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Osalusleht on lisatud protokollile.
Kairit Lindmäe avas koosoleku ja tutvustas päevakorda.
Päevakord:
1. Sotsiaaltoetuste maksmise kord ja ettepanek juhtkomisjonile
2. Sotsiaalteenuste määramise kord
3. Sotsiaalvaldkonna struktuur
1.

Sotsiaaltoetuste maksmise kord ja ettepanek juhtkomisjonile.

Linnavalitsuse esindajate poolt esitatud kord oli koostatud koostöös linnavalitsuse
õigusnõunikuga ja aluseks oli võetud 06.04.17 sotsiaalkomisjoni kohtumisel tehtud ettepanekud.
Liikmetel oli võimalus projektiga tutvuda ja teha omapoolsed ettepanekud hiljemalt 02.05.17.
Esitatud projekt tekitas mitmeid küsimusi ja esitati parandusettepanekuid (nii toetuste liikide kui
esitamiseks vajalike dokumentide osas), mis kanti koheselt tööversiooni. Tõstatus küsimus, kas
teenuspunkti sotsiaaltöötajal on voli tegeleda piirmäära ulatuses toetuste menetlemisega ja
langetada rahastamisotsuseid (50€ piires) või peaksid kõik menetlused ja otsused jääma valla
sotsiaalkomisjoni teha? Millise intervalliga peaks komisjon sel juhul koos käima?
Kaalumisele tuli võimalus võtta aluseks Lääne-Saare valla hetkel kehtiv sotsiaalhoolekandelise
abi andmise kord, mille koostamist 2016. aastal sai läbi enamuse kohalike omavalitsusüksuste
ühisarutelude alustatud.
Otsustati: Jätkata sotsiaaltoetuste andmise korra väljatöötamist, võttes arvesse koosolekul
tehtud ettepanekuid.
2.

Sotsiaalteenuste määramise kord

Arutati, millised võiksid olla sotsiaalteenused tulevases Saaremaa vallas, lisaks kohaliku
omavalitsuse üksuse korraldatavad kohustuslikud sotsiaalteenused.
Ervin Raudsik esitas projekti, mille aluseks oli kehtiv Lääne-Saare valla sotsiaalhoolekandelise
abi andmise kord, kuhu oli lisatud olemasolevad kohalike omavalitsuste poolt pakutavad
sotsiaalteenused. Küsimuse all olid need sotsiaalteenused, mille osutamine ei tulene
sotsiaalhoolekande seadusega sätestatust.
Otsustati: Määrusesse lisatakse lisaks sotsiaalhoolekandeseaduses sätestatule omavalitsuse
poolt osutatavate sotsiaalteenustena nõustamisteenus, viipekeele tõlketeenus, päevakeskuse
teenus ja toimetulekuks vajalikud muud sotsiaalteenused (nt häirenuputeenus,
tööharjutused jm).

3.

Sotsiaalvaldkonna struktuuri arutelu

Arutati versiooni, mille kohaselt juhib valdkonda mittepoliitiline osakonna juhataja, kes allub
vastavale poliitilisele abivallavanemale. Osakonnas on kitsamate valdkondade nõunikud ja
spetsialiseerunud ametnikud (lastekaitse, eakate hoolekanne, puuetega inimesed jne).
Teenuspunktidesse jäävad nö multifunktsionaalsed sotsiaaltöötajad, kes suhtlevad inimestega,
teevad kodukülastusi, esindavad oma piirkonna toetuste-teenuste taotlejaid sotsiaalkomisjonis
jne. Enne, kui ei ole selged konkreetsed tööülesanded ja ressursijaotus kohtadel, ei ole võimalik
struktuuri loomisele sisendit anda.
Otsustati: Jätkata küsimuse arutelu järgmisel koosolekul.
Sotsiaalkomisjoni järgmine koosoleku aeg on täpsustamisel, päevakorras on samad küsimused.
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