Muudetud Albu Vallavolikogu 09.12.2010. a määrusega nr 15

ALBU VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS

Järva-Madise

19. detsember 2003.a. nr 29

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Albu vallas.
Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 13 lg 2 alusel.
I ÜLDSÄTTED
1. Käesolev kord sätestab koduteenuste osutamise tingimused ja korra ning
reguleerib koduteenustest tekkivaid lepingulisi suhteid Albu vallas.
II KODUTEENUSTE OSUTAMINE
2. Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavatele Albu vallas alaliselt elavatele
üksikutele vanuritele või puudega isikutele, kellel üldjuhul puuduvad
seadusjärgsed ülalpidajad.
3. Koduteenuste vajadusest võivad teatada naabrid, sugulased ja isik ise
4. Pärast teate saamist on sotsiaalnõunik kohustatud ühe nädala jooksul kõrvalabi
vajava isikuga kontakti võtma, selgitama välja tegeliku olukorra ning
vajadused ja täitma kliendikaardi (lisa).
5. Otsuse koduteenuse osutamise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus.
Põhjendatud otsus tehakse asjaosalisele isikule teatavaks hiljemalt 1 kuu
jooksul.
III LEPINGU SÕLMIMINE
6. Koduteenuse osutamiseks sõlmitakse kirjalik leping vallavalitsuse ja kõrvalabi
vajava isiku vahel, kus igal konkreetsel juhul määratakse teenuste loetelu,
kestvus ja tingimused ning poolte õigused ja kohustused kooskõlas Eesti
Vabariigi õigusaktide ja käesoleva korraga.
7. Leping sõlmitakse kuni üheks aastaks.
8. Lepingut võib täiendada ja muuta poolte kokkuleppel, kui selleks tekib
põhjendatud vajadus. Täiendused ja muudatused fikseeritakse lepingus ja
kinnitatakse poolte allkirjadega.
9. Lepingu tähtaja möödumisel selgitab sotsiaalnõunik vestluses kõrvalabi vajava
isikuga välja vajaduse lepingu pikendamise järele.
IV HOOLDUSTÖÖTAJA TEGEVUSE ALUSED
10. Koduteenuse osutamiseks sõlmib, muudab ja lõpetab vallavalitsus
hooldustöötajaga töölepingu.
11. Hooldustöötaja allub oma töös sotsiaalnõunikule.
12. Hooldustöötaja peab omama head suhtlemisoskust ja kogemusi inimestega
suhtlemisel, soovitav on meditsiiniline või sotsiaalhoolekandealane haridus.
13. Hooldustöötaja teenindada võib olla korraga kuni kümme kõrvalabi vajavat
isikut.

V FINANTSEERIMINE
14. Hooldustöötajale makstakse töötasu valla eelarvest vastavalt sõlmitud
töölepingule.
15. Koduteenuseid osutatakse isikule üldjuhul tasu eest.
16. Kui seadusjärgsed ülalpidajad ei ole võimelised kõrvalabi vajavat isikut
mõjuvatel põhjustel hooldama ning nende majanduslik olukord ei võimalda ka
hooldamise eest tasumist, siis võidakse erandkorras vallavalitsuse
korraldusega osutada teenust tasuta või tasu vähendada.
17. Järelvalvet koduteenuste osutamise üle teostab sotsiaalnõunik.
VI KODUTEENUSTE MAHUD JA MAKSUMUS
18. Kahetunnine koduteenuste pakett maksumusega 3,20 eurot sisaldab:
• kodukülastus, vestlemine ja teabe edastamine;
• toiduainete ja majapidamistarvetega varustamine;
• arstiabi korraldamine ja ravimite toomine apteegist;
• abistamine teenustööde tellimisel;
• kommunaal- ja muude maksete korraldamine;
• tähtpäevade tähistamine.
19. Kolmetunnine koduteenuste pakett maksumusega 4,79 eurot sisaldab:
• kodukülastus, vestlemine ja teabe edastamine;
• toiduainete ja majapidamistarvetega varustamine;
• kütte tellimine ja kojutoomise korraldamine;
• abistamine toidu valmistamisel, valmistoidu kojutoomine;
• arstiabi korraldamine ja ravimite toomine apteegist;
• abistamine raviasutuse külastamisel;
• abi dokumentide vormistamisel ja asjaajamisel;
• kommunaal- ja muude maksete korraldamine.
• Tähtpäevade tähistamine.
20. Tunnistada kehtetuks Albu Vallavolikogu 06. juuni 1997.a. määrusega nr 12
kinnitatud “Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Albu vallas”.
21. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004.a.

Jüri Kommusaar
Volikogu esimees

Lisa
Albu Vallavolikogu 19.12.2003.a. määrusele nr

KLIENDIKAART
I KODUTEENUSTE TAOTLUS.
1. Isikuandmed
PEREKONNANIMI………………………………………………………………
EESNIMI………………………………..ISIKUKOOD………………………….
ELUKOHT…………………………………TELEFON………………………….
HARIDUS………………………………….PEREKONNASEIS………………...
SOTSIAALNE SEISUND: pensionär, puudega isik, töövõimelises eas mõjuvatel
põhjustel mittetöötav .
KUU SISSETULEK………………………………………………………………
2. SEADUSJÄRGSED ÜLALPIDAJAD: abikaasa, lapsed, õed, vennad; nende
sünniaeg, elukoht, telefoni number
1……………………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………..
3……………………………………………………………………………………..
4……………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………..
3. LÄHEDASTE POOLT OSUTATAV ABI
………………………………………………………………………………………
4 . KONTAKTISIK
NIMI………………………………………….sugulusaste………………………...
aadress…………………………………………..telefon…………………………..
5. ELUASE
Omandivorm-erastatud korter, eramaja, munitsipaalkorter, tagastatud majas korter
või muu üüritud korter
………………………………………………………………………………………
tubade arv…………………üldpind………………………korrus………………….
ISELOOMUSTUS
*kõik mugavused
*külm vesi
*WC koridoris
* keskküte
*kanalisatsioon * vesi koridoris
*ahiküte
*soe vesi
* vesi kaevus
* elektriküte
* muu
*WC õues
6. TERVISLIK SEISUND
* ei ole haigust ega puuet (vanadus)
*psüühiline haigus
* füüsiline puue
* dementsus
* muu kehaline haigus
* arengupuue
* puudeaste……
perearst……………………………………………………………………………..
7. KLIENDI JA TEMA LÄHEDASTE POOLT SOOVITUD TEENUSED
• 3.20 eurone pakett
• 4.79 eurone pakett
• …………………..korda nädalas/kuus
• teenuse eest tasub………………………………………………………
sotsiaalnõunik …………….allkiri

teenuse saaja…………..allkiri

