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Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määrus nr 44 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad 
hoolekandeteenused“ elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord“ 

Lisa 2 
(sotsiaalkaitseministri 28.03.2019 määruse nr 35 sõnastuses) 

 
 
 
 

Täidab rakendusüksus 
Taotluse nimi Tugiisikuteenus noorele erivajadusega täiskasvanule 
Taotluse tunnusnumber (SFOS kood) 2014-2020.2.02.19-0223 
Hindamisele andmise kuupäev  
Hindamislehe tagastamise tähtpäev  

 
Hindamisleht Maksimum- 

hinne 
Hinne 

1. Projekti tegevuste mõju meetme eesmärkide 
saavutamisele 

8 5 

1.1. Projekti panus meetme eesmärkidesse 
(e-toetuse taotlusvormi sisu alajaotuse andmeväljad 
„projekti valdkonnad“ ja „projekti eesmärk ja tulemused“ 

2 2 

Selgitus punkti 1.1 hinnangute kohta:  
 
Projekti eesmärgid on vastavuses määruse eesmärgiga. Projekti „Tugiisikuteenus noorele 
erivajadusega täiskasvanule“ eesmärgiks on tugiisikuteenuse toel tööealise erivajadusega noore 
ettevalmistamine tööturule sisenemiseks ning omastehooldajate hoolduskoormuse vähendamine, 
andes neile võimaluse tööturule sisenemiseks või tööturul jätkamiseks. Projekti tegevused on 
suunatud sihtgrupile ning teenuste arendamine ja osutamine on projekti põhitegevus. 
 
1.2. Projekti panus meetme tulemusnäitaja saavutamisse 
(e-toetuse taotlusvormi sisu alajaotuse andmeväli 
„näitajad“) 

2 2 

Selgitus punkti 1.2 hinnangute kohta:  
 
6 kuud pärast teenuse saamise algust on tööturul (sh säilitab töö või osalevad aktiivsetes 
tööturuteenustes) 35% sihtgrupist. 
 
1.3. Projekti panus meetme väljundnäitaja saavutamisse 
(e-toetuse taotlusvormi sisu alajaotuse andmeväli „näitajad“) 

 

4 1 

Selgitus punkti 1.3 hinnangute kohta: 
 
Projekti raames osutatakse hoolekandeteenuseid 14 inimesele. 
 
 
2. Projekti põhjendatus 13 12 

2.1. Projekti vajaduse põhjendatus hetkeolukorra 
kaardistusest ja hetkeolukorra analüüsist lähtuvalt 
(e-toetuse taotlusvormi sisu alajaotuse andmeväljad „olemasolev 
olukord ja ülevaade projekti vajalikkusest“ ,„näitajad“ ja 
„tegevused“) 

4 4 

Selgitus punkti 2.1 hinnangute kohta: 
 
Projekti vajaduse põhjendatus vastab olemasoleva olukorra kirjeldusele. Probleemi kirjeldus toetub 
usaldusväärsetele andmetele, välja on toodud seosed probleemi ning toetavate tegevuste vahel. 
Planeeritavad tegevused on arusaadavalt selgitatud andes piisavat informatsiooni projekti vajalikkuse 
ning kavandatud tegevuste otstarbekuse kohta. 
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Projekti sisuks on eelkõige teenuse osutamine ja arendamine – tugiisikuteenuse osutamine, 
kovisioonide läbiviimine, nõustamisteenuse osutamine ning tugigruppide korraldamine.  
 
Projekt on suunatud kohaliku tasandi avalike teenuste osutamisele. Projekti eesmärgiks on sidusa ja 
jätkusuutliku ühiskonna saavutamine võrdse kohtlemise ja võrdsete võimaluste tagamise ning 
ühiskondliku kihistumise ja tõrjutuse vähendamise kaudu. Eesmärgiks on tagada võrdsed õigused ja 
võimalused erivajadusega inimestele.  
 
Kitsamaks eesmärgiks on tugiisikuteenuse toel tööealise erivajadusega noore ettevalmistamine 
tööturule sisenemiseks ning omastehooldajate hoolduskoormuse vähendamine, andes neile 
võimaluse tööturule sisenemiseks või tööturul jätkamiseks. 
 
2.2. Projekti sekkumisloogika 
(e-toetuse taotlusvormi sisu alajaotuse andmeväljad 
„projekti kirjeldus“, „näitajad“ ja „tegevused“) 

3 3 

Selgitus punkti 2.2 hinnangute kohta: 
 
Projektitaotluses kirjeldatud sekkumisloogika on arusaadav ja mõjus. Projektis kavandatud tegevused 
(teenuste osutamine ja arendus) aitavad lahendada väljatoodud probleeme ja võimaldavad 
saavutada planeeritud väljund- ja tulemusnäitajaid. Tugiisikuteenus on ennetava iseloomuga teenus, 
mis aitab vältida vajadust osutada kulukamaid teenuseid, näiteks hooldamist hoolekandeasutuses. 
Samuti võib tugiisikuteenuse toel ennetada eemalejäämist või väljakukkumist tööturult. 
 
2.3. Projekti tegevuskava arusaadavus, teostatavus ja mõistlikkus 
(e-toetuse taotlusvormi sisu alajaotuse andmeväli 
„tegevused“) 

3 2 

Selgitus punkti 2.3 hinnangute kohta:  
 
Projekti tegevused on tegevuskavas kõik ühes ajaraamis (01.01.2020-31.12.2021), täpsemat ajalist 
järjestust ei ole välja toodud. Samas on tegevused omavahel seostatud. Tegevused on teostatavad 
kavandatud ajaraamistikus ning tegevustele planeeritud aeg on mõistlik. 
 
2.4. Projekti riskianalüüs (välised ja sisemised riskid) 
(e-toetuse taotlusvormi sisu alajaotuse „projekti kirjeldus“ 
andmeväli „riskianalüüs“ ja andmeväli „tegevused“) 
 

2 2 

Selgitus punkti 2.4 hinnangute kohta: 
 
Projekti riskianalüüs hõlmab 8 erinevat nii sisemist kui välimist võimalikku riski. Väljatoodud riskid 
on asjakohased ning hõlmavad projekti rakendamise erinevaid aspekte. Igale riskile on 
planeeritud teostatavad maandamistegevused. 
 
2.5. Partnerite kaasatus projekti tegevuste elluviimisse 
(e-toetuse taotlusvormi alajaotus „partnerid“) 

1 1 

Selgitus punkti 2.5 hinnangute kohta: 
 
Projekti kaasatud partneriks on Tartu Linnavalitus. 
 
3. Projekti kuluefektiivsus 8 6 

3.1. Projekti üldine kuluefektiivsus 
(e-toetuse taotlusvormi sisu alajaotuse andmeväljad 
„projekti eesmärk ja tulemused“, „näitajad“ ja „eelarve“) 

3 2 
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Selgitus punkti 3.1 hinnangute kohta: 
 
Projekti kogueelarve on arvestades sihtgrupi suurust ja kulutuste ning  väljundite ja tulemuste suhet 
vähesel määral ülepaisutatud. Kulu ühe isiku kohta, arvestades projekti kogu eelarvet, on 23 582 
EUR. Projekti planeeritud kulud on valdavalt asjakohased ning eesmärkide saavutamiseks vajalikud. 
 
3.2. Konkreetsete kavandatud kulutuste vajalikkus, põhjendatus 
ja mõistlikkus projekti rakendamise seisukohast 
(e-toetuse taotlusvormi alajaotus „tegevused“ ja eelarve 
alajaotuse andmeväli „tegevuste eelarve“) 

3 2 

Selgitus punkti 3.2 hinnangute kohta:  
 
Enamik kavandatud kulutusi on konkreetsete tegevuste raames nende elluviimiseks vajalikud. 
Põhjendatud tegevused on ressurssidega kaetud. Projekti planeeritud kulud on asjakohased ning 
eesmärkide saavutamiseks vajalikud. Raamatupidamise teenustasu (300 eur /kuu) on pigem 
üleplaneeritud. Projekti tegevused ei sisalda väga suurel hulgal raamatupidamiskandeid. Enamik 
kavandatud kulutustest baseeruvad tegelikel turuhindadel. 
 
3.3. Projekti tegevusteks planeeritud kulu ning taotlusvormide 
kooskõla ja arusaadavus 
(e-toetuse taotlusvormi sisu alajaotuse andmeväljad 
„tegevused“ ja „eelarve“) 

2 2 

Selgitus punkti 3.3 hinnangute kohta:  
 
Tegevused ja eelarve on omavahel kooskõlas, kulutuste arvestus on arusaadav ja aritmeetiliselt 
korrektne. 

 
 
4. Taotleja ja partnerite suutlikkus projekti ellu viia 4 4 

4.1. Taotleja ja partneri suutlikkus projekti ellu viia 
(e-toetuse taotlusvormi sisu alajaotuse andmeväli 
„tegevused“) 
Hindeid antakse vahemikus 4-1, hinnete aste (4, 2, 1) 
 

4 4 

Selgitus punkti 4.1 hinnangute kohta:  
 
Taotlejal ja partneril on tegevuskavas selge jaotus teenustesse panustamisel. Projekti tegevused 
ja/või tegevuste kirjeldused kajastavad selgelt ning arusaadavalt toetuse saaja ka partneri tegevusi. 
Partneri kinnituskirjas on kajastatud roll projekti tegevustes -  tugiisikuteenust vajava noore 
teenusevajaduse hindamine ja teenusele suunamine; - kovisiooniks vajalike ruumide võimaldamine,  
- omaosaluse tagamine. Olemas on varajasem koostöökogemus.  
 
5. Jätkusuutlikkus 2 1 

5.1. Projekti jätkusuutlikkuse analüüs 
(e-toetuse taotlusvormi sisu alajaotuse andmeväli „projekti 
tulemuste jätkusuutlikkus“) 

2 1 

Selgitus punkti 5.1 hinnangute kohta: 
 
Peale pilootprojekti lõppu hindab projekti partner Tartu linnavalitsus projekti tulemuslikkust ja kuulutab 
välja riigihanke teenuse jätkamiseks KOV omavahenditest või muudest allikatest. Välja pakutud 
jätkusuutlikkuse lahendused on keskmise riskitasemega.  
 
Maksimaalne üldhinne 35 28 
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Ettepanek1: 

rahuldada taotlus osalises mahus 

Ettepaneku põhjendus: 

             X rahuldada taotlus taotletud mahus 


