Rehabilitatsiooniteenused jagunesid alates 1. jaanuarist 2016 sotsiaalseks ja tööalaseks
rehabilitatsiooniks.
Kallemäe Kool osutab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid.
Sotsiaalset rehabilitatsiooni võivad Sotsiaalkindlustusameti kaudu saada alla 16-aastased
lapsed, vanaduspensioni ealised isikud ja need tööealised isikud, kes ei tööta, ei õpi ega ole
töötuna arvele võetud.
Üleminekuperioodil ehk aastatel 2016 - 2018 võivad ka tööealised tööalaselt aktiivsed
inimesed, kellel on enne 1. jaanuari 2016 koostatud ja kehtiv rehabilitatsiooniplaan, kasutada
sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid plaani kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem kui 31.
detsembrini 2018. Kehtiva plaani alusel sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste saamise õigus
lõpeb,
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Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust ja tööalase rehabilitatsiooni teenust ei või saada
samaaegselt.
Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud kõigile puudega inimestele ja osalise või puuduva
töövõimega inimestele, kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate
piirangutega toimetulekuks. Rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese
igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja
arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks. Sotsiaalse
rehabilitatsiooni teenust vahendab Sotsiaalkindlustusamet.
Sotsiaalkindlustusameti poolt pakutakse inimesele välja rehabilitatsiooniprogramm või
teenuste vajaduse hindamise käigus koostatakse talle tegevuskava või keerulisematel
juhtudel

suunatakse

rehabilitatsiooniasutusse

isikliku

rehabilitatsiooniplaani

koostamiseks. Programm pannakse kokku sarnaste probleemide ja eesmärkidega inimeste
rühma jaoks. Isikliku tegevuskava tegemine on uus võimalus, mille koostab inimesele alates
2016.
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rehabilitatsiooniplaani koostamise vahele jätta ja vajalikke teenuseid kiiremini.
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rehabilitatsioonimeeskonna poolt koostatud kirjalik dokument, milles kajastub hinnang isiku
tegevusvõimele, sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärk, eesmärgi saavutamiseks vajalikud
rehabiliteerivad tegevused ja hinnang sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärgi saavutamise kohta.

Rehabilitatsioonimeeskond koostab kliendile rehabilitatsiooniplaani kollegiaalselt (erinevad
spetsialistid hindavad klienti lähtudes kliendi vajadustest, arutavad tulemused omavahel läbi
ja kooskõlastavad nii hinnangud kui plaani tegevuskava).

Rehabilitatsiooniplaani koostamisel peab rehabilitatsioonimeeskonda kuuluma:
1) sotsiaaltöötaja;
2) füsioterapeut või tegevusterapeut, kui hinnatakse liikumishäire või -kahjustusega
isiku tegevusvõimet;
3) eripedagoog, logopeed või tegevusterapeut, kui hinnatakse nägemise, kuulmise või
kõne funktsioonihäirega või vaimse alaarenguga isiku tegevusvõimet;
4) eripedagoog, kui hinnatakse alaealise isiku tegevusvõimet;
5) psühhiaater või psühholoog, kui hinnatakse alaealiste komisjoni poolt suunatud
isiku tegevusvõimet;
6) psühhiaater ja tegevusterapeut, kui hinnatakse 16-aastase ja vanema raske,
sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isiku tegevusvõimet;
7) psühhiaater ja tegevusterapeut, kui hinnatakse 16-aastase ja vanema
psüühikahäirega isiku erihoolekandeteenuse vajadust.
Rehabilitatsiooniplaan hakkab kehtima kõige hilisemast allkirjastamise kuupäevast – siis, kui
viimane allkirjastaja on oma allkirja lisanud. Rehabilitatsiooniplaani kehtivuse määramisel
tuleb
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rehabilitatsiooniplaani eesmärgid määratletavad ja saavutatavad.
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse korraldus alates 1. jaanuarist 2016 on sätestatud
sotsiaalhoolekande seaduses ja selle alusel kehtestatud rakendusaktides.

