PUUETEGA ISIKUTE PÄEVAHOIUTEENUS

Päevahoiuteenust osutatakse valla puuetega inimestele nende igapäevaelu
toetamiseks. Teenust osutatakse Kehra Sotsiaalkeskuse päevakeskuse ruumides
aadressil F. R. Kreutzwaldi tn 7 (I korrusel, sissepääs hoovi poolt) Kehra.
Eesmärgid:
1. Võimaldada puuetega inimestele toimetulekut toetavaid ja arendavaid tegevusi
tegevusvõime säilitamiseks.
2. Teenuse kaudu püütakse vanematele või hooldajatele anda võimalus töötamiseks,
võimaldada aega puhkamiseks või muudeks vajalikeks asjatoimetusteks.
Teenuse sisu kirjeldus:
Teenus sisaldab järgmisi pideva harjutamise, matkimise ja/või kinnistamise teel
kliendi tegevussuutlikkust arvestavaid ning individuaalselt või rühmas läbiviidavaid
arendavaid/säilitavaid integreerituid tegevusi:
* igapäevaelu põhioskuste õpetamine ja harjutamine (isiklik hügieen, riietumine,
lihtsamate toitude valmistamine, majapidamistööd - laua katmine, nõude pesemine ja
ruumi korrastamine);
* motoorsete oskuste arendamine (käsitöö, liimimine, kleepimine, liikumismängud,
rütmika, tantsimine, jalutuskäigud);
* kommunikatsioonioskuste arendamine (individuaalse sõnavara suurendamine,
kohandatud viibete, piktogrammide õppimine oma soovide ja vajaduste paremaks
väljendamiseks );
* sotsiaalsete oskuste arendamine (koostöövalmiduse arendamine, viisaka käitumise
õpetamine või korrigeerimine, kontaktide loomise võimaluste avardamine vabaaja
tegevustesse kaasamisega, lähiümbruses orienteerumine);
* kognitiivsete oskuste arendamine (enese- ja loodusvaatlus, ajas ja ruumis
orienteerumine, lauamängud, kirjutamine, arvutamine, joonistamine, muusika
kuulamine).
Teenust osutatakse rühmades, kus osaleb kuni 6 inimest.
Teenuse soovitavad tulemused:
* kliendi päev on sisustatud vaheldusrikka struktureeritud võimetekohase tegevusega;
* klient saab oma võimete piires eneseteeninduslike ja igapäevaelus vajalike
põhioskustega iseseisvalt või tegevusjuhendaja abiga hakkama;
* klient oskab kasutada alternatiivseid kommunikatsioonivõimalusi;
* kliendi füüsiline tegevussuutlikkus on arenenud/säilinud;
* klient teadvustab ennast täiskasvanuna;
* vene keelt kõnelevad kliendid on kaasatud ühistegevustesse, osalemise kaudu on
paranenud eesti keelest arusaamine ja väljendusoskus;
* klient tunneb ennast turvaliselt ja on rahulolev;
* kliendile on võimaldatud juurdepääs kultuuriüritustel osalemiseks;

* kliendi vanematele/hooldajale on antud võimalus töötada, mis võimaldab paremat
materiaalset toimetulekut;
* kliendi vanematele/hooldajale on antud võimalus päevaseks puhkuseks ja igapäeva
hooldusega seotud koormuse vähendamiseks;
* kliendi lähedastega on päevakeskuse personalil loodud toetavad koostöösuhted, nad
on teadlikud läbiviidavatest päevategevustest ja teavitatud kliendi kriisiolukordadest
ning toimingutest nende vältimiseks või kiiremaks ülesaamiseks;
* kliendi lähedased on informeeritud seadusandlusest ja abi saamise võimalustest.
Sihtgrupp ja teenusele vastuvõtmise kriteeriumid:
* psüühilise erivajadusega täiskasvanud alates 18-ndast eluaastast, kellel on raske või
sügav vaimupuue või liitpuue ning töövõime kaotus;
* vajadus kõrvalabi, hoolduse või igapäevaeluoskuste arendamise, säilitamise või
toetuse järele;
* valmidus koostööks rühmategevustes;
* vabade kohtade olemasolu.
Vastunäidustused teenuse osutamisele:
* suurenenud ohtlikkus enesele ja/või teistele;
* agressiivne, vägivaldne või destruktiivne käitumine;
* nakkushaigused aktiivses või ravi vajavas faasis;
* statsionaarset ravi vajav haigus.
Teenuse saamiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
* vanema/hooldaja avaldus teenuse saamiseks;
* isiklik sotsiaalse rehabilitatsiooni plaan;
* isikut tõendavast dokumendi koopia;
* perearsti tõend (otsus nakkushaiguse puudumise kohta, kopsuröntgeni vastus,
allergia esinemisel informatsioon põhjustajate kohta);
* puude raskusastme otsuse koopia;
* pensionitunnistuse koopia.
Teenuse osutamisel lähtutakse kliendi vanemaga/hooldajaga/seadusliku esindajaga
intervjueerimise käigus antud soovitustest või tema poolt kirjalikult esitatud
iseloomustusest kliendi harjumuspäraste käitumisviiside ja kriisisituatsioonide
lahendamisviiside kohta ning keskust nõustavate spetsialistide juhenditest.
Teenuste hinnakiri:
* Teenuse omaosalustasu kinnitab Anija Vallavolikogu, mille suuruseks on:
1) 19,17 eurot kui päevahoiuteenust kasutatakse üle kümne tööpäeva kuus;
2) 9,59 eurot kui päevahoiuteenust kasutatakse kuni kümnel tööpäeval kuus.
* Toiduraha eest tuleb vanemal/hooldajal/seaduslikul esindajal tasuda supipäeval
0,96 eurot ja praepäeval 1,60 eurot päevas (hommikusööki päevakeskus ei pakutuleb kodus süüa või toit kaasa võtta). Toiduraha tasutakse tegelike toidukordade eest
Anija Vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel.

