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Algus kell 10.00, lõpp kell 12.00
Juhatas Üllar Salumets, komisjoni esimees
Protokollis Helle Savi, sekretär-registripidaja
Osa võtsid komisjoni liikmed: Üllar Salumets, Ly Kalmet, Jüri Kiidron, Lea Jõevere, Maie Keel,
Vilve Lepik ja Maiu Pärna.
Mitteosalemisest oli teatanud: Kadri Kõiv
Kutsutud: vallasekretär Tiina Vares ja sotsiaaltöötaja Malle Kodu.
Registreerimise leht lisatud protokollile.
PÄEVAKORD:
1. Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord
Ettekandja: Vilve Lepik, sotsiaaltöö peaspetsialist
2. Sotsiaalteenuste osutamise kord
Ettekandja: Vilve Lepik, sotsiaaltöö peaspetsialist
1. Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord
Ettekandega esines sotsiaaltöö peaspetsialist Vilve Lepik ja tutvustas määruse eelõud.
Tugiisik on isik, kes abistab, juhendab ja julgustab abi vajavat isikut, last või pere, et nad tuleksid
toime igapäevase eluga nii oma kodus, kui väljaspool kodu.
Üks tugiisik meil juba töötab ühe lapsega. Vajadus on jätkuv.
Toimus arutelu, kes võib olla tugiisik, millist haridust ta peab omama.
Seadusest tulenevalt peab tugiisik olema täisealine, olema läbinud tugiisiku koolituse, olema
sobilik isikuomaduste ja võimete poolest või töötanud eelnevalt sihtgrupiga.
Leiti, et väga oluline on tugiisiku ja teenust vajava isiku vaheline sobivus. Hariduse võib
omandada ka töö käigus
Komisjoni liikmete ettepanek oli, esitada määruse eelnõu „Tugiisikuteenuse osutamise tingimused
ja kord” volikogule arutamiseks ja kinnitamiseks.
2. Sotsiaalteenuste osutamise kord
Ettekandega esines vallasekretär Tiina Vares.
Sotsiaalhoolekandeseadus näeb ette 10 erinevat teenust, mida omavalitsus peab osutama.
Vallasekretär loetles need teenused, mida Antsla Vallavalitsus seadusest tulenevalt osutab:
- koduteenus (kord olemas);

- väljaspool kodu osutatav üldhooldeteenus (üldhooldeteenust ostame sisse);
- tugiisikuteenus (kord olemas);
- täisealise isiku hooldus (kord olemas);
- isikliku abistaja teenus;
- varjupaigateenus (ostame sisse, endal turvakodu puudub);
- sotsiaaltransport (teenust ostame sisse);
- eluruumi tagamine;
- võlanõustamisteenus (ostame sisse);
- vältimatu sotsiaalabi (osutame kõigile, kes viibivad meie territooriumil);
- muud täiendavad sotsiaalteenused.
Toimus arutelu muude täiendavate sotsiaalteenuste üle, mida on vaja ja võimalik rakendada Antsla
vallas (psühholoogi nõustamisteenus, logopeediteenus, perekonna lepitusteenus, tugirühmades ja
tugiprogrammides osalemine, erihoolekande teenus, toiduabi).
Komisjoni liikmed otsustasid Sotsiaalteenuste osutamise korra arutelu jätkata.
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