Lisa 2. Hoolduskava
KINNITATUD
Haapsalu Linnavalitsuse
16.12.2020 määrusega nr 15
Integreeritud hoolekandeteenuste osutamise leping nr ..................
Kuupäev ....................
Kliendi ees- ja perekonnanimi ......................................
Teenuse osutamise eesmärk/eesmärgid kliendi jaoks:
(Täidetakse koos kliendiga)
............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Teenused

Sagedus (mitu
korda nädalas
maksimaalselt)

Teenuse
osutamise maht
(mitu tundi
maksimaalselt)

Koduteenus
Päevahoiuteenus
Tugiisikuteenus
Isikliku abistaja
teenus
Intervallhoiuteenus
Tegevused teenusel
Märkused
 Tegevused kognitiivsete võimete säilitamiseks (sh
ristsõnade lahendamine, mäluharjutuste tegemine,
kunstiring, käsitöötegevused, inglise keele ring, kabering)
 Tegevused füüsilise seisundi säilitamiseks (võimlemine,
jalutamine, istumistants)
 Toitlustamise korraldamine (kohaliku toitlustuse
tagamine või võimaluse loomine teenuse saaja poolt kaasa
võetud toidu soojendamiseks ja säilitamiseks)
 Puhkamisvõimalus
 Transporditeenuse korraldamine kliendi teenusele
tulekuks ja lahkumiseks
 Esmatasandi arstiabi kättesaadavuse korraldamine (sh
perearsti visiidid, koduõendus jms)
 Muud toetavad tegevused: sotsiaal- ja abivahendite
alane nõustamine, juhendamine ning abistamine
igapäevaelu toimingute sooritamisel jms.
Koduabi Reaalselt kasutatava elamispinna korrastamine:
 Esik
 Köök
 Elutuba
 Magamistuba
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Isikuabi

 WC ja vannituba
 Prügi väljaviimine
 Kardinate vahetamine
 Akende pesemine või pesemise
korraldamine.
 Riiete ja jalanõude hoolduse ja
pesupesemise korraldamine.
 Keskkütte puudumisel puudega varustamise
korraldamine, kütte eluruumi toomine ja tuha
välja viimine eluruumist.
 Toiduainete, ravimite, majapidamis- ja
tööstuskaupadega varustamine.
 Abistamine toidu valmistamisel (sh
poolfabrikaatide soojendamine) ja toidunõude
pesemine.
 Kommunaal- ja muude maksete tasumine.
 Abi (sh saatmine) asjaajamisel
ametiasutustes.
Arstiabi ja muu terviseabi korraldamine,
erinevate teenuste tellimine ja muud
ühekordsed asjaajamised. Abistamine
abivahendi muretsemisel, toetuste/teenuste
taotlemisel, dokumentide vormistamisel,
lumetõrje ja muruniitmise korraldamisel jms.
 Sotsiaal- ja muu transporditeenuse
korraldamine.
 Suitsuanduri olemasolu ja korrasoleku
kontrollimine. Küttekollete töökorrasoleku
visuaalne hindamine, abivajadusest ja muudest
ohukohtades kliendi ning vajadusel
päästeameti teavitamine.
 Veevärgi puudumisel vee tuppa toomine,
heitvete väljaviimine eluruumist.
 Vestlus sotsiaalhooldajaga ja teabe jagamine
(ajalehtede, ajakirjade tellimine ja vajadusel
ettelugemine, raamatukogust teavikute või
muusika toomine, kirjavahetuse korraldamine,
posti koju toomine, kirjade ette lugemine
vajadusel jne).
 Saunateenuse ja koduse või väljaspool kodu
pesemise korraldamine.
 Abistamine riietumisel
 Abistamine hügieenitoimingutel, pesemisel
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ja vannitamisel.
 Abistamine söömisel, toitmisel.
 Abistamine ravimite manustamisel (ravimite
valmis seadmine manustamiseks).
Motiveerimine, jõustamine ja juhendamine igapäevaelu
toiminguteks vajalike oskuste ning harjumuste
kujundamisel ja säilitamisel, igapäevaelu toimingute
korraldamisel ja toetamisel ning ühiskonnaelus
osalemiseks vajalike rollide ja kohustuste täitmisel, millega
inimene oma erivajadusest tulenevalt iseseisvalt toime ei
tule.
Juhendamine ja abistamine kodus ning väljaspool kodu
asjaajamisel ja suhtlemisel (näiteks saatmine töökohas,
ametiasutustes, haiglas, kaupluses vms asutuses) ning
probleemolukordade lahendamisel ja sotsiaalsete suhete
loomisel ning säilitamisel.
Teenuse saaja või eestkostja loal tugivõrgustiku
nõustamine ja regulaarse tagasiside andmine teenuse saaja
taastumise, toimetuleku toetamise ning võimalike teenuste
osutamist takistavate asjaolude kohta.
Vajadusel transporditeenuse korraldamine teistele
teenustele jõudmiseks ja sealt lahkumiseks ning teenuse
saaja abistamine transporditeenuse kasutamise raames.
Abistamine poes käimisel
Abistamine arsti juures käimisel
Toidu valmistamine
Muu

Haapsalu Sotsiaalmaja
(esindaja)

Klient (nimi)…………………..

…………………………

…………………………

(allkiri)

(allkiri)

