
Väätsa Eakate kodu kvaliteedi põhimõtted


Väätsa Eakate kodu kvaliteedi käsiraamat hõlmab kogu Väätsa Eakate kodu tegevust. 


Tunnuslause

 


Visioon 

Väätsa Eakate kodu on tuntud ja tunnustatud kvaliteetset ning kliendist lähtuvat üldhooldusteenust pakkuv eakatekodu.


Missioon

Väätsa Eakate kodu tagab klientidele  nende individuaalsetest vajadustest lähtuva hoolduse ja parima elukvaliteedi,  pakkudes turvatunnet ning häid tänapäevaseid elutingimusi.



Strateegiline eesmärk 

Väätsa Eakate kodu on oma vahenditega toime tulev, kvaliteetset Euroopa standarditele vastavat üldhooldusteenust pakkuv asutus, mis arvestab klientide ootuste ja vajadustega

Alaeesmärgid

	Väätsa Eakate kodu tegevus vastab EQUASS kvaliteedu põhimõtetele
	Väätsa Eakate kodus töötab professionaalne ja motiveeritud personal 
	Läbimõeldud ja klientide vajadustest lähtuvad teenused
	Omavahenditega toimetulek ja maksimaalne täituvus



Kes me oleme?

Väätsa Eakate kodu on Türi Vallavalitsuse hallatav asutus, mis osutab väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust, mille eesmärk on tagada täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla, turvaline keskkond ja toimetulek.  Väätsa Eakate kodu asub Väätsa alevikus,  mis asub Paidest 7 km, Türilt 10 km ja Tallinnast 100 km kaugusel.


Aadress: Türi tee 1, Väätsa alevik, Väätsa vald, Järvamaa 72801

Registrikood 75039126

Väätsa Eakate kodu töötajate koosseis: 
Juhataja 		1 ametikoht
Hooldaja		7 ametikohta
Tegevusjuhendaja 	1 ametikoht
Koristaja-köögitööline 3  ametikohta
Meditsiiniõde 		0,25 ametikohta


Väätsa Eakate kodu pakub ööpäevaringset üldhooldusteenust 38-le eakale. Klientide hulgas on nii  vähese abiga ise toime tulevaid kliente, kes vajavad vaid järelevalvet, kui ka voodikeskseid suurema hooldusvajadusega inimesi. 


Kvaliteetsed tulemused sünnivad eesmärkide teadlikust püstitamisest ja nende järgimisest. Eesmärkide saavutamise edukus baseerub koostööl ja usaldusel.

Väätsa Eakate kodu konkurentsieelis teiste ööpäevaringse üldhooldusteenuse pakkujate ees on uued ja kaasaegsed ruumid ning kvaliteetne paindlik ja kliendist lähtuv teenus.


Meie põhiväärtused 


Professionaalsus – teeme oma tööd hästi, tahtes seda teha paremini. Näeme oma ja teiste vigu ja reageerime nendele konstruktiivselt. Töötaja professionaalsed oskused ja nende arendamine võimaldavad luua klientidele parimaid lahendusi aidates kaasa nende jõustamisele. 

Areng ja õppimine – tunneme huvi kõige uue vastu meie valdkonnas. Õpime oma kolleegidelt. Väärtustame kõrgelt oma ala asjatundjaid. Peame lugu inimestest, kes oma teadmisi teistega jagavad. Hindame tahet õppida ja targemaks saada. Toetame uusi mõtteid ja ideid. 

Ausus - me suhtleme ausalt ja avatult. Ausus loob aluse pikaajalistele suhetele. Oleme ausad klientide ja koostööpartnerite vastu, öeldes, mida me suudame nende jaoks teha ja mida mitte. Me oleme ausad töötajate vastu, öeldes neile selgelt, mida me neile pakume ja mida me neilt ootame.

Vastutustunne – vastutame nii oma tehtud kui tegemata töö eest. Igaüks meist vastutab asutuse, meeskonna ja iseenda eest. Vastutamine tähendab ka parimate lahenduste poole püüdlemist ning õigeaegset tegutsemist. 

Kliendikesksus ja paindlikkus – kaasame klienti otsustusprotsessi ja osutame teenust paindlikult ja kliendi vajadustest lähtuvalt. 

Positiivsus – näeme vaeva, et vaadata elule positiivsema pilguga, suuname selle poole ka oma kliente. Oleme teadlikud, et meie positiivsus annab jõudu ka nendele, kellega suhtleme (kliendid, kaastöötajad, koostööpartnerid). 

Põhimõtted, millest juhindutakse personalipoliitika rakendamisel on järgmised: 

 Osalus ja kaasatus – iga töötaja teab, milline on tema roll ja tegelik panus asutuse eesmärkide saavutamisel, töötaja on juhatajale igapäevases töises tegevuses partner, kellel on õigus ja võimalus anda panus töökorralduse parandamisse. 

 Suhtlemine – kasutatakse avatud suhtlemise poliitikat, mis aitab töötajatel aru saada hetkeseisust, võimalikest arengusuundadest ja igaühe võimalustest aidata kaasa asutuse arengule. 

 Motiveeritus – luuakse võimalused tööks, mis on aluseks kompetentsete töötajate püsimisele, igat töötajat koheldakse objektiivselt. 

 Pidev areng ja koolitus – eeldatakse, et asutuse areng tervikuna on tagatud töötajate kutseoskuste pideva tõusuga. Põhjendatud on rahulolematus töötajaga, kelle areng on peatunud. Enese kompetentsuse tagamist peetakse iga töötaja üheks esmaseks kohuseks. Suhetes töötajaga toetatakse tema pidevat individuaalset arengut ja tema konkurentsivõime suurendamist tööjõuturul.

Personali värbamisprotsess aitab leida vajalike oskustega töötajad vastavalt meie põhiväärtustele. Töötajate arenguvestlused ja igapäevane tagasiside aitab tagada töötajate arendamise vastavalt meie vajadustele ja töötajate soovidele.

Rakendame nõndanimetatud avatud uste poliitikat – iga töötaja, klient või kliendi lähedane võib alati pöörduda  juhataja poole mure või ettepanekuga.  Peame oluliseks kiiret info liikumist ja konstruktiivseid lahendusi. 



Meie põhitegevust toetavad protsessid


Dokumendid 

Töö korraldavad dokumendid on töötajatele tutvustatud, nende sisu selgitatud ja väärtused ning põhimõtted omaks võetud. Tulemuse saavutamiseks korraldatakse vähemalt 1 kord kvartalis töötajate koosolek, kus arutatakse kvaliteetse ja kliendist lähtuva osutamise teenuse põhimõtteid ning parendamise võomalusi. Töötajad on aktiivselt kaastud teenuse arendamise protsessidesse. 
Väätsa Eakate kodu väärtuste ja põhimõtete kinnistamine toimub ka igapäevaselt töötajate kohvipauside ajal, kus vestlused on teadlikult suunatud ja seotud meie maja põhimõtetega. Töötajad saavad anda igpäevast tagasisidet. 

Aasta tegevuskava
	Aasta tegevuskava koostamise protsess aitab tagada süsteemse ja plaanipärase tegevuse teenuse arendamisel


Tegevuskava lähtub smart-eesmärkidest, see tähendab, et on:
Spetsiifiline – arusaadav ja tulemustele suunatud
Mõõdetav – saan aru, kas olen eesmärgini jõudnud
Ajastatud – milla tahan eesmärgini jõuda
Realistlik – saavutatav ega jää vaid unsituseks
Täpne – täpselt sõnastatud, vältides umbmäärasust

Tegevuskava tuleneb arengukavast, eelneva aasta kokkuvõttest, kogemustest ning erinavete huvigruppide vajadustest ja ootustest. Aasta tegevuskava koostamine algab aasta viimases kvartalis jooksva aasta tööplaani ülevaatamise ja analüüsimisega. Uue plaani koostamisel arvestatakse eelmisel aastal toimunud tegevuste mõju, olulisust, protsesside kiirust jm. 
Aastane tegvusplaan seab üldised eesmärgid kvaliteedi tagamiseks ja tegevused eemärkide saavutamiseks ning vaadatakse üle üks kord kvartalis, et saada ülevaade sellest, mis on tehtud, mis vajab veel tegemist. Samuti tuleb jälgida seatud eesmärkide aktuaalsust. Iga töötaja peab teadma oma osa kogu asutuse aastaplaani elluviimisel. 
Kvaliteedisüsteemi hindamine aitab tagada kogu teenuse kliendikesksuse ja sobivuse.  Tehakse kokkuvõtteid kvaliteedieesmärkide täitmise kohta, analüüsitakse tunemusi ning planeeritakse parendustegevuste elluviimist. Probleemide käsitlemine ja analüüs tagab probleemide esinemise viimise miinimumini. Siin on oma roll kõigil meie töötajatel, kes tekkinud probleeme märkavad ja oma tööd parendavad.

Kvaliteedijuhtimise etapid on järgmised

 Planeerimine – eesmärkide püstitamine ja täitmiseks vajalike protsesside ning seonduvate ressursside kindlaks määramine; 
 Tegutsemine – kvaliteedi nõuete täitmine ja kontrolli all hoidmine; 
 Analüüs  – kindlustunde saamine, et nõuded täidetakse;
 Parendus – Vajadusel muudatuste tegemine kvaliteedi tõstmiseks. Tähtis on tagada, et töötajad on teadlikud asutuse kvaliteedipõhimõtetest. 
Oleme paindlikud – kui vaja siis parendame ja kohandame oma kvaliteedipõhimõtteid.

Aastase planeerimise protsess lähtub kvaliteedijuhtimise etappidest.
	Perioodiliselt (vähemalt 4 x aastas) vaadatakse üle aasta tegevusplaan. Vastavalt muutunud oludele tehakse vajalikud muudatused ja täiendused. Seatakse uued eesmärgid. Kirjeldatakse tegevused, mis aitavad eesmärke ellu viia.
	Tegevused eesmärkide elluviimiseks – jälgimine, et fookus püsiks eesmärgil ja teenuse kvaliteedil.
	Analüüs – vaatame üle tulemused, kas eesmärk on täidetud, kas tegevused aitasid, meil eesmärke saavutada.
	Parendused – vajadusel tehakse paranused, seatakse uued eesmärgid ja  tegevused uute eesmärkide täitmiseks. 



Osalemine

Väätsa eakate kodu toetab teenuse saajate osavõtlikkust ja kaasatust asutuse kõikidel tasanditel. Kliendid on aktiivsed meeskonnaliikmed, keda jõustatkse ja toetatakse osavõtlikkuse  suurendamiseks. Personal kaasab teenuse saajaid ja klientide lähedasi aktiivselt teenuse planeerimise etappidesse. 

Protseduurid kliendi saabumisel: 
 
Väätsa Eakate kodu kodukorra ja  päevaplaani tutvustamine
Lepingu sõlmimine
Hoolduslehe ja hooldusloo täitmine
Tegevusplaani koostamine

Hooldusloole märgitakse olulised tegevused ja info, mida hooldajal on vaja teada igapäevaste hooldustoimingute teostamiseks. Hoolduslugu koostatakse koostöös kliendi ja kliendi omastega  tuginedes meditsiidokumentidele (ravimite võtmise skeem, perearsti, hooldushaigla vm. meditsiinitöötaja soovitused) 

Tegevusplaan koostatakse kolme kuu jooksul koos tegevusjuhendajaga, kes on jälginud ja juhendanud klienti pikema perioodi jooksul. Koostöös kliendi ja tema omastega seatakse eesmärgid lähtuvalt kliendi soovidest ja leitakse tegevused eemärkide täitmiseks. 
Tegevusplaan vaadatakse üle perioodiliselt vähemal 1 kord poolaastas, kuid kindlasti terviseseisundi muutumisel. 

Leping loetakse lõpetatuks kliendi surmaga või siis, kui klient viiakse teenuselt ära. 

Osalemine ja jõustamine
Väätsa eakate kodu toetab teenuse saajate osavõtlikkust ja kaasatust asutuse kõikidel tasanditel. Kleindid on aktiivsed meeskonnaliikmed, keda jõustatkse ja toetatakse osavõtlikkuse  suurendamiseks. Personal kaasab teenuse saajaid aktiivselt teenuse planeerimise etappidesse. 

Väätsa Eakate kodu töö põhimõtteks on klientide kaasamine kliente puudutavate otsuste tegemisse ja eesmärkide seadmisse. Peamiseks eesmärgiks on klientide elukvaliteedi tõstmine.  Elukvaliteedi alla mõistame Väätsa Eakate kodus inimeste endi poolt hinnatud tervislikku seisundit ja füüsilist heaolu, positiivseid lähisuhteid ning sotsiaalseid oskusi. 
Koostöös kliendiga lähtuvalt tema isiklikest vajadustest ja soovidest koostatakse kliendile individuaalne tegevusplaan ja hoolduslugu,  mis toetab kliendi elukvaliteedi tõstmist või säilitamist.

Individuaalse tegevusplaani koostamisel seavad kliendid ise endale eesmärgid Väätsa Eakate kodus. Eesmärgid on inimese enda poolt väljendatud soovid, mis aitavad just selle inimese elu paremaks muuta. Tegevusjuhendaja või hooldaja toetab klienti oma mõtete ja soovide väljendamisel läbi erinevate metoodikate, lähtudes klientide vajadustest (vaba vestlus, küsitlused jm). Vajadusel kaasata ka klientide lähedasi, kes aitavad inimestel oma soove ja mõtteid väljendada. 
 
Valdkonnad, mida käsitletakse tegevusplaani koostamisel:
	Füüsiline ja vaimne valdkond
	Eneseteadlikkus, enesemääratlus, õiguste teadmine ja kasutamine 
	Sotsiaalse kaasatus, suhted, eneseteostusvõimalus ja kuuluvus
	Isiklik areng 
	Materiaalne heaolu 


Jõustamine on algselt pärit Ameerika Ühendriikide klientide liikumisest, kus antud kontseptsioon oli tihedalt seotud omaabi või algatusega, kus kliendid ise võtavad ette samme iseenda tugevamaks muutmiseks. Tuntud Ühendriikide kliendiõiguste advokaat Judi Chamberline on esile toonud ja soovitanud teenuste jõustavuse hindamiseks kasutada viiteist põhielementi, mida peame olulseks ka Väätsa Eakate kodu klientide jõustamisel: 

	Võime ise tähtsaid otsuseid vastu võtta.
	Juurdepääs informatsioonile ja vahenditele. 
	Reaalse valiku olemasolu. 
	Iseenda, oma soovide ja väljavaadete eest seismise võime. 
	Uue lootuse olemasolu. 
	Iseenda elule tähelepanu pööramine - oma võimete taasavastamine. 
	Viha väljendamise ja sellega toimetuleku võime. 
	Jõu olemasolu 
	Oma õiguste tundmine ja nende eest seismine. 
	Võime ise muudatusi teha - kontrolli saavutamine oma elu üle. 
	Enda jaoks vajalikena tunduvate oskuste õppimine. 
	Eelarvamuste muutmine. 
	Maailma astumine. 
	Arengu ja muutumise jätkumine. 
	Endast positiivse imago loomine.  



Päevakava

6.00.-8.00.
Hommikune hooldus (Mähkmete vahetus, pesemine, riietamine, veresuhkru mõõtmine, süstimine, ravimite andmine jm
8.30
Hommikusöök
9.00
Võimlemine
10.00.-12.00
Vabad tegevused (lugemine, lauamängud, käsitöö, ilusa ilama korral väljas olemine) Pesemine vastavlt graafikule
12.00.- 13.00 
Lõunasöögiks valmistumine, lõunasöök
13.00.- 17.00. 
Ajakirjanduse või raamatu ette lugemine, vabad tegevused. 
Lõunane hooldus, pesemine graafiku alusel
17.30
Õhtusöök
18.00 
Õhtused vabad tegevused
20.00. 
Õhtuoode, õhtune/öine hooldus 

Klientide külastusaeg on iga päev 9.00.- kuni 19.00. Soovitav on vältida söögiaegasid. 
Kokkuleppel personaliga on võimalik oma lähedasi külastada hiljem. 
Kui klient hakkab lahkuma, siis anname võimaluse olla oma lähedase juures tema viimastel elutundidel hoolmata kellaajast. 

Milles väljendub meie töö tulemuslikkus

Huvigruppide rahulolu
Meie huvigrupid: 
	Kliendid

	Klientide lähedased

	Rahastajad (oleme määratlenud enda rahastajaks Vallavalitsuse, kuna oleme valla hallatav asutus ja meie eelarve on vallaeelarve osa)
	Järvamaa kutsehariduskesus (praktika-asutus)
	Kohalikud asutused ja seltsid (eakate klubi, teised allasutused)
	Järelevalve asutused (maavalitsus, ministeerium)
	Toitlustaja (OÜ Päikeseline Catering)


Huvigruppide vajaduste väljaselgitamine igapäevast tagasisidet küsides ja andes ning rahuloluküsitluste läbiviimisega. Küsitluste analüüs ja võrdlus eelmiste küsitluste andmetega. 

	klientide rahulolu tõus

. mõõdetav rahuloluküsitlustega – klientide rahulolu taseme muutuse analüüs
. klientide kaasamine kliente puudutavate otsuste tegemisse 
. klientide igapäevane tagasiside 
. klietide lähedaste tagasiside


Rahastajate rahulolu

	Eelarve täitumine
	Järelevalve dokumendid
	Tagasiside


Kirjalik rahulolu küsitlusi viikase läbi vähemalt 1 kord kahe aasta jooksul nii töötajate kui klientidega. Igapäevast tagasisidet küsitakse pidevalt. Infolauas asub külaliste raamat. Olemas on ka kaebuste ja ettepanekute esitamise kord. Muutustele klientide rahulolu tasemes reageeritakse koheselt. Puuduste korral leitakse lahendused probleemi likvideerimiseks. Klientide ja teiste huvigruppide rahulolutaseme muutuse korral tuleb analüüsida põhjuseid ja korraldada tegevust sellistelt, et tõuseks klientide rahulolu. 


Ühiskonna ootustele vastamine

.  kohtade täituvus
. praktikabaasina töötamine – uute hooldustöötajate koolitamine, ühiskonna hoiakute kujundamine. 
. koostöö töötukassaga – vähenenud töövõimega inimeste töölerakendamine
. koostöö kohalike seltside ja asutustega – kool, lasteaed, eakate klubi
Oleme valmis reageerima muutunud ühiskonna vajadustele ja arendama uusi teenuseid, mis vastavad klientide ootustele ja vajadustele. 

Kogu meie loodud teenus peab toimima kvaliteetselt ja arvestama kõikide huvihruppide vajadusetga. Selleks teeme oma tööd, järgides kehtestatud nõudeid. Tegevuste kontrollimiseks hindame oma tööd läbi oma kvaliteedipõhimõtete.  






Kvaliteedi tagamiseks lähtutakse ka teistest Väätsa Eakate kodu juhistest:
Konfidentsiaalsusdokument
Kukkumiste ennetamise juhis
Eetikakoodeks
Kodukord
Personalipoliitika 
Ettepanekute ja kaebuste lahendamise kord
    ja teised Väätsa Eakate kodu tööd teguleerivad õigusaktid. 


