ERgonomics
Venemaa - Eesti piiriülese koostöö programmi 2014 – 2020 raames on sõlmitud toetusleping
projektiks ER153 „Professionaalsete ja kohalike kogukondade koostöö tervishoiuteenuste,
rehabilitatsiooni ja sotsiaalse kaasatuse kvaliteedi parandamiseks Eesti ja Venemaa piirialadel“
(Cooperation of professional and local communities to improve quality of healthcare services,
rehabilitation and social inclusion in border areas of Estonia and Russia)/Ergonomics.
Projekti juhtpartner SA Mustvee Tervis ja Programmi korraldusasutus sõlmisid projekti elluviimiseks
toetuslepingu 11. augustil 2020. Projekti eelarve on 120 283,80 eurot, projekti viiakse ellu perioodil 1.
septembrist 2020 kuni 31. augustini 2021. Projekti partneriks Venemaa poolt on “Pervomaiski
neuropsühhiaatriline internaatkool” (ГБУСО «Первомайский психоневрологический интернат»).
Projekt aitab parandada tervishoiuteenuste, rehabilitatsiooni ja sotsiaalse kaasatuse kvaliteeti Eesti ja
Venemaa piirialadel ning edendada koostööd professionaalsete ja kohalike kogukondade vahel. Lisaks
on projekti raames kavandatud Kaasamise Päevad, mille eesmärk on muuta ühiskond tolerantsemaks
ja tähelepanelikumaks erivajadustega inimeste igapäevase elukvaliteedi suhtes.
Projekti elluviimise tulemusel saavad projektis osalevate organisatsioonide 50 töötajat parandada oma
kutsekvalifikatsiooni, mis peab vastama vastavalt Eesti ja Venemaa riiklikele standarditele. SA
Mustvee Tervis umbes 20 töötajat parendavad ka vene keele oskust, et suurendada suhtlemismugavust
venekeelsete patsientidega, kes moodustavad umbes 70% patsientide koguarvust.
Projekti raames toimub teabevahetus ja kogemuste vahetamine. Projekti tegevuste raames rõhutatakse
vajadust tähelepanelikumalt suhtuda erivajadustega inimestesse, kuna kõigile patsientidele tagatud
võrdne ja vaba juurdepääs sotsiaalkindlustusele ning ergonoomiliste lahenduste kasutuselevõtt
igapäevaelus parandab patsientide elukvaliteeti ja projektis osalevate organisatsioonide töötajate
töötingimusi.
Lisaks saavad mõlemad organisatsioonid täiustada meditsiinilisi ja majapidamisvahendeid ja seadmeid ning tõsta ligipääsetava keskkonna taset.
Projekti elluviimise kontaktisik Mustvees:
Pavel Kostromin; haldusjuht
SA Mustvee Tervis
Telefon 5053823, e-mail: pavel64@hot.ee

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt SA Mustvee Tervis ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene
piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.
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Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene
Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on
www.estoniarussia.eu

