Projekt „Põhja‐Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“
Sotsiaal‐ ja tervishoiuvaldkonna töörühma koosolek
MEMO
2.02.2017
Jõgeva Vallavalitsus
Algus kl 10.00, lõpp kl 12.00
Osalejad: Eha Vesiko (Torma vald), Marika Kalm (Torma vald), Luule Palmiste (Jõgeva vald), Malle
Koppa (Jõgeva vald), Anneli Lääne (Jõgeva linn), Kristiina Meinberg‐Kadai (Jõgeva linn), Jaanika Eller
(Palamuse vald), Liivi Moore (Palamuse vald), Katrin Rajamäe (koordinaator).
Kokkuvõtte koostas: Katrin Rajamäe.
Päevakava:
1. 2017. a tegevused
2. Sotsiaalteenuste ühtsed põhimõtted
3. Järgmise koosoleku teemade kokkuleppimine
Koosoleku kokkuvõte:
Koordinaator tutvustas 2017. a tegevuskava, ühinemislepingu sätteid sotsiaalvaldkonnas ning
teemasid, millega tegeleb sotsiaal ja tervishoiu töörühm.
Järgnevalt vaadati üle eelmisel aastal koostatud sotsiaalteenuste tabel ning täiendati tabelit kohapeal
uuenenud andmete ja vajadustega. Tumedas kirjas on märgitud kohustuslikud sotsiaalteenused,
mida peab seaduse alusel omavalitsus korraldama.
Sotsiaalteenused
Koduteenus
Üldhooldusteenus

Kuidas võiks olla ühinenud omavalitsuses korraldatud?
Jääb piirkondadesse kohapeale, praegu 12,4 inimest, vajadus
13; tasulise teenuse pakkumist arutame edaspidi
Perspektiivis võiks rajada/laiendada ühinenud omavalitsusele
kuuluva hooldekodu. Praegu ostame sisse teenuse.

päevahooldus Eakate päevahoolduse loomine lähemas tulevikus.
Sotsiaaltransporti pakub sotsiaalkeskus, kus on vastavad
Sotsiaaltranspordi teenus
transpordivahendid ja personal. Võib olla ka sisseostetud
teenus.
Täisealise isiku hooldus
Eluruumi tagamine
Võlanõustamisteenus
Tugiisikuteenus

Toetus ühtlustatakse hiljemalt 1.01.2018.
Teenust pakutakse olemasolevate pindade baasil.
Vajaduspõhiselt luua perspektiivis juurde/renoveerida
sotsiaalpindasid.
Võiks olla eraldi täiskohaga töötaja.
Sisseostetav teenus, osaliselt peredes täidavad tugiisiku rolli
4 peretöötajat.
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Isikliku abistaja teenus

Ostame sisse. Tormas praegu struktuuris töökoht.

Varjupaigateenus

Ostame sisse Jõgeva Linna Sotsiaalmajalt.
Ostame sisse Siimusti Lastekodult Metsatareke ja Jõgevamaa
Naiste Tugikeskuselt.
Kiigemetsa Kool ja Siimusti Lastekodu Metsatareke. Tormas
projekt 2,5 aastat.

Turvakoduteenus
Lapsehoiuteenus
häirenupu teenus

Sotsiaalkeskuse poolt pakutav vajaduspõhiselt. Sisse osta.

telehooldusteenus

Sotsiaalkeskuse poolt pakutav vajaduspõhiselt. Sisse osta.

Eestkoste täiskasvanud

Eraldi ametnik.

Eestkoste lapsed

Üks lastekaitsetöötaja võiks spetsialiseeruda sellele.

Lisaks tabelis toodud teenustele on veel rida teenuseid, mis ei ole kohustuslikud seaduse järgi, kuid
vastavalt vajadusele tekivad (erihoolekanne, toiduabi jagamine, psühholoogiline nõustamine,
perelepitus jne).
Järgnevalt vaadati üle eelmisel aastal osade töörühma liikmete poolt koostatud esialgne
sotsiaalvaldkonna struktuur. Kohapeal täiendati struktuuri uuenenud vajadustega.
Lepiti kokku, et koordinaator saadab esialgse struktuuri töörühma liikmetele ülevaatamiseks.
Ettepanekud töörühma poolt juhtimisstruktuuri osas:





Töörühma poolt pakutud sotsiaalvaldkonna struktuur võtta aluseks üldise juhtimisstruktuuri
kujundamisel ja arutelul 9.02 seminaril.
Teenuskeskustesse peaks jääma esialgu üsna universaalne sotsiaalametnik kohapeale.
Jõgeva linna sotsiaalmaja võiks olla sihtasutuse asemel KOV hallatav asutus.
Struktuuris peaks olema kindlasti sotsiaaljuristi ametikoht, lastekaitsetöötajaid võiks olla 4 ja
peretöötajaid 4.

