
 

Sotsiaalkaitseministri 
07.12.2021 määrus nr 46 

Inimkeskse hoolekande- ja 
tervishoiusüsteemi 

koordinatsioonimudeli rakendamine 
kohalikul tasandil“ 

Lisa 1  
 
 

TAOTLUS TOETUSE SAAMISEKS INIMKESKSE HOOLEKANDE- JA TERVISHOIUSÜSTEEMI 
KOORDINATSIOONIMUDELI RAKENDAMISEKS KOHALIKUL TASANDIL 
 

Taotlen sotsiaalkaitseministri ______.12.2021. a määruse nr ____ „Inimkeskse 
hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine kohalikul 
tasandil“ (edaspidi määrus) alusel toetust valdkondadeülese koordinatsioonimudeli 
(edaspidi koordinatsioonimudel) rakendamiseks määruses ette nähtud tingimustel. 
 

1. Üldandmed 
 

 Taotleja nimi, registrikood, juriidiline aadress 
 
 

 Partnerid: 
Nimi, registrikood, juriidiline aadress 
 

 
 

 Taotleja kontaktandmed (aadress, telefon, e-post, kontaktisik) 
 
 

 Arvelduskonto number, viitenumber, pank 
 
 

 Taotletav summa (toetuse taotlemise eelarvevormist) 
 
 

 
 

2. Taotleja visioon koordinatsioonimudeli rakendamiseks 
 

Taotleja kirjeldab visiooni, vastates küsimustele 2.1.–2.7. Visiooni pikkus on kuni 10 A4 
lehekülge ning see arvestab maakonna või paikkonna tervise- ja heaoluprofiili. 

 

2.1. Palun sõnastage: 

a) toetuse kasutamise eesmärgid enda piirkonnas: 

 

b) millised on soovitud muutused piirkonnas: 

 

 

 

„



2.2. Millised on piirkonna abivajajate rühmad, arvestades piirkonna tervise- ja 
heaoluprofiili1, sealhulgas: 

a) kui palju on piirkonnas potentsiaalseid abivajajaid (sh valdkondadeülest 
koordineeritud abistamist vajavaid inimesi): 

 
 

b) millised on kõige levinumad probleemid/piirangud, mille tõttu abivajajad ei 
saa oma vajadustele vastavat abi: 

 
 

c) milliste abivajajate toetamine toimib piirkonnas hästi ning milliste abivajajate 
toetamisel on kõige enam raskusi: 

 

 

 

2.3. Palun kirjeldage: 

a) millised on abivajajate toetamisel piirkonna võimalused ja raskused, 
sealhulgas valdkondadevahelise koostöö ja koordineerimisega seotud 
võimalused ja raskused: 

 

b) ning kuidas on plaanis nendega seotud riske maandada ja probleeme 
lahendada: 

 

 

2.4. Palun kirjeldage: 
a) milline on taotleja ja partnerite huvi projektis osaleda: 

 
b) ja roll/vastutus projektis, näidates ära, kes ja mille eest vastutab: 

 
 

2.5. Milliseid osapooli lisaks taotlejale ja partneritele soovitakse piirkondlikku 
võrgustikku kaasata: 

 
 

2.6. Kuidas plaanite korraldada määruse lisas 4 kirjeldatud ülesannete täitmise? 
Palun andke ülevaade sellest,  
a) millised osapooled peavad olema koordinatsioonimudeli rakendamisse 

kaasatud ning mis on nende tõenäoline roll; 
 

 

b) milliste ülesannete täitmiseks tuleb piirkonnas palgata täiendavat tööjõudu 
ja anda olemasolevale personalile täiendavaid projektiga seotud 
ülesandeid ning millise koormusega võib osta teenust sisse? 

 
 

 

2.7. Milline on piirkonna prognoos väljundinäitajate saavutamise kohta kvartalite 
kaupa (väljundinäitajad on sätestatud jätkuprojektide puhul määruse § 3 
lõikes 3 ja uute projektide puhul määruse § 3 lõikes 4)? 
 
 

                                                           
1 Maakondade tervise- ja heaoluprofiilid on leitavad siit: https://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/tervise-edendamine-

paikkonnas/tervise-ja-heaoluprofiil/valminud-terviseprofiilid. Lisaks saab tugineda maakondade tervise ja heaolu ülevaadetele, 

mis on leitavad siit: https://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/tervise-edendamine-paikkonnas/tervise-ja-

heaoluprofiil/maakondade-tervise-ja-heaolu-ulevaated. 

https://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/tervise-edendamine-paikkonnas/tervise-ja-heaoluprofiil/valminud-terviseprofiilid
https://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/tervise-edendamine-paikkonnas/tervise-ja-heaoluprofiil/valminud-terviseprofiilid
https://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/tervise-edendamine-paikkonnas/tervise-ja-heaoluprofiil/valminud-terviseprofiilid
https://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/tervise-edendamine-paikkonnas/tervise-ja-heaoluprofiil/maakondade-tervise-ja-heaolu-ulevaated
https://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/tervise-edendamine-paikkonnas/tervise-ja-heaoluprofiil/maakondade-tervise-ja-heaolu-ulevaated


 

 

 

Kinnitus Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava toetuse taotluse juurde  
Käesolevaga kinnitab taotleja, et: 

 ta on tutvunud määrusega kehtestatud nõuete ja tingimustega, on nendega nõus ning 
kinnitab, et esitatud taotlus on määruse nõuete ja tingimustega kooskõlas; 

 ta ei ole saanud taotluses kirjeldatud tegevuste elluviimiseks toetust teistelt 
finantseerijatelt; 

 tal ei ole varem saadud toetuste kohta aruande esitamise võlgnevust; 

 tal ei ole tähtajaks tagastamata toetuse jääki ega maksmata tagasinõuet; 

 ta ei ole Sotsiaalministeeriumi ega selle hallatava asutuse ametnik (töötaja) ega 
nendega seotud isik; 

 tema suhtes ei ole algatatud pankrotimenetlust ega sundlikvideerimist ning puuduvad 
maksuvõlad; 

 toetuse saamisel kasutatakse eraldatud toetust sihipäraselt ja otstarbekalt taotluses 
kirjeldatud eesmärkide täitmiseks ja tulemuste saavutamiseks; 

 ta on teadlik perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 39 lõike 10 alusel 
kehtestatud toetuse saamisega kaasnevatest avalikkuse teavitamise nõuetest ning 
kohustub seda järgima; 

 ta on teadlik, et perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 39 lõikes 3 nimetatud 
toetuse saamisega seotud andmed avalikustatakse; 

 ta on teadlik, et toetuse andmisest võidakse taganeda ja sealjuures tuleb aluseta saadu 
tagasi maksta või taotluse rahuldamise otsus võidakse tunnistada kehtetuks. 

 
 
 
Kuupäev (digitaalallkirjas)  
 

(Allkirjastatud digitaalselt) 
 
Taotleja allkirjaõigusliku isiku nimi: 
 


