Projekt „Avinurme valla, Lohusuu valla, Kasepää valla, Saare valla ja
Mustvee linna ühinemisjärgsed tegevused“

Sotsiaal ja tervishoiu töörühma koosolek
MEMO
7.03.2017
Lohusuu Kool
Algus kl 14.00, lõpp kl 15.45
Osalejad: Maarika Kits (Saare vald), Piret Tomson (Lohusuu vald), Anne Paas
(Avinurme vald), Hannes Soosaar (Saare vald), Alfia Matrossova (Kasepää vald),
Käty Kakko (Mustvee linn), Katrin Rajamäe (koordinaator)
Memo koostas: Katrin Rajamäe
Teemad:
1. Sotsiaalvaldkonna struktuur
2. Ühendvalla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste põhimõtted.
Koosoleku kokkuvõte:
Töörühm täiendas struktuuri tabelit sotsiaalosakonna teenistujate
funktsioonidega:
SOTSIAALOSAKOND
Kokku 18 ametikohta:
Osakonna töö koordineerimine, sh piirkondlikud
 Sotsiaalnõunik
sots.töötajad; eestkosted; sisseostetavate teenuste
korraldamine;
 Piirkondlik sotsiaaltöötaja Toetuste määramine kohapeal, hindamine,
juhtumikorraldus (nõustamine-klienditöö,
(Mustvee)
kodukülastus); hooldajatoetus, teenuste vajaduse
väljaselgitamine.
Toetuste määramine kohapeal, hindamine,
 Piirkondlikud
juhtumikorraldus (nõustamine-klienditöö,
sotsiaaltöötajad
kodukülastus); hooldajatoetus, teenuste vajaduse
teenuskeskustes 4
väljaselgitamine.
 lastekaitse spetsialistid 2 Hooldajatoetus, juhtumikorraldus, hindamine,
teenuste vajaduse väljaselgitamine, teenuste
võimaluste pakkumine, ennetustöö, alaealiste
komisjoni töö, asenduskodu. Koostöö koolidelasteaedadega.
 sotsiaalhooldustöötajad Tööd koordineerivad piirkondlikud sots.töötajad
10

Järgnevalt vaadati üle 2016. a kaardistatud valla/linna eelarvest makstavad
sotsiaaltoetuste liigid. Töörühm arutas, millised sotsiaaltoetuste liigid võiksid olla
ühendvallas (KOV eelarvest) ning tegi vastavad ettepanekud edasiseks
arutamiseks.

Projekt „Avinurme valla, Lohusuu valla, Kasepää valla, Saare valla ja
Mustvee linna ühinemisjärgsed tegevused“

Ettepanekud ühendvalla eelarvest makstavate toetuste osas:
1. Universaalsed sissetulekust sõltumatud toetused:


Ranitsatoetus – 100 EUR. Toetust saavad Valla kooli I klassi minevad
lapsed olenemata sissekirjutusest;



Matusetoetus - 200 EUR. Tuleb täpsustada pärast riikliku matusetoetuse
tingimuste selgumist.



Sünnitoetus – 400 EUR. Toetus makstakse kahes osas: 200 eurot pärast
lapse sündi ja 200 eurot lapse 1-aastaseks saamisel.



Eakate juubelitoetus. Toetust saab alates 75-eluaastast iga 5 aasta
tagant, alates 90.a igal aastal. Kodukülastus, kingitus valla
sümboolikaga (15 EUR väärtuses) ja lilled.
Laste jõulupakid – põhikooli lõpuni kõik lapsed, 7 EUR pakk.
Laste prillitoetus – 50 EUR (ühele lapsele üks kord aastas).
Küttepuude toetus – 100 EUR (toetust saavad üksikud vanurid ilma
lasteta, üksikvanemad, ilma metsata).
Jõulukingitusena eakatele valla sümboolikaga šokolaad alates 75eluaastast.
Põhikooli ja gümnaasiumi/kutsekooli lõpetajatele, kes lõpetavad
kiitusega või medaliga – vastavalt 50/100 EUR.







2. Vajaduspõhised toetused:
 Ravimitoetus – retseptiravimid, kaalutlusega (nt sissetuleku suurus alla
250 EUR), kriteeriumid tuleb täpsustada.
 Ühekordne toetus – vältimatu abi jms juhtumid.
 Huvikoolis osalemise toetus - 50 EUR (tingimused täpsustada).
 Õpilaste transport väljaspool valda koolidesse (tingimused täpsustada).

Otsustati:
1. Järgmine töörühma koosolek toimub 4. aprillil kl 14 Mustvee
Linnavalitsuses.
Koosoleku teemad:


Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused, toimetulekutoetus –
piirmäärad ja kriteeriumid.



Sotsiaalteenuste ühtsed põhimõtted.

2. Järgmiseks korraks teeb koordinaator kaks tabelit ja saadab
omavalitsustele täitmiseks:

Projekt „Avinurme valla, Lohusuu valla, Kasepää valla, Saare valla ja
Mustvee linna ühinemisjärgsed tegevused“


Praeguste toetuste piirmäärade kaardistamise tabel.



Töörühmas kokkulepitud esialgsete ühendvalla toetuste kohta tabel,
kuhu omavalitsused panevad andmed toetuste saajate arvu kohta
hetkeandmetel. Tabel on vajalik, et hinnata ühiste toetuste
võimalikku finantsmõju.

