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Isikliku rehabilitatsiooniplaani põhimõtted
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Eessõna

Käesolev isikliku rehabilitatsiooniplaani (IRP) juhend töötati välja Leonardo da
Vinci multilateraalsete projektide hulka kuuluva uuendussiirde programmi raames.
Projektis osalesid järgmised organisatsioonid: CEDIS1 (algatas projekti ning koostas antud
juhendi esialgse kavandi) Prantsusmaalt, Altea España Hispaaniast, Questao de Equilibrio
Portugalist, Siksali Arendusselts Eestist, SOS Lasteküla Lätist ja Les EPI de Genève
Šveitsist2. Esialgset metoodikat täiustati pärast sotsiaalsfääris tehtud erinevaid uuringuid.
Isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamise juhend (IRPKJ) püüab pakkuda tuge
igaühele, kes soovib personaalsel ja dünaamilisel viisil struktureerida hoolekannet, mida
teenuse kasutajatele pakutakse
IRP metoodika võiks olla eriti vajalik sotsiaalsfääris ja meditsiinis töötavatele
inimestele, samuti ka teenuse kasutajatele ja nende peredele ning kaasatud
vabatahtlikele.
IRP on metodoloogia, mille abil abil saab hoolekannet dünaamiliselt ja paindlikult
planeerida ja koordineerida, vaatamata teenusekasutajate haavatavusele, spetsiifilistele
vajadustele või erinevatele tingimustele keskkonnas.
IRP metoodika kasutamine tähendab teenusekasutajate jõustamist. Metoodika
võimaldab neil kogeda vastutust, suuremat iseseisvust ning võrdväärsust sugulaste ja
töötajatega.
IRP rakendamine erinevates sotsiaal‐ja meditsiiniasutustes on oluline moodus
täitmaks seadusi ja regulatsioone, mis sätestavad, et teenusekasutajale antakse
peamine roll teenuste tingimuste üle otsustamisel.

1

CEDIS‐ Sotsiaalse Integratsiooni Arendamise Euroopa Komitee

2 Riiklikud Integreerumise Institutsioonid
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IRP lähenemisviis ja definitsioon
Põhimõte
 IRP lähenemisviis
selleks, et:

asetab esikohale

inimeste kooskõlastatud tegutsemise



abistada kohanemisraskustega isikut,



vastata tema vajadustele ja ootustele,



võimaldada tal kogukonda täielikult sulanduda ning olla selle
aktiivne liige, samaaegselt arvestades isiku soove ja potentsiaali.

 IRP meetod on samuti protsess, mis võimaldab:


tuvastada teenusekasutaja võimekuse ja vajadused,



määratleda sobivad arengu ja õppimise eesmärgid,



rakendada ressursse isiku esmaste vajaduste rahuldamiseks.

 IRP lähenemisviis tähendab nii teenusekasutajate kui ka neile oluliste sugulaste
ning samuti ka oluliste sotsiaalsfääris ja meditsiinis töötavate isikute
kaasamist.
 IRP meetod on vahend
teenuseid ja ressursse.

koordineerimaks teenusekasutajatele mõeldud

 IRP lähenemisviis teeb kõik protsessi kaasatud isikud vastutustundlikuks: nii
teenusekasutaja, tema sugulased, tema esindaja, kui ka teenusekasutaja jaoks
olulised sotsiaalsfääris ja meditsiinis töötavad isikud.

Definitsioon
IRP on teenuste ja ressursside planeerimiseks ning koordineerimiseks loodud
vahend, mis võimaldab lähtuda isiku pikemaajalistest vajadustest.
Tegu on jätkuva protsessiga, mida tuleb pidevalt ümber hinnata ja täiendada.
Protsessi eesmärgiks on ühendada teenusekasutaja, tema lähikondsed ning sotsiaal‐ja
meditsiinitöötajad kui võrdsed partnerid.
Teenusekasutajale suunatud sekkumised vormistatakse tegevuskavaks.
Iga üksiku teenusekasutaja jaoks kavandatakse erineva meeskonna poolt erinev
plaan.
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IRP koostatakse teenusekasutajale iseloomulike joonte ning tema vajaduste põhjal.
Tehakse kindlaks

pakutavad teenused ja vajalikud ressursid, seostades need detailselt

omavahel ja pannakse paika, kes, millal ja kuidas neid teenuseid pakub. Plaani tõhusust
hinnatakse integratiivsetest objektiividest lähtuvalt.
IRP eeldab, et teenusekasutaja ja talle olulised isikud on plaani koostamisel
meeskonna täisliikmed.
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IRP olulised elemendid
Alljärgnevad põhielemendid peavad sisalduma igas IRP‐s:
 õiguste ja vabaduste tagamine isikutele, kellel on siin vanuse, vaimse või
füüsilise seisundi või sotsiaalse olukorra tõttu piiranguid.
 sotsiaalse jõustamise põhimõtete austamine:
 anda igale inimesele, kui erinev ta ka ei oleks, võimelisus elada enda
tavapärases või sellele võimalikult sarnases keskkonnas;
 jõuliselt julgustada sotsiaalset suhtlemist teiste kogukonna liikmetega;
 toetada
teenusekasutaja
optimaalset
osavõttu
igapäevastest
harjumuspärastest tegevustest (õpingud, töö, vaba aeg, tarbimine,
otsustamine jne) ;
 kasutada sekkumistes ja isikutevahelistes suhetes võimalikult tõhusaid ja
tavapäraseid ressursse;
 luua isiku sotsiaalse taustaga võimalikult sarnane keskkond (sissetulek,
elamiskoht, teenuste kättesaadavus jne);
 suhtuda tolerantselt teenusekasutaja käitumisse, kogemustesse ja
staatusesse.
Sotsiaalse jõustamise eesmärk on teenusekasutajale ja tema sotsiaalsele
keskkonnale suunatud pideva tegevuse abil


arendada teenusekasutaja võimekust

ja

pädevust, rakendades

selleks sobivaid õppimisvõtteid ja ‐vahendeid,


parandada teenusekasutaja sotsiaalset kuvandit nii, et isik saaks
osaleda rahuldust pakkuvates ja vajalikes sotsiaalsetes rollides või
oleksid võimalused kuvandi parandamiseks kättesaadavad, ning see
kõik oleks vastavuses ka tema individuaalsete vajadustega.

 teenusekasutaja täielik osalemine IRP meeskonnas võrdse liikmena.
Kui teenusekasutaja ei saa meeskonna koosolekutel täielikult osaleda, peaks
võimaldama tal osaleda juhendaja või mõne teise tema valitud esindaja
saatel.
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 transdistsiplinaarne meeskond, kes vastutab plaani koostamise, täitmise,
jälgimise ja hindamise eest.

 teenusekasutaja oskuste üldine ja asjakohane hindamine, mis võimaldab
isiku soovide ja vajaduste selgitamist.

 realistlikud pikaajalised eemärgid, mis põhinevad

selgelt ja positiivselt

sõnastatud lühiajalistel või pikematel operantsetel eesmärkidel.

 meeskonna igale liikmele arusaadavate detailsete kohustuste määramine
(kes, mida, kellega, millal, kus ja kuidas teeb).

 dokumentatsioon edasimineku mõõtmiseks, mis on loodud olemasolevaid või
planeeritavaid hindamisvahendeid kasutades ning hindab eesmärkide ja
sihtide saavutamise edukust.

 süsteem plaani edenemise mõõtmiseks ning vajadusel plaani täiendamiseks
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IRP meeskond
Teenusekasutaja positsioon
Sotsiaalhoolekandes osaleval isikul on alati võimalus kasutada oma individuaalseid õigusi ja
vabadust. Seetõttu peab teenusekasutajale olema tagatud:


isiku väärikuse, terviklikkuse, privaatsuse, intiimsuse ja turvalisuse austamine;



võimalus teha valik erinevate teenuste seast oma kodus või institutsioonis olles,
võttes arvesse nii õigussüsteemile antud volitusi kui ka vajadust alaealisi kaitsta;



isiku vanusele ja vajadustele kohandatud individuaalne plaan, mis toetab nende
arengut, autonoomiat ja sotsiaalset integreerumist; kusjuures tuleb teha kõik
pingutused, et jõuda plaani tõelise omaksvõtmiseni teenusekasutaja poolt (kui ta
suudab oma soovi avaldada ja otsuste tegemisel osaleda) või tema seadusliku
esindaja poolt;



isikliku informatsiooni konfidentsiaalsus;



ligipääs mis tahes informatsioonile või dokumentidele, mis on seotud IRP ‐ ga, kui
seejuures ei ole sätestatud seaduslikku piirangut;



informatsioon isiku põhiõiguste ja konkreetse seadusliku ja lepingulise kaitse kohta,
millele isikul on õigus ( sh. õigusalased apellatsioonid);



otsene või seadusliku esindaja kaasabil osalemine IRP loomisel ja rakendamisel.

Väga oluline on austada isiku vaba tahet.Teenusekasutaja võimekust ning pürgimusi
arvestades peab võimaldama tal jääda oma saatuse juhtijaks, pakkudes selleks kirjaliku
lepingu alusel isiklikku rehabilitatsiooniplaani.
Selline plaan
peab sisaldama
teenusekasutajaga kokku lepitud eesmärke ning nende saavutamiseks vajalikke tegevusi.
IRP võtab arvesse, et iseenda eluplaani eestvedajaks peab jääma teenusekasutaja.
Sellest tulenevalt on teenusekasutaja kas ise või tema poolt valitud esindaja IRP meeskonna
alaline ja täielik liige.
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Seetõttu on hädavajalik:


austada teenusekasutaja õigusi;



tugineda teenusekasutaja võimekusele;



arvestada teenusekasutaja eelistusi ja huvisid, võimeid ning vaatenurka;



julgustada teenusekasutajat osalema, andes talle informatsiooni, et teda
puudutavaid otsuseid vastu võtta;



selgitada teenusekasutajale IRP protsessi iga sammu ning toetada teda
kogu protsessi kestel;



kohandada sihte vastavalt teenusekasutaja tugevustele ja vajadustele;



anda

teenusekasutajale kogemus vastutusest, mis seostub püstitatud

eesmärkidega.

Märkus:
Perekonna osalemise küsimus võib tõstatuda erinevalt. Paljudel juhtudel
suurendab perekonna osalemine võimalusi plaani õnnestumiseks, kuid võib ka olla, et
perekonna ja teenusekasutaja huvid ei ühti. Samuti võib juhtuda, et perekond, või
mõnel juhul ka töötajad ei tegutse teenusekasutaja huvidest lähtuvalt. Sellisel juhul on
oluline suunata meeskonna tegevus lähtuma teenusekasutaja huvidest.
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Transdistsiplinaarne metodoloogia
Paljudes asutustes ning osakondades kasutatakse transdistsiplinaarset meeskonnatöö
korraldust. Transdistsiplinaarses lähenemises kaasatakse erinevate valdkondade spetsialiste,
kes koostavad mitmesuguseid analüüse ja samuti ka üksteisest sõltumatuid plaane. Kuigi
kõik need plaanid on mõeldud teenusekasutaja arengut üldiselt toetama, viivad need sageli
koordineerituse puudumiseni teenusekasutaja individuaalses plaanis.
Tõeliselt transdistsiplinaarsel moel töötamiseks tuleb kinni pidada teatud
põhimõtetest:
 iga liige osaleb otsuste tegemisel,
 kõik otsused tehakse meeskonnana,
 teenusekasutaja on meeskonna täisväärtuslik ja võrdne liige,
 IRP koostatakse kõikide liikmete poolt koos,
 meeskond tegutseb koos,
 projekti koordinaator aitab kaasa liikmete vahelisele suhtlusele.
Transdistsiplinaarse meeskonna töö põhiprintsiibid on:
 koostöö;
 võrdsed õigused;
 üksmeelne otsustamine.

 Koostöö
Meeskonnaliikmete kvalifikatsioon, pädevus ja kogemused on erinevad. Oluline
on nii igaühel eraldi kui ka kõigil koos keskenduda teenusekasutaja tugevustele ja
vajadustele, et vältida vastakaid tegevusi. Meeskond lähtub teenusekasutaja terviklikust
arengust. Seega peab iga meeskonnaliige vaeva nägema meeskonnavaimu säilitamiseks.

 Võrdsed õigused
Transdistsiplinaarses meeskonnas paneb iga liige oma oskused teiste liikmete
teenistusse. Meeskonnas pole kohta rivaalitsemisele või mõne valdkonna domineerimisele
teise üle.
Seega toimib võrdne autoriteet, mis võimaldab liikmetel ennast programmi
erinevate aspektide osas vabalt väljendada, isegi kui neil on olemas sügavam huvi oma
pädevusvaldkonnas.

 Üksmeelne otsustamine
Transdistsiplinaarses meeskonnas ei ole vetoõigust, kuna eksisteerib võrdsus.
Otsuseid langetab terve meeskond. See võimaldab kõigil liikmetel täielikult osaleda. Sellisel
viisil töötaval meeskonnal võib otsustamine rohkem ressursse nõuda, kuid otsused on
järjekindlamad.
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Vaid meeskond saab üksmeeles ning lähtuvalt ühtsest nägemusest teenusekasutaja
vajaduste ja sekkumiste prioriseerimise osas otsustada, kas otsust toetada, teenust
soovitada või ettepanekud tagasi lükata.

KÕIKIDE poolt
koostatud isiklik
rehabilitatsiooniplaan

Kuidas multidistsiplinaarne meeskond töötab

Teenusekasutaja huvi ja võrdsete partnerite

koostöövaim on IRP protsessis

asendamatud ning tõrjuvad erinevad professionaalsed valdkonnad tagaplaanile.
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IRP meeskonna moodustamine
Protsessi keskmes on teenusekasutaja IRP teostamise eest vastutav meeskond.
Iga meeskond moodustatakse sõltuvalt teenusekasutaja vajadustest. Tavaliselt
kuulub meeskonda neli kuni kuus liiget, sealhulgas projekti koordinaator, teenusekasutaja,
isiku suunanud arst, olulised toetajad ja/või isikud, keda peetakse lähedasteks (sugulased,
elukaaslased, sõbrad jne).
Ideaaljuhul valib meeskonna või kiidab heaks meeskonna liikmete valiku
teenusekasutaja ise. Kui isik ei suuda valikut teha, tuleb otsus langetada isiku enda, tema
esindaja või sugulaste poolt. Meeskonna iga liige peab lubama, et teeb oma tööd vastavalt
teenusekasutaja soovidele. Meeskond ja selle iga liige peavad tagama protseduuri
kvaliteedi, asjakohasuse ja dünaamilisuse.

 Oluline toetaja
Oluline toetaja on mistahes isik, kes on loonud märkimisväärse isikliku suhte
teenusekasutajaga. Antud isik võib olla sotsiaalsfääri või muu valdkonna töötaja,
perekonnaliige või sõber. Oluline toetaja peab tahtma ja suutma teenusekasutaja elus
aktiivset rolli mängida ning panustama tema vajaduste täitmisele. Oluline toetaja peab
austama teenusekasutaja õigusi.

 Projekti koordinaator
Projekti koordinaator vastutab IRP kavandamise ja täitmise eest. Projekti
koordinaator on olemas teenusekasutaja toetamiseks, aga teenusekasutaja ja/või tema
esindaja on vastutav üldise protsessi eest.
Projekti koordinaatori ülesanne on nõudlik ning eeldab mitmesuguseid erinevaid
kogemusi ja oskusi. IRP koordinaator:


peab nõustuma väärtustega, millel antud protsess põhineb



peab omama nii teoreetilisi kui ka praktilisi teadmisi IRP‐st



peab omama organiseerimis ‐ ja juhtimisoskusi;



peab olema vastutustundlik ja autonoomne;



peab oskama kuulata ning end selgelt ja arusaadavalt väljendada; seega
omama suurepäraseid suhtlemisoskuseid ja üldistusvõimet



peab olema suuteline juhtima transdistsiplinaarset meeskonda ning
soodustama koostööd meeskonnaliikmete vahel;

Projekti koordinaatori positsioon on amet, mis eeldab koolitatust nagu iga teinegi
amet. IRP koordinaatoril on IRP täitmisel ja juhtimisel peamine roll. See tähendab, et
osakonnas või asutuses, kus IRP‐d rakendatakse, võib tekkida vajadus inimressursse
ümber korraldada.
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Mõnikord eeldatakse, et teenusekasutaja soovil võib IRP koordinaatoriks määrata
kõige olulisema toetaja või teenusekasutaja enda. Käesolev IRP koostamise metoodika
seda arvamust ei jaga. Sooritatavate ülesannete keerulisuse, paljususe ja mitmekesisuse
tõttu ei ole toetajal võimalik üheaegselt pidada nii enda (psühholoog, füsioterapeut,
noorsoo‐ või sotsiaaltöötaja jne) kui ka IRP koordinaatori rolli.
Hierarhia seisukohalt ei oma IRP koordinaator transdistsiplinaarses meeskonnas
erivolitusi. Koordinaatori ülesanne on tagada IRP protsessi sujuv toimimine vastavalt
teenusekasutaja soovidele ja vajadustele.
Kuigi projekti koordinaator ei ole seotud protseduuri iga aspektiga, on
koordinaatoril olulised ülesanded:


saada ja koguda informatsiooni teenusekasutaja kohta;



aidata teenusekasutajal hinnata oma elu erinevaid valdkondi, tuvastada ja
prognoosida enda vajadusi ning väljendada oma soove seoses IRP
meeskonna moodustamisega,



planeerida ja valmistada ette IRP koosolekuid,



juhatada IRP koosolekuid,



koostada töövõtuleping ja saata see vajalikele osapooltele,



koordineerida IRP täitmise protsessi,



koordineerida sekkumisi,



aktiveerida sisemisi ja välimisi ressursse,



järgida plaanipärast tegevust,



paika panna hindamisprotseduurid.
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IRP väljatöötamise osad
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IRP kolm põhietappi

1. etapp
Analüüs ja hindamine

Informatsiooni kogumine
Soovide, võimekuse ja vajaduste
määratlemine
Vajaduste prioriseerimine

Rakenduslike sihtide ja eesmärkide
sõnastamine (keskmise pikkusega, lühi‐ ja
pikaajalised)
Plaani väljatöötamine

2. etapp
Planeerimine ja teostamine

Kohustuste jaotamine
Plaani teostamine

3. etapp
Hindamine ja täiendamine

Tegevuste vastavuse hindamine esialgsete
eesmärkide suhtes
Saadud tulemuste hindamine
Projekti jätkumiseks vajalike täienduste
realiseerimine
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Informatsioon ja hindamine
Informatsiooni kogumise eesmärgiks on õppida põhjalikult tundma ja mõistma
teenusekasutajat, tema hetkeolukorda ning isiklikku tausta. Informatsiooni tuleb koguda
teenusekasutajalt endalt, tema sugulastelt, töötajatelt ja kõikidelt neilt, kes on temaga
seotud.
Vajaliku informatsiooni alla kuuluvad vaatlusankeedid ja aruanded, erinevad
meditsiini ning sotsiaalvaldkonna osapooltega tehtud intervjuud, ülevaated ning
hinnangud tervisliku seisundi, psühholoogiliste, sotsiaalsete ja hariduslike aspektide
kohta.
Kogutud informatsioon peab hõlmama kõiki teenusekasutaja elu olulisi aspekte:
füüsiline ja vaimne tervis, haridus, väljaõpe, identiteet, sotsiaalne taust, pere‐ ja
sotsiaalsed suhted, suhtlemisoskused, tundeelu ja käitumine ning autonoomsus. See on
vahend, et teada ja mõista teenusekasutajat suhete, sotsiaalses, afektiivses,
sensomotoorses, kognitiivses, autonoomses ja suhtlemisvaldkonnas.
Kogu see informatsioon võimaldab seejärel teenusekasutaja omadustest
võimalikult põhjaliku hinnangu koostada: tema oskused, võimekus, saavutused,
eelistused ja soovid, suhted, kasutatavad ressursid, hoiakute ja käitumismustrid,
puudused ja raskused ning majanduslik olukord.
See analüüs, mis on ja jääb teenusekasutaja ja/või tema sugulaste käsutada, on
ühtlasi oluline vahend nii IRP meeskonnale kui ka teenusekasutajale endale ja/või tema
sugulastele, võimaldamaks teda paremini mõista ja omaks võtta. Analüüs võimaldab
teenusekasutajal kindlaks teha tema enda vajadused ja võimekuse.
Uurimisetapi käigus on ülioluline, et teenusekasutaja intiimsust ja privaatsust
austatakse kõigi poolt.
Teenusekasutaja või tema esindajaga sõlmitud leping on vajalik ja asendamatu
teenusekasutajat puudutava mistahes informatsiooni jagamisel.

22

Soovide, võimekuse ja vajaduste üldine
määratlemine
IRP teostamine põhineb üldisel
kindlaks tegemisel ja hindamisel.

teenusekasutaja soovide, võimekuse ja vajaduste

Vastupidiselt tavapärastele sekkumistele, mis osutavad
teenusekasutaja
puudustele, pakub IRP vastupidist lähenemisvõtet. See põhineb teenusekasutaja
tugevustel, lähtudes tema vajadustest, täiendades puudujääke ning parandades tema
üldist olukorda. Need tugevused võivad tuleneda nii teenusekasutajast endast, kuid olla
ka osa tema sotsiaalsest keskkonnast, ning kõiki neid komponente tuleb arvesse võtta.
Kõikidel haiguse, puude, vanuse või muu marginaalse seisundi tõttu raskustes
olijatel on samasugused vajadused nagu kõigil teistel, aga nende vajaduste rahuldamise
moodust tuleb nende olukorraga kohandada. Kuna kõigil inimestel on vajadused, tuleb
hoolimata haigustest, puudest, vanusest või elukoha paiknemisest tegeleda kõikide
vajadustega, kohandades meetodit vastavaks. Seega, IRP kontekstis tuleb isiku vajadusi
määratleda vastavalt inimese põhivajadustele, aga ka iga situatsiooni iseärasustele
vastavalt. Vajaduste määratlemine tuleb prioriteediks seada enne nende rahuldamiseks
vajalike ressursside ja strateegiate kaalumist.Ehk siis prioriteedina tuleb vajadused
määratleda, alles seejärel võib asuda kaaluma nende rahuldamiseks vajalikke ressursse ja
strateegiaid. Teenused, mida teatud asutus või osakond pakub, tuleb kohandada iga
teenusekasutaja tegeliku elu ja vajadustega, ning mitte vastupidi.

Ressursside väljaselgitamine
Teenusekasutaja võimekuse ja ressursside esile toomine võimaldab luua positiivse
pildi,samas vaadeldes iga teenusekasutajat erinevalt. Seejuures peetakse

silmas

teenusekasutaja ja tema lähedaste huvisid ning aidatakse neil märgata pigem oma
püüdlusi, mitte raskusi. See lähenemisviis aitab teenusekasutajatel end väärtustatuna
tunda. Sellise vaimsuse abil on võimalik

käsitleda iga teemat eraldi, et aidata

teenusekasutajal rajada omaenda elu.
Positiivse isikliku hinnangu koostamisel võib kasutada järgmisi küsimusi:


Mida tähendab kõik on korras teenusekasutaja jaoks?



Mida talle tegelikult teha meeldib?



Mida saaks teha?
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Millised on tema konkreetsed oskused?



Mida ta on saavutanud?



Milline on tema positiivne reageering sündmustele või inimestele?



Kuidas ta suhtleb teda ümbritsevate inimestega?



Kas tal on perekond, elukaaslane, sõbrad?



Kas ta omavad midagi?



Kas ta on seotud omandiga?



Jne.

Teenusekasutaja võimekuse nimekirja koostamine tähendab tema positiivsete
omaduste üle vaatamist ja vastavatesse arengusfääridesse liigitamist (perekond, kool,
töö, vaba aeg, sotsiaalsed grupid jne).

Vajaduste määratlemine
Vajadusi nähakse kui vahemaad soovitud ja tegeliku olukorra vahel.
Teenusekasutaja vajaduste tuvastamine on eelkõige tema saavutusvõime välja
selgitamine ja uurimine, mis jääb puudu potentsiaali optimeerimisest, selleks et luua
rahuldustpakkuvam isiklik, perekondlik ja sotsiaalne olukord.
Vajadusi saab täpsustada teadmiste, hoiakute ning oskusteabe omandamisega
ning asutuse või osakonna sisemiste ja välimiste ressursside kasutamisega. Vajadus on
rahuldatud, kui soovitud olukord saab reaalsuseks.
Teenusekasutaja põhivajaduste rahuldamiseks ning antud vajadustele õige
tähtsusastme omistamiseks otsustati kasutada Maslow’ vajaduste hierarhiat.
See on püramiidina esitatud inimvajaduste hierarhia, kus allpool on esmased
füsioloogilised vajadused ning ülemises osas eneseteostusvajadused.
Leheküljel 26 oleva püramiidi selgitamiseks on eri tasandeid kirjeldatud
alljärgnevalt:
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Füsioloogilised vajadused: hingamine, toit, vesi, seks, uni, homöostaas, ekskreet.
Turvalisuse vajadus: tunda end piisavalt turvaliselt oleviku ja tuleviku suhtes; elada
kaitstud, ohutus, korrapärases, stabiilses ja ennustatavas keskkonnas (vastupidiselt
ähvardavale, anarhilisele ja ebaturvalisele). Olla füüsiliselt ja psühholoogiliselt kaitstud.
Armastuse ja kuuluvusvajadus: suhelda; tegutseda; pakkuda ja saada hoolivust,
sõprust, armastust; omada intiimsuhteid ning olla osa kogukondadest nagu meeskond,
töökaaslaste rühm, suguselts; mitte olla üksik, eraldatud, eemaletõugatud või unustatud.
Lugupidamise ja hoolimisvajadus: eneseaustus (vajadus ennast armastada, olla uhke
enda ja oma saavutuste üle; tunda end pädevana ja teistest sõltumatuna; suuta oma
tegemistes edu saavutada), austus teiste poolt (vajadus olla austatud ja imetletud; omada
teatud prestiiži, head mainet, tunnustatud ja väärtustatud sotsiaalset seisundit; vajadus olla
toetatud, hinnatud ja tunnustatud).
Eneseteostuse ja hingelised vajadused: kasutada kogu oma potentsiaali ja talenti,
saada selleks, milleks inimene on suuteline; täiustada isiksuse kõiki aspekte (intelligentsus,
kujutlusvõime, loomingulisus ja teised oskused); rakendada ja arendada füüsilisi ja teisi
võimeid; algatada projekte ja neid ellu viia; omada seisukohta või uskumust, mis aitab asju,
sündmusi ja elu mõtestada.
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Inimese vajadused
Abraham MASLOW’ ja Virginia HENDERSENi põhjal

V tasand
Eneseteostusvajadus
Väljakutsuvad projektid – võimalused uuendusteks ja
loovuseks – kõrgel tasandil õppimine ja loomine

IV tasand
Enesehinnangu vajadus
Olulised projektid – tugevuse tunnetamine – Intelligentsus,
prestiiž ja staatus

III tasand
Sotsiaalsed vajadused – kuulumine
Aktsepteerimine – rühma liikmeskond – seotus eduka
meeskonnaga – armastus ja kiindumus

II tasand
Turvalisuse ja ohutuse vajadus
Füüsiline turvalisus – majanduslik turvalisus – vabadus ohtudest
– mugavus ‐ rahu

I tasand
Füüsilised ellujäämisvajadused
Vesi – toit – uni – soojus – tervis – liikumine – seks

Õppimine –
aktiivne
eneseteostus –
suhtlemine – enda
uskumuste ja
väärtuste kohaselt
toimimine

Tegevus –
aktiivne olek –
suhtlemine –
väärtustatud
sotsiaalne roll –
autonoomsus

Rühma kuulumine
– jagamine –
kutsumine ja
kutsutud olemine
– armastamine ja
armastatud
olemine

Stabiilsus –
kaitsev keskkond
– füüsiline ja
psühholoogiline
turvalisus

Normaalne
hingamine
– söömine, joomine
–homöostaas – uni
– puhkus – puhtus
– tervis
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Vajaduste prioriseerimine ja eesmärkide
sõnastamine
Kui vajadused on paika pandud, tuleb need tähtsuse järgi sorteerida. Seejärel
saab sõnastada vajadusi leida aitavad eesmärgid ja sihid. Teenusekasutaja prioriseerib
oma vajadused meeskonnaliikmete abil.

Vajaduste prioriseerimine
Vajaduste prioriseerimine tähendab nende jaotamist tähtsuse järgi. Selleks tuleb:









hinnata, kas põhivajadused on täidetud (esmased füsioloogilised vajadused);
hinnata, kas igas arengusfääris on täitmist ootavaid vajadusi (turvalisust ja
enesehinnangut puudutavad vajadused, armastuse ja kuuluvusevajadus,
lugupidamise ja hoolimise vajadus, eneseteostusvajadus);
olla teadlik vajaduste hierarhiast, mis arvestab teenusekasutaja kogemusi ja
elutingimusi;
hinnata mõju lõpptulemusele olukorras, kus eelistatakse ühe vajaduse
rahuldamist teisele.
võrrelda erinevate meeskonnaliikmete sõnastatud vajadusi, mis ilmnesid
informatsiooni kogumisel.
hinnata, kas meeskond on jõudnud kõiki osapooli piisavalt rahuldava
konsensuseni vajaduste rahuldamise osas
valida täitmiseks kaks või kolm vajadust, eiramata teisi vajadusi.

Sihtide ja tegevuseesmärkide sõnastamine
Pärast vajaduste tuvastamist ja prioriseerimist sätestab IRP meeskond
rakenduslikud sihid ja eesmärgid, mille täitmine rahuldab teenusekasutaja vajadusi
tähtsuse järjekorras. Teenusekasutaja huvid on kogu protsessi vältel kesksed.
Sihid on tihedalt seotud teenusekasutaja esmavajadustega ning näitavad kätte
IRP üldsuuna. Sihid kirjeldavad laiemalt arengut, mida püütakse teenusekasutajas
pikemas perspektiivis esile tuua.
Tegevuseesmärgid saab otsustada alles pärast sihtide määratlemist. Need
kirjeldavad sekkumiste tüüpi, mida teostatakse sihtide täitmiseks. Tegevuseesmärgid on
sihtide saavutamiseks läbitavad etapid.
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Sihtide ja tegevuseesmärkide arv peab olema optimaalne, et tagada edukus.
Pärast sihtide ja tegevuseesmärkide määratlemist tuleb paika panna strateegiad
ressursside täiustamiseks.
See tähendab kõikide võimalike või olemasolevate takistuste tuvastamist,
kohandatud lahenduste paikapanemist ning vajalike tehniliste ja inimressursside
mobiliseerimist.
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Kohustuste jaotamine ja planeerimine


Pärast teenusekasutaja võimete ja vajaduste määratlemist ning oma
vajaduste prioriseerimist,



pärast sihtide ja tegevuseesmärkide määratlemist

on aeg määrata kohustused ja panna paika ajavahemik IRP rakendamiseks.

Kohustuste jaotamine
See tähendab otsustamist ‐ kes, mida, kellega, millal, kus ja kuidas teeb.
Kohustuste jaotamise etapp seisneb sihtide ja tegevuseesmärkidega seotud
kohustuste jaotamist transdistsiplinaarse meeskonna liikmete vahel.
Seejärel peab iga liige kindlaks määrama strateegiad
ressursside märkamiseks ja realiseerimiseks.

sisemiste või väliste

Planeerimine
Sihid ja tegevuseesmärgid tuleb täita teatud ajavahemikul, mis tähendab, et
planeerimisetapp on oluline ja peab olema ülimalt täpne.
Sõltuvalt teenusekasutaja arengust võib transdistsiplinaarne meeskond otsustada
eelneva protsessi ülevaatamise või muutmise kasuks.
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IRP koosolek
Ettevalmistus koosolekuks
IRP koordinaator vastutab koosoleku ettevalmistamise eest.


Koordinaator kogub kokku erinevate spetsialistide vaatlusandmete
töölehed (sotsiaalne uuring, terviseuuring, psühholoogiline ja
psühhiaatriline
läbivaatus,
käitumisaruanded,
kooliaruanded,
tööaruanded, vabaaja tegevuste aruanded jne.)



Teenusekasutaja ja/või tema esindaja eelneval loal võib IRP koordinaator
võtta ühendust teenusekasutajale oluliste isikutega informatsiooni
saamise eesmärgil.



Kogutud andmete põhjal täidab IRP koordinaator tabeli teenusekasutaja
võimetest ja vajadustest, mis seejärel koosolekul igale liikmele jagatakse.



IRP koordinaator tagab, et teenusekasutaja on rahul koosolekule valitud
isikutega.



Koostöös teenusekasutaja ja/või tema esindajaga koostab IRP
koordinaator päevakava, mis jagatakse seejärel igale osalisele. Koosoleku
kutsel peavad olema koosoleku koht, kuupäev ja aeg.

Koosolek
IRP koordinaator juhatab koosolekut.
IRP koordinaator tagab, et koosoleku õhkkond võimaldab teenusekasutajal ja
teistel IRP liikmetel ennast vabalt väljendada.
IRP koordinaator julgustab kõiki oma arvamust avaldama ja vajadusel sõnastab
öeldu ümber lihtsamaks ja arusaadavamaks.
IRP koordinaator tagab üksmeelse miljöö.
On oluline, et üks meeskonnaliige protokolliks koosolekut, mille teenusekasutaja
ja teised osalised koosoleku järel allkirjastavad.
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Pärast koosoleku päevakava tutvustamist ja heaks kiitmist esitatakse ning
vajadusel muudetakse teenusekasutaja võimete ja vajaduste loetelu. Seejärel
teenusekasutaja ja/või tema esindaja määrab prioriteedid ehk nende jaoks kõige
olulisema ja huvipakkuvama. Vajadusel määrab meeskond üksmeelselt, millised
vajadused on prioriteetsed sõltuvalt teenusekasutaja huvidest, võimetest ja sotsiaalsest
keskkonnast.
Kui prioriteetvajadused on määratletud ja tegevuseesmärgid planeeritud, võib
jaotada kohustused.
Iga sihi saavutamiseks vajalikke strateegiaid ja ressursse ei pea antud koosolekul
tingimata määratlema. Iga sihi eest vastutavad isikud võivad need hiljem paika panna.

Pärast koosolekut
Koosoleku järel kirjutab IRP koordinaator aruande, mis seejärel toimib lepinguna ning
jagatakse kõikidele osalistele.
Kui IRP on määratletud, algab tegevuste elluviimine ning planeeritakse ka selle
regulaarne ülevaatamine, et teha vajalikke täpsustusi.
IRP koordinaator jälgib regulaarselt protsessi kulgemist, kogub informatsiooni,
planeerib ja juhatab koosolekuid.
Ajavahemikus määratud igal etapil toimub koosolek, et saadud tulemusi hinnata ning
vajadusel sihte ja tegevuseesmärke muuta. Kui kõikidel liikmetel on võimalik kohal olla,
võivad need koosolekud toimuda teenusekasutaja ja/või tema esindaja, IRP koordinaatori ja
koosoleku teemaga otseselt seotud töötajate juuresolekul.
Protsessi lõpus hinnatakse ja täiendatakse kõike koos IRP kõikide liikmetega.
1 kuu

Maksimaalselt 1 kuu pärast kontrollib IRP koordinaator
teenusekasutajaga, et IRP on tõesti paigas ja toimib.

3 kuu

Iga kolme kuu järel toimub koosolek, et hinnata saadud
tulemusi ja vaadata üle sihid ja tegevuseesmärgid.

1 aasta

Aasta pärast kogu IRP meeskond hindab uuesti ja vaatab üle
protsessi tervikuna.

Järelplaani näide
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Kirjalik leping
Eri elemendid, mis moodustavad IRP ja peavad kirjas olema lepingus, ühendades
töötajaid ja kohustades neid koos töötama, on kirja pandud selgelt ja arusaadavalt ning
jagatud meeskonna kõikidele liikmetele.
Seal peavad olema:


teenusekasutaja, tema perekonna ja sugulaste kontaktandmed,



olukorra üldkirjeldus,



teenusekasutaja, tema võimekuse ja vajaduste kirjeldus,



sihtide, tegevuseesmärkide ja kohustuste kirjeldus,



sihtide

ja

tegevuseesmärkide

saavutamiseks

kasutatavate

sise‐

välisressursside kirjeldus,


kasutatavate strateegiate ja ressursside üldkirjeldus,



kasutatavate kriteeriumite hindamine ja reguleerimine,



ajavahemik.
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Süntees
Et olla kindel, kas IRP loomiseks ja teostamiseks vajaminevaid olulisi elemente on ka
tõepoolest arvesse võetud, peab projekti koordinaator ning meeskonnaliikmed küsima
üksteiselt teatud küsimusi:
 Kas teenusekasutaja on protsessi keskmes?
 Kas teenusekasutajaga konsulteeriti, kui tema kohta informatsiooni koguti?
 Kas tema intiimsust ja privaatsust austati?
 Kas teenusekasutaja nõustus enda kohta informatsiooni jagama?
 Kas teenusekasutajaga konsulteeriti tema eelistuste ja isiklike huvide osas ja
kas ta sai oma soove väljendada?
 Kas teenusekasutaja osales täielikult IRP koosoleku ettevalmistamise,
juhtimise ja järeltegevuste hindamises?
 Kas teenusekasutaja suudab selgitada IRP olulisust oma elus?
 Kui teenusekasutaja ei saa aktiivselt osaleda, kas tema esindajaga
konsulteeriti ja ta on kaasatud protsessi?
 Kas kõik olulised toetajad on protsessi kaasatud?
 Kas teenusekasutaja tugevused, ressursid ja vajadused on täielikult
täpsustatud, et teenusekasutajat tunda?
 Kas kõik liikmed tundsid end protsessi kaasatuna ja kas nad osalesid
aktiivselt?
 Kas sihid ja tegevuseesmärgid on selged ja realistlikud? Kas need on
prioriseeritud ja saavutatud? Kas need esindavad tõenäoliselt reaalset ja
tajutavat paranemist teenusekasutajale?
 Kas meeskonna liikmed täidavad kohustusi nii individuaalselt kui ka
kollektiivselt vastavalt tehtud otsustele?
 Kas projekti koordinaator kaasas kõik partnerid protsessi? Kas ta kirjeldas
edasisi samme selgelt ja täpselt?
 Kas järgmine koosolek pandi paika?
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Olulised meeldetuletused


PEA MEELES, et IRP on protsess, mis annab suuna inimese elule, aga see pole
iseenesest lõpp. See on vahend.



ANNA EESÕIGUS teenusekasutaja aktiivsele osalusele, kuna tema on protsessi
keskmes. IRP koosolek lähtub isikust ja tema vajadustest. See ei ole juhtumiuuring
spetsialistide vahel.



KOOSTA IRP tugevuste ja vajaduste kontseptsioon positiivse tõlgenduse põhjal.
Sageli raskusena tunduv on tegelikult isiku jaoks vajadus.



VÄLDI koosolekul lõputuid vestlusi ressursside, plaanide ja meetodite üle. Need on
iga tegevuseesmärgi eest vastutava töötaja ülesanded. Antud töötaja vastutab ka
vastavate strateegia ja ressursside määramise eest.



TEE KÕIKVÕIMALIKUD PINGUTUSED, ET OLLA informeeritud, õigesti koolitatud ja
ennast ümber hindav.

ON OLULINE, ET TEENUSEKASUTAJA
ON OMA PROJEKTI PEAMINE TOETAJA
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Formaalsed ankeedid

Iga meeskond peab koostama enda töövahendid sõltuvalt kontekstist ja vajadustest.
Järgnevad ankeedid on esitatud vaid näidistena.
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Isiku nimi

I‐ IDENTITEET JA HALDUSÕIGUSLIK OLUKORD
Eesnimi:.............................................
Sünniaeg
Sugu:

/

/

Mees 

Perekonnanimi:................................................

ja ‐koht .…………………………..………………………………………..
Naine 

Perekonnaseis:
Vallaline 
Abielus 

Eraldi elav 

Lahutatud 

Suhtes 

Kontaktandmed:
Aadress:..................................................................................................................................
...........................................................................................................................
Telefoninumber: .............................................
Mobiil: ................................................

E‐post: ……….............@.......................

Vanemate või eestkostjate nimi:.........................................................................................
Aadress:.................................................................................................................................
............................................................................................................................
Telefoninumber: ..............................................
Mobiil: ................................................

E‐post: ……….............@.......................

Kontaktisikud:
Täisnimi: ..............................................................................................................
Aadress:.................................................................................................................................
............................................................................................................................
Telefoninumber: .............................................

E‐mail ………….............@.......................

Täisnimi: ..............................................................................................................
Aadress:.................................................................................................................................
............................................................................................................................
Telefoninumber: ...............................................

E‐post: ……….............@.......................

Sisenemise viis:
Teenusekasutaja 
Sotsiaalhoolekanne 
Seadusasutus 
Perekond  Haldusasutus 
Sisenemise kuupäev:

/

Terviseamet 

Muu 

/

Kontakttöötaja: ……………………………………………………….
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2‐ PEREKONDLIK SEIS JA SUHETEVÕRGUSTIK
Perekond: samas peres elavad isikud
Eesnimi

Perekonnanimi

Vanus

Isa
Ema
Elukaaslane
Elukaaslane
Samas peres elavad lapsed:
Eesnimi

Perekonnanimi

Vanus

Samas peres mitte elavad lapsed:
Eesnimi

Perekonnanimi

Vanus

Elukoht

Vanus

Suhe

Peres elavad teised isikud:

Eesnimi

Perekonnanimi
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Majanduslik olukord:
Elukoht

Tööalane olukord

Sissetulek

Perekonna taust:
. Kirjelda siin teenusekasutaja perekondliku tausta põhielemente, mida on vaja kasutaja paremaks
tundmiseks.
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Suhtevõrgustik:
. Loetle siin isikud, kes tunduvad teenusekasutajale olulised.

Perekonnanimi

Kokkupuudete
regulaarsus

Aadress

Telefoninumber

Teised isi‐kud

Naabrid

Sõbrad

Lähisugulased

Perekonna liikme d

Eesnimi
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3‐ KOOL JA/VÕI ERIALANE HARIDUS
Kooliharidus
Haridus:

Positiivne kogemus:

Ebaõnnestumised:

Silma paistnud isikud:

Omandatud kvalifikatsioon:
Erialane koolitus
Läbitud kursused:

Positiivne kogemus:

Ebaõnnestumised:

Silma paistnud isikud:
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4‐ TÖÖKOGEMUS JA SISSETULEK
Töökogemus:
Ametikoht:

Positiivne kogemus:

Ebaõnnestumised:

Silmapaistnud isikud
Praegune töö: _______________________________________________

Töölepingu liik: alaline 

ajutine 

praktika 

muu  (täpsusta)_____________________________________________

Majanduslik sissetulek:
palk 

töötoetus 

eluasemetoetus  perekonna‐/ lapse‐/ sotsiaaltoetus 

muu  (täpsusta)____________________________________________________

Kaitsemeetmed:
hoolekanne
jah 
järelevalve
jah 
muu (täpsusta)__________________________ jah 

ei 
ei 
ei 
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5‐ FÜÜSILINE JA VAIMNE TERVIS
Administratiivinformatsioon:
Riiklik sotsiaalkindlustusnumber või samaväärne vaste:

Praegune perearst: ……………………………………………
Aadress:..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Telefoninumber: ................................................
Viimase läbivaatuse aeg:

/

/

Meditsiiniline informatsioon:
Kirurgilised operatsioonid

Füüsilise tervise probleemid

Vaimse tervise probleemid

Allergiad
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Ravi(d) käesoleval ajal :

Meditsiiniline ja parameditsiiniline informatsioon
Arsti nimi

Kontaktandmed

Logopeed
Oftalmoloog
Dermatoloog
Füsioterapeut
Tööterapeut
Günekoloog
Hambaarst
Psühholoog
Psühhiaater
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6‐ KULTUURILISED JA VABA AJA TEGEVUSED

Tegevus

Kontaktisik

Kontaktandmed

Tegevuse
kestvus

Tegevuse
regulaarsus

Tase
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7‐ SOTSIAALSED SUHTED
Suhted teiste teenusekasutajatega osakonnas või asutuses

Suhted teiste inimestega väljaspool osakonda või asutust

Suhted osakonna või asutuse töötajatega

Suhted pereliikmete ja sugulastega
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8‐ TEENUSEKASUTAJA TUGEVUSED JA OSKUSED
.

Pane kirja kõik tugevused ja oskused, mis teenusekasutajal ümbritsevate inimeste
arvates on.
Oskused – tugevused

Teabe allikas
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9‐ TEENUSEKASUTAJA RASKUSED JA VÄLJAKUTSED
. Pane kirja raskused, mida teenusekasutaja erinevates arengusfäärides (perekond,
kool, töö, vaba aeg, suhtlemine …) kogeb ja mis talle väljakutseid esitab.
Raskused‐väljakutsed

Teabe allikas
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10‐ TEENUSEKASUTAJA VAJADUSED JA OOTUSED.
RESSURSSISIKUD JA KASULIKUD STRUKTUURID
. Pane kirja erinevad inimesed ja teenused, mis võiksid olla hooldatavale inimesele moraalseks või materiaalseks abiks.
Vajadused ei ole ressursid!
Näide: Peteril on raskusi rääkimisega. Tal on vaja korralikult rääkida. Selle saavutamiseks kasutatav ressurss on kõneteraapia.

Arengusfäärid

Inimese ootused

Vajadused

Ressurssisikud või
teenused

Oskused

Kontaktid

Majutus

Füüsiline ja vaimne tervis
Ametialane ja hariduslik
integreerumine
Transport

Seltsielu
Muud
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11‐ IRP MEESKONNA MOODUSTAMINE
Eesnimi

Perekonnanimi

Aadress

Telefoninumber

Tiitel

Kohustused
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12 ‐ ERIVAJADUSTE VALIMINE JA
PRIORITISEERIMINE

Vajadus

Tähtsusaste
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13 ‐ IRP PLANEERIMINE

Prioriseeritud
vajadused

Eesmärgid

Ressursid ja strateegiad

Vastutavad isikud

Tähtaeg

67

Teenusekasutaja
täisnimi:

KOOSOLEKU ARUANNE
Eesmärk:

Koosoleku kuup.
/ /
Kestus … h kuni … h
Toimumiskoht:
Aruande koostas:

Osalejad:

Puudujad:
Kuupäev:

/

/

Lehekülgede arv:

Aruanne

Otsused

Järgmine koosolek:
Eesmärk:

Kutsutud:

Jagamine:

Kuupäev:
Aeg:
Toimumiskoht:
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Kasutatud materjalid
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Daniel BOISVERT

Le plan de Service Individualisé
Université Québec

Richard COTE ja Wilfried PILON

Guide d’élaboration des plans de
service et d’intervention –
GREED Québec

Alain DUPONT, Jacques PELLETIER

PRP, Edition des deux continents
(Kahe Kontinendi väljaanne)
GENF

ja Jean‐Philippe NICOLETTI
Jacques PELLETIER

Le plan de service Individualisé,
outil d’intégration et valorisation
Edition des Deux Continents (Kahe
Kontinendi väljaanne)
GENF

Nicole MONTREUIL ja Ghislain MAJEROTTE

Pratique
de
l’Intervention
Individualisé
De BOECK Université, BRUXELLES

Wolf WOLFENSBERGER

La Valorisation des Rôles Sociaux
Edition des Deux Continents (Kahe
Kontinendi väljaanne)
GENF
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Organisatsioon: Comité Européen pour le Développement de l’Intégration Sociale
(Sotsiaalse Integratsiooni Arendamise Euroopa Komitee – CEDIS)
Riik: Prantsusmaa

Organisatsiooni liik: Mittetulundusühing

Põhitegevus: sotsiaalse integreerumise edendamine, uuringud, täiskasvanute koolitus sotsiaal ja
sotsiaalmeditsiini sektoris.
Kontaktisik: Aurore BARBASTE
Telefon: +33 5 53 475 735

Email: ass.cedis@wanadoo.fr
Koduleht: http://www.cediseurope.org

Organisatsioon: Siksali Arendusselts
Riik: Eesti

Organisatsiooni liik: MTÜ

Põhitegevus: täiskasvanute koolitus ja areng maapiirkondades LõunaEestis.
Kontaktisik: KaidiMari LIPING
Telefon: +372 55 655 172

Email : kaidimari@siksali.ee

Koduleht: http://www.siksali.ee

Organisatsioon: AlteaEspaña
Riik: Hispaania Organisatsiooni liik: mittetulundusühing
Põhitegevus: uuringud ja koolitus sotsiaalsektoris, ebasoodsas olukorras noorte sotsiaalse ja erialase
integreerumise soodustamine
Kontaktisik: Rosario RICO
Telefon: +34 966 880 114

Email: alteaeuropa@ctv.es
Koduleht: http://www.alteaeuropa.org
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Organisatsioon: Questão de Equilibrio
Riik: Portugal Organisatsiooni liik: mittetulundusühing
Põhitegevus: sotsiaalse integreerumise edendamine, uuringud, täiskasvanute koolitus sotsiaal ja
sotsiaalmeditsiini sektoris.
Kontaktisik: Maria Paula COSTA PINHÃO MARTINEZ MARQUES
Email: questao.de.equilibrio@netvisao.pt
Telefon: ++351 265 237 773
Koduleht: www.questaoequilibrio.org

Organisatsioon : SOS Children Village Association of Latvia
Riik: Läti

Organisatsiooni liik: mittetulundusühing

Põhitegevus: SOS Children Village on ühiskondlik heategevuslik organisatsioon, mis hoolitseb laste,
orbude, hüljatud laste või nende eest, kelle perekond vajab pikaajalist
asenduskodu. Eesmärk on võimaldada nendel vendadel ja õdedel koos üles
kasvada soojas ja ohutus perekondlikus keskkonnas. Organisatsioon tegutseb
ka perekondade tugevdamise nimel.
Kontaktisik: Sandra BRAUNERE
Email: sandra.braunere@sosbca.lv

Telefon: +0371 677 378 353

Koduleht: http://www.soschildrensvillages.org/Wherewehelp/Europe/Latvia/Pages/default.aspx
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Organisatsioon: LEAM Développement et Gestion de Projets
Riik: Prantsusmaa

Organisatsiooni liik: konsulteerimine

Põhitegevus: LEAM toetab ühinguid ja ettevõtteid Euroopa arengu ja koostöö projektides, aidates
neil tagada oma vajadustele kohast Euroopa rahastamist.
Kontaktisik: AnneMarie LE
Telefon : +33 556 910 646

Email: contact@leamconseil.com
Koduleht: www.leamconseil.com
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Kasutatud terminid eesti ja inglise keeles
Eesti keeles
Isiklik rehabilitatsiooniplaan IRP
Teenusekasutaja
Meditsiini-sotsiaaltöötaja
Võimestamine

Abipersonal
Sotsiaalne kuvand

Inglise keeles
Personalised Care Plan PCP
Service user
Medico-social worker
Empowerment (tervishoiu kontekstis tähendab
see indiviidil või tema lähedastel kontrolli
saavutamist oma tervise üle ning oma jõule,
õigustele ja võimele keskendumist, aidates
inimesel teha individuaalseid otsuseid ja muutusi
korda saata)
Resource persons
Social image
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Trükkis
ICA Concept imprimeurs
39-41, avenue Jean-Jaurès
47 000 AGEN
Prantsusmaa
Märts 2012
Autoriõigus 2. kvartal 2012

