………………………..
 Muu:……………………………………………………………………………………..
Keskkond:
 Müra:…………………………………………………………………………………….
 Valgustus:………………………………………………………………………………..
 Soojustus:………………………………………………………………………………..
 Mürgised ained töökeskkonnas:…………………………………………………………
 Süttivad ained töökeskkonnas:…………………………………………………………..
 Ohtlikud seadmed:………………………………………………………………………
 Liikuvad sõidukid:………………………………………………………………………
 Suitsetamine lubatud/keelatud:………………………………………………………….
Kommentaarid:.........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................
3. Nõuded töötajale
Nõuded haridusele:
 Põhi/kesk/kutse/kõrgharidus:……………………………………………………………
 Puudub:………………………………………………………………………………….
Vajalikud oskused/teadmised:
 Informaatikaalased teadmised (töö numbrite/arvutiga):………………………………...
 Lugemis- ja kirjutamisoskus:……………………………………………………………
 Suhtlemisoskus:…………………………………………………………………………
 Keelteoskus:……………………………………………………………………………..
Nõuded kognitiivsetele oskustele:
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Mälu:…………………………………………………………………………………..
Tähelepanu:……………………………………………………………………………..
Keskendumisvõime:……………………………………………………………………..
Loomingulisus:…………………………………………………………………………..
Iseseisvus:……………………………………………………………………………….
Suhtumine töösse:……………………………………………………………………….
Kella tundmine:………………………………………………………………………….
Ruumitaju: ………………………………………………………………………………
Muu:……………………………………………………………………………………..

Muud nõuded:
 Eelnev töökogemus: …………………………………………………………………….
 Rutiinitaluvus:…………………………………………………………………………...
 Nõuded isikuomadustele:………………………………………………………………..
 Autojuhiload:……………………………………………………………………………
Kommentaarid:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Hindaja: ………………………………………………..
Kuupäev: ………………………………………………

31

