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Meetme 1.3.3 

„Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed“ projekti 
lõpparuanne  

 
 
 
1. Üldandmed 
1.1. Projekti nimetus: 
1.2. Toetuse taotluse rahuldamise otsuse (ning otsuse muutmise 1) number ja kuupäev:  
 
 
 
1.3. Projekti abikõlblikkuse periood: 
1.4. Aruandeperiood:   
1.5.  Aruande registreerimise kuupäev, vastutav koordinaator: 
(punkti 1.5 täidab SA Innove) 
 
 
 

 
 
2.  Toetuse saaja ja projektis osaleva isiku andmed  
2.1 Toetuse saaja  

Registrikood  
Juriidiline aadress  

Nimi 
Amet 
Telefon 

Projekti kontaktisik 

E-post 
2.2 Projektis osalev isik  

Registrikood  

                                                           
1 Lisada juhul, kui otsust on muudetud aruandeperioodil 
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Juriidiline aadress  
Nimi 
Amet 
Telefon 

Kontaktisik 

E-post 
 
 
3. Ülevaade projekti tegevuste elluviimisest (kumul atiivselt)   
Tegevus  Planeeritud algus- ja 

lõppkuupäev 
 
 

Tegelik algus- ja 
lõppkuupäev 
 

Kommentaar ja sisuline 
hinnang elluviidud 
tegevusele  

    

    

    

    

 
 
4. Projekti indikaatorite (kavandatud tulemuste) tä itmine 
Indikaator Kavandatud 

saavutustase 2 
Tegelik saavutustase 

kumulatiivselt  
projekti algusest 

Kommentaar 

Projekti käigus 
töölesaamist toetavaid 
teenuseid saanud 
isikute arv 

   

  sh naisi   
  sh mehi    
Projekti tegevuste 
(töölesaamist toetavaid 
teenused) tulemusena 
rakendunud inimeste 
kavandatud arv kõigist 
projekti käigus 
vastavaid teenuseid 
saanutest 

   

  sh naisi    
  sh mehi    
Projekti tegevuste 
(töölesaamist toetavaid 
teenused) tulemusena 
rakendunud inimeste 
kavandatud osakaal 
kõigist projekti käigus 
vastavaid teenuseid 
saanutest 

   

  sh naisi    
  sh mehi    
Projekti muud 
mõõdetavad kavandatud 
tulemused 

   

                                                           
2 Kehtivas projekti rahastamise otsuses fikseeritud saavutustase. 
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5. Projekti mõju horisontaalsetele teemadele (peab mõjutama vähemalt ühte teemat) 
Horisontaalne teema Kavandatud 

mõju         
(märkida ristiga) 

Tegelik mõju                    
(märkida ristiga) 

Selgitus  
(juhul kui kavandatud 
mõju erineb tegelikust 
mõjust) 

Parimad praktikad   
(täita juhul kui 
programm on 
mõjutanud 
horisontaalset teemat) 

 jah ei jah ei   
Regionaalne areng       
Keskkonnahoid       
Infoühiskonna 
edendamine 

      

Kodanikuühiskonna 
areng 

      

Võrdsete võimaluste 
edendamine 

      

 
 
6. Uuenduslike tegevuste analüüs 
 
 
 

 
 
7. Jätkusuutlikkuse analüüs 
 
 
 

 
 
8. Projekti tegevustes osalejate andmed 3 

Kumulatiivselt projekti algusest 
Alustanud Lõpetanud 4 

 

Kokku Sh naisi Kokku Sh naisi 
Osalejad kokku:     
sh noored (15-24):      
     vanemaealised (55-64):     
     pensionärid:     
Osalejad nende staatuse järgi tööturul     
Töötajad (töötajate koguarv, sisaldab samuti FIE-sid):     
    sh FIE-d:     
Töötud:         
   sh pikaajalised töötud:     
Mitteaktiivsed:     
   sh koolitust saavad mitteaktiivsed:     
Osalejate liigitus sotsiaalselt kaitsetute rühmade 
kaupa 

    

Vähemused:5      
Immigrandid:6      
Puuetega inimesed:     

                                                           
3 Tegevustes osalejad vastavad taotluse sihtgrupile 
4 Lõpetanute hulka arvatakse nii isikud kes osalesid projektis vastavalt neile planeeritud tegevuste lõpuni kui ka need, kes katkestasid 
osalemise 
5 Isikud, kelle emakeel ei ole eesti keel ning nad ei valda eesti keelt. 
6 Isikud kelle sünnikoht ei ole Eesti ning kes on sündinud väljaspool EL-i ning on Eestisse elama asunud hiljem kui 2004. aasta 1. 
jaanuar. 
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Muud tööturul nõrgemas positsioonis olevad/ tõrjutud 
isikud:7     

Osalejate haridustase     
Esimese taseme või teise taseme alumise astme 
haridusega (ISCEDi järgi 1. ja 2. aste):     
Teise taseme ülemise astme haridusega (ISCEDi järgi 
3. tase): 

    

Teise taseme järgse, kolmanda taseme eelse 
haridusega (ISCEDi järgi 4. tase):        
Kolmanda taseme haridusega (ISCEDi järgi 5 ja 6. 
tase):     
Haridustase puudub     

 
 
8.1 Osalejad kokku, kelle kohta ei koguta punktis 8 näidatud andmeid (kumulatiivselt 
projekti algusest)8 

 

 
 
9. Projekti juures esinenud peamised probleemid ja abinõud nende lahendamisel 
Probleem(id) Abinõud  
  
  

 
 
10. Ülevaade projekti teavitustegevusest 9 
Tegevus Kuupäev  Osalejate / 

materjalide / 
artiklite 
(pressiteadete) 
arv 

Toimumise /  levitamise 
/ avaldamise koht 

    
    

 
 
11. Rikkumised ja tagasinõuded 
Ettekirjutused, tagasinõude otsused Summa 10 

 
Selgitus 11  

   
 
 
 
NB! Koos lõpparuandega esitatakse lisa 3 vormid C, D ja E. 
 
 
 
 
 

                                                           
7 sh hoolduskoormusega inimene, puudega lapse vanem (bioloogiline vanem, eestkostja, lapse eest vastutav isik või 
“Sotsiaalhoolekande seaduse”  252 lõikes 1 nimetatud hooldaja), sotsiaalsete või majanduslike toimetulekuprobleemidega inimene. 
8 Siia märkida isikud, kes osalevad teavitusüritustel, messidel, telefoninõustamistel vmt, kus osalejate kohta andmeid ei koguta, samuti 
märkida siia isikud, kes on osalenud projekti tegevuses, mille kohta on vastavate andmete kogumine nõutav (nt koolitus), kuid isik ei ole 
täitnud seireinfo lehte. 
9 Märkida ainult need avalikustamisega seotud tegevused, mis on seotud projekti kui ESFist rahastatud tegevuste kogumi 
tutvustamisega (näiteks pressiteade, projekti tutvustavad artiklid, raadiosaated, osalemised infopäevadel ja välislähetustel). Samuti 
märkida siia projekti tutvustamiseks soetatud esemed (infosildid, meened, projekti tutvustavad trükised, mapid jms). 
10 Summa märkida ainult juhul, kui ettekirjutusega kaasneb tagasinõude otsus 
11 Selgitusse märkida ettekirjutuse või tagasinõude sisu nii rahaliste, kui mitterahaliste ettekirjutuste osas 
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Kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta 
Kooskõlastajad: 
 Nimi Allkiri Kuupäev 
Projektijuht    
Projekti 
raamatupidamise 
eest vastutav isik 

   

Allkirjaõiguslik 
isik  

   

 
 
 
 
Täidab meetme rakendusüksus 
 
Aktsepteerin aruande:   
 
Ees- ja perekonnanimi  
Ametikoht  
Allkiri  
Kuupäev  
 
Kinnitan aruande: 
 
Ees- ja perekonnanimi  
Ametikoht  
Allkiri  
Kuupäev  
 


