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1. Toetuste ühtlustamine
Eelmise koosoleku täienduseks toodi välja, et õpilastele makstakse sõidutoetust ainult sellisel juhul,
kui kool neile seda juba kinni ei maksa.
Haanja tõi välja, et senini on neil makstud abivahendite toetust kuni 50%. Samuti on küttepuude toetus
olnud 65 eurot, mida saavad üksi elavad eakad ja toimetulekuraskustes pered.
Kõik vallad on teinud ülevaate, kuidas on 2016. a makstud sissetulekust sõltuvaid toetusi (summa ning
toetuse saajate arv. Sellest tulenevalt arutleti, kas on mõislik töötada välja kindlad toetuste liigid.
Ettepanekud sissetulekust sõltuvate toetuste ühtlustamise osas:
 Eraldi koolitoidutoetus- lõunatoit kõigile tasuta koolis ja lasteaias; kui õppeasutuses on 3 ja enam
last, siis oode 50%; teised toetused oleksid vajaduspõhised.
 Eraldi abivahendite toetus- lapsed 100% omaosalusest; täiskasvanud vajaduspõhiselt kuni 50%
omaosalusest.
 Ravimitoetus- sissetulekupiiriks määrata kahekordne toimetulekutoetuse piir (2017. a 260 eurot).
 Kuna teisi toetuseliike on üldiselt makstud vähe, siis pigem makstakse vajaduspõhiselt selliste
kulude katmiseks nagu: lasteaia kohatasu (vajadus sõltub ka kohatasu suurusest); küttepuud;
täiskasvanute toitlustamine; transporditoetus teenustele saamiseks (puuetega laste puhul
kindlasti

toetada);

kutsekoolis

või

kõrgkoolis

õppimise

toetamiseks;

eluruumi

parendamiseks/tagamiseks; lastele riiete, jalanõude, õppevahendite jms soetamiseks, vabaaja
sisustamiseks;
vormistamiseks;

vanglast

vabanemise

igapäevase

toetamiseks;

toimetuleku

tööle

toetamiseks;

saamiseks;

ravikuludeks;

dokumentide
matusekulude

kompenseerimiseks.
 Eraldi läbirääkimist teiste töörühmadega vajab laste huvihariduse ja -tegevuse toetamine ja
lastelaagrites osalemine toetamine. Kindlasti on vaja toetada, kuid millistest vahenditest ning
kui suures osas.
2. Teenuste ühtlustamine


Hooldekodud- küsimus jääb, kas ja kuidas toetada neid hooldekodu kliente, kellel on
seadusjärgsed ülalpidajad. Ettepanek, et toetada võiks neid lapsi, kes elavad meie vallas.
Järgmiseks korraks teha kõigil ülevaade sellest, kui palju makstakse hooldekodu koha eest
teistele hooldekodudele, kui suure osas kohatasust maksavad kliendid, kui palju KOV, kui
palju lähedased. Välja tuua kohatasu ning kas see sisaldab ka mähkmeid ja ravimeid.



Sotsiaaleluruumid- Mõnistes, Missos ja Rõuges pole vabu elamispindasid. Varstus ja
Haanjas on olemas. Ettepanek, et hindade ühtlustamine toimub peale valdade ühinemist.



Koduteenuse ja sellega seotud teenuste (pesupesemine, toitlustamine ja saunateenus)
ühtlustamine toimub ESF projekti raames.

3. Ametijuhendid, ülesanded
Kadri Tillemann koostab juunikuu lõpuks ametijuhendite mustandid ning peale seda saab detailsemalt
üleandeid arutada.
Osakonna juhataja ülesandeks jäävad kindlasti aruanded, arengukavad ja seadusandlus.
Küsimus jääb, kellele jääb eestkoste korraldamine?
Samuti, kellel jääb otsustuspädevus teenuste osutamise ja toetuste määramise osas, kas vallavalitsus
või on võimalik ka osakonna juhataja?
Läbi peaks ka mõtlema selle, et kui on mingid väga spetsiifilised ülesanded nt nagu töökaitse, siis
võiks ülesanded olla ühel kindlal spetsialistil terve valla peale.
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