Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määrus nr 66
„Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hinna
ning ülevõetava tasu maksimaalse suuruse ühes aastas ja arvestamise korra,
sõidu- ja majutuskulude maksimaalse maksumuse õigustatud isiku ja õigustatud isiku saatja kohta
ühes kalendriaastas ning hüvitamise tingimused ja korra ning
rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine“
Lisa 2
Rehabilitatsiooniprogrammi hindamisskaala ja selle täpsustatud hindamiskriteeriumid
1.
Rehabilitatsiooniprogramm ja selles seatud eesmärgid ning planeeritud tegevused
vastavad sihtgrupi vajadustele.
1.1.
Programmi sihtrühm on kindlaks määratud ja vajalikkus sihtrühmale on põhjendatud.
1.2.
Programmi eesmärgid ja alaeesmärgid on kooskõlas rehabilitatsiooniteenusele seatud
eesmärkide, riiklike prioriteetide ja piirkondlike vajadustega (kui need on avaldatud).
2.
Rehabilitatsiooniprogramm vastab nüüdisaegsetele rehabilitatsiooni põhimõtetele,
sealhulgas on tõenduspõhine.
2.1.
Kasutatavad hindamisvahendid on tõenduspõhised ja asjakohased ning nende kasutamine
on sihtrühma erivajadusi ja programmi eesmärke arvestades põhjendatud.
2.2.
Kasutatavad sekkumismeetodid ja -metoodikad on asjakohased ning nende kasutamine on
sihtrühma erivajadusi ja programmi eesmärke arvestades põhjendatud.
2.3.
Programmis on kirjeldatud kasutatava metoodika tõenduspõhisust (metoodika kasutamise
varasem riigisisene või rahvusvaheline kogemus ja metoodika kasutamisel saavutatud tulemused).
2.4.
Programmi raames elluviidavad sekkumised on põhjendatud, sekkumise korral arvestatakse
maksimaalselt kliendi tavakeskkonna olukorra, vajaduste ja võimalustega.
2.5.
Programmi sekkumiste maht ja kestus on seatud eesmärkide ja tegevuste puhul optimaalne.
2.6.
Programmi raames elluviidavad sekkumised kaasavad kliendi lähi- ja/või tugivõrgustiku
liikmeid ja/või vajalikke koostööpartnereid.
3.
Rehabilitatsiooniprogrammis planeeritud tulemused on mõõdetavad ja suurendavad
inimese aktiivset osalemist ühiskonnas, sealhulgas on nimetatud planeeritud ja varasemate
programmide käigus saavutatud tulemused.
3.1.
Rehabilitatsiooniprogrammi oodatavad tulemused on asjakohased ja mõõdetavad.
3.2.
Programmis on kirjeldatud kliendi funktsioneerimisvõime hindamist programmi alguses ja
lõpus, programmi lõpus tehtud hindamine sisaldab kliendi funktsioneerimisvõimes toimunud muutuste
analüüsi (kasutades konkreetseid mõõdikuid).
3.3.
Programmi koondtulemuste analüüsimine programmis osalenud klientide puhul on planeeritud
ja asjakohane (hindamine programmi lõpus ja võimaluse korral ka hiljem).
4.
4.1.
4.2.

Rehabilitatsiooniprogramm on planeeritud kulutõhusalt ja selle eelarve on läbipaistev.
Programmi maksumuse kujunemine on läbipaistev ja põhjendatud.
Programmis kasutatakse valdkondadeülest integreeritud teenuseosutamist ja/või rahastust.

Komisjoni poolt rakendatav rehabilitatsiooniprogrammile hinnangu andmise skaala punktides 1.1 kuni
4.1 nimetatud kriteeriumide (kriteeriumid 1–12) puhul on järgmine:
o vastab kriteeriumile täielikult – 3 punkti
o pigem vastab kriteeriumile – 2 punkti
o pigem ei vasta kriteeriumile – 1 punkt
o ei vasta kriteeriumile – 0 punkti
Hinnangu andmise skaala punktis 4.2 nimetatud kriteeriumi (kriteerium 13) puhul on järgmine:
o kasutatakse integreeritud teenuseosutamist ja rahastust – 2 punkti

o

ei kasutata integreeritud teenuseosutamist ja rahastust – 0 punkti

Maksimaalne punktide arv on 38.
Programmi kinnitamiseks peab programm koguma vähemalt 30 punkti. Ühegi kriteeriumi puhul ei tohi
olla hindeks 0 punkti (v.a teenuseosutamine ja/või rahastus) ning vähemalt kuus kriteeriumi peavad
saama 3 punkti. Komisjon lisab igale punktile selgituse. Lõplik otsus selgub komisjoniliikmete
kaalutlusotsusena, mis esitatakse Sotsiaalkindlustusametile.

