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Koosolekul osalesid Otepää, Palupera, Sangaste, Urvaste ja Kanepi valdade
esindajad, ja koordinaator H. Kadaja. Registreerimisleht protokollile lisatud.

Päevakord:

1.Ühinevates omavalitsustes osutavate teenuste ja määrade ühtlustamine.
Jätkame tabelite analüüsimist.
2.Toimetulekutoetuste piirmäärade ühtlustamise arutamine.
3. Ettepanekud ühinemislepingu täiendamiseks.
4.Kokkulepped edaspidiseks.

Päevakorra arutamine:
1.Ühinevates omavalitsustes osutavate teenuste ja määrade
ühtlustamine. Jätkame tabelite analüüsimist.
1.

Koduteenus/avahooldus – otsustati, et teenus jääb, on tasuline ja
töötatakse välja vastav kord;
2. Hooldekodu – senised asutused jäävad ja vajadusel ostetakse teenust ka
sisse;
3. Täiskasvanud inimeste tugiisikuteenus – teenus jääb ja on vajaduspõhine;
4. Lapse tugiisikuteenus – teenus jääb, detailid täpsustatakse;
5. Täisealiste inimeste hooldusteenus – kehtivad kõik olemasolevad korrad,
kuni ei ole kehtestatud uusi;
6. Isikliku abistaja teenus – vajadusel arendatakse;
7. Sotsiaaltransporditeenus – arendatakse välja koos ESF’i poolse
finantseeringuga;
8. Varjupaigateenus - vajadusel arendatakse;
9. Sotsiaaleluruumid – teenus jääb;
10.Puudega inimeste eluruumi kohandamine – vajadusel tagatakse;
11.Võlanõustamine – ühendvallas ilmselt saab tööd täiskohaga ametnik;

12.Häirenuputeenus – on vajalik ja vajadusel arendatakse uutel
tehnoloogiatel põhinevaid lahendusi.
13.Saunateenus ja pesu pesemine – korraldatakse vastavalt vajadusele;
14.Asendushooldus – teenus jääb;
15.Viipekeeletõlk – vajadusel ostetakse sisse;
Alljärgnevate teenuste vahendamine ja nendes küsimustes abistamine ja
nõustamine on sotsiaalametnike töökohustus ja jääb selleks ka edaspidi.
1. täisealiste eestkoste VV poolt ja eraisikute poolt; täisealised riiklikes
hooldekodudes
2. Kasutatud riiete, nõude, mööbli jagamine (vahendamine)
3. Abivahendite rentimise, müügi vahendamine, toomine
4. Isikliku abivahendi kaardi taotlemise korraldamine
5. Nõustamine ja praktiline abi sotsiaalküsimustes (pensionite ja SKA poolt
makstavate erinevate toetuste taotlemine, puude ja töövõimekaotuse
vormistamise ja taotlemisega seonduvate dokumentide täitmine jne)
6. Eestkoste seadmise ja erihoolekandeteenustega seonduvad küsimused
7. Puudega isiku parkimiskaardi väljastamine
8. Perelepitus, perenõustamine
9. Lapsehoiuteenus.
2. Toimetulekutoetuste piirmäärade ühtlustamise arutamine.

Toimub arutelu toimetulekutoetuste piirmäärade ühtlustamise üle.
Sangaste teeb ettepaneku jätta toimetulekutoetuste piirmäärade määramine uue
ühinenud omavalitsuse volikogu otsustada.
Otsuatati: Toimetulekutoetuste piirmäärad kehtestab uus volikogu.

3. Ettepanekud ühinemislepingu täiendamiseks.
Ühinemislepingu täiendamiseks ettepanekuid laekunud ei olnud.

4.Kokkulepped edaspidiseks.
Sotsiaal ja tervishoiukomisjon on esialgsed ülesanded täitnud ja seega järgmise
koosoleku aega kopkku ei lepita. Järmine koosolek kutsutakse kokku, kui
juhtkomisjon annab täiendavaid ülesandeid.
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