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1. Projektis "Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud sotsiaalteenused" osalemise otsuse
eelnõu arutamine
Ettekandega esines sotsiaalnõunik Agnes Kirsbaum.
Projekt „Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud sotsiaalteenused” oli arutusel juba eelmisel
aastal, aga eelmisel aastal me rahastust ei saanud.
SA Võrumaa Arenduskeskus esitab selle projekti Euroopa Sotsiaalfondi kaudu. Partneriteks on
Võrumaa Arenduskeskus, Võrumaa omavalitsused (teenuse osutajatena), MTÜ Lõuna-Eesti
Erihooldusteenuste Keskus ja MTÜ Elu Dementsusega.
Antsla valla osalus projektis oleks 5000 eurot. Projekti kestvus on kaks aastat. Algab 2020. aasta
novembris ja lõpeb 2022. aasta oktoobris.
Projekti eesmärk on:
- tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul
jätkamise toetamine;
- tööealise erivajadusega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul
jätkamise võimekuse suurendamiseks;
- toimetulekuraskustes inimese toimetuleku toetamine.

Projekt võimaldab teenust osutada avahooldusteenusel olevatele isikutele ning tugiisiku teenust ja
isikliku abistaja teenust vajavatele isikutele. Teenuse osutamine otsustatakse peale teenuse
vajalikkuse hindamist.
Enne projekti käivitamist viime läbi kaardistamise, kui palju on abivajajaid.
Tegemist on pilootprojektiga, see tähendab, et peale kaht aastat ei saa me garanteerida, et projekt
jätkub. Hooldusteenuse teostajaks saavad olema meie endi koduhooldustöötajad. Kahe aasta
jooksul saab üks inimene 0,5 kohta tööd. Hetkel ühel avahooldustöötajal 0,6 kohta, kellele
soovime selle 0,5 kohta juurde panna.
Meede avaneb augusti kuus. Arenduskeskus tahab teada, kas Antsla vald osaleb.
Toimus arutelu.
Üllar Salumets: Selle projekti taga on inimeste tervis ja heaolu.
Lea Jõevere: Kui projekt kahe aasta jooksul käivitub, leiaks Antsla vald vahendid, et teenusega
jätkata.
Komisjoni liikmed toetasid projektis osalemist ja tegid ettepaneku, esitada otsuse eelnõu
volikokku.
2. Eriolukorra arutelu
Komisjoni liikmed andsid ülevaate olukorrast eriolukorra ajal.
Signe Hellamaa: Vana-Antsla müügipunkti avasin 9. mail, Antsla EKB koguduses toimus
jumalateenistus 31. mail 2020.
Inimeste hirmu COVID-19 tõttu märgata ei olnud. Jälgiti 2+2 reegleid.
Toimus arutelu abivajajatest koguduse juures.
Lea Jõevere: Kui on teada inimene, kes abi vajab, siis palun anda sellest teada valla
sotsiaaltöötajatele.
Üllar Salumets: Eriolukorra ajal teenistusi Urvaste EELK kirikus ei toimunud, aga kiriku uksed
olid lahti. Minu nägemuse kohaselt olid inimesed närvilised. Matuste korraldamine oli häiritud,
matustele ei saadud kedagi kutsuda, peale lähedaste. Puutusin kokku isegi ühe koroona viirusesse
surnud isikuga.
Kõik hakkab vaikselt taastuma. Pühapäevasel teenistusel juba oli inimesi.
Toimus arutelu, kuidas eriolukorra ajal käis suhtlemine eakatega, kuidas külastati erinevaid
toimetulekuraskustes peresid ja kuidas neid aidati.
Pikem arutelu puudutas Alajaama kortermaja olukorda, kus ühes korteris on lagi alla kukkunud.
Komisjoni liikmetel oli mure selles majas elava vanainimese pärast, sest ruumid selles korteris on
elamiskõlbmatud.
Komisjoni liikmete ettepanek oli, majandusnõunik Rain Ruusal leida ekspert, kes hindaks ära
Kraavi küla Oruperve kortermaja seisukorra, kas maja on elamiskõlblik või mitte.

Jüri Kiidron: Eriolukorra ajal tuli arvestada riskigruppi kuuluvate töötajatega. Töötajad tundsid
hirmu ja tekkis paanikat. Mõnel töötajal oli sellises olukorras toimetulekuga raske.
Tegin eriolukorra ajal paar veebikoosolekut, et selgitusi jagada.
Endal oli vahepeal väga raske, et kõiki maha rahustada ja samal ajal tööd korraldada.
.
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