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Loa andmine projektis osalemiseks
ja rahalise kohustuse võtmine
Jõhvi Vallavalitsus soovib osaleda Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad
hoolekandeteenused“ raames taotlusvoorus taotleja Koduandur OÜ (registrikood 14849288)
partnerina. Koduandur OÜ esitab nimetatud taotlusvooru projektitaotluse “Kohalikes omavalitsustes
uudse lõimitud hooldusteenuse väljaarendamine“. Projekti eesmärk on kohalikes omavalitustes uue
lõimitud sotsiaalteenuse väljaarendamine, kasutades eakate järelevalves digitaalseid tehnoloogiaid ja
nutikaid andurlahendusi ning rakendada neid koduabiteenuse kvaliteedi ja turvalisuse tõhustamiseks.
Taotluste esitamise tähtaeg on 31. detsember 2021.
Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti
8, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise
seaduse § 28 lõike 3, vallavolikogu
otsustab:
1. Anda Jõhvi Vallavalitsusele luba osaleda Koduandur OÜ (registrikood 14849288) partnerina
projektis „Kohalikes omavalitsustes uudse lõimitud hooldusteenuse välja arendamine“.
2. Tagada Jõhvi valla sotsiaalse kaitse eelarves 2022 - 2023 aastatel projekti kaasfinantseeringu
katmine summas 2700 eurot.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Vallo Reimaa
Volikogu esimees

Selgitus
Jõhvi Vallavalitsuse poole pöördus Koduandur OÜ ettepanekuga osaleda Euroopa Sotsiaalfondi
poolt rahastatud meetme “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames partnerina
projektitaotluses “Kohalikes omavalitsustes uudse lõimitud hooldusteenuse välja arendamine“.
Projektitaotluse esitamise tähtaeg on 31.detsember 2021. Projekti eesmärk on rakendada kohalikes
omavalitsustes koduabiteenuste kvaliteetsemaks ja eakatele turvalisemaks muutmisel koduandurite
süsteemi. Koduandur on uudne andurlahendus, mis fikseerib koduabiteenusel oleva eaka liikumise
või siis mitteliikumise, nt tegelik juhtum elust:

Ants on 77 aastat vana ning elab üksi. Tema kodus on kaks andurit – üks koridoris ja teine
välisuksel. Koduanduri süsteem annab kohe märku, kui Ants pole päevasel ajal ehk vahemikus 8 –
23 nelja tunni jooksul liikunud.
Juhtum: Ants läks suurde tuppa, libises ning kukkus kõhuli, püsti enam ei saanud. Kuna andur ei
tuvastanud Antsu kodus nelja tunni jooksul liikumist, saatis Koduanduri süsteem häireteate Antsu
pojale. Poeg püüdis Antsuga telefonitsi ühendust saada, kuid Ants ei saanud vastata. Infosüsteem
näitas, et Ants pole ka õue läinud, sest välisust ei olnud avatud ning nelja tunni jooksul polnud ka
koridoris keegi liikunud.
Poeg läks kohale ja leidis eest suures toas lamava Antsu, kes ei saanud end keerata. Kohe kutsuti
kiirabi ning Ants viidi haiglasse, kus tal tuvastati reieluukaela murd. Ants jõudis õigel ajal
operatsioonile.
Jõhvi Vallavalitsus soovib projekti raames soetada koduabiteenusel olevatele eakatele 30 andurit.
Projektiga seotud kulud jagunevad järgmiselt: projekti juhtimise roll on Koduandur OÜl ja
palgakulu 85% projektist, andurite ja andmeside teenuse 85% ulatuses projekti kulu ja 15%
omavalitsuse kulu (andur 120 eurot ja 20 eurot ühe anduri kuutasu. Jõhvi valla omaosalus
moodustub järgnevalt: andurid ühekordne kulu 120x0,15(omaosalus 15%)x 30 (andurite kogus)=
540 eurot
Andmeside maksimaalne kulu 20 x 0,15x 24(2 aastat)x30= 2160 eurot. Kokku kulu aastatel 2022
kuni 2023 – 2700 eurot.

Eelnõu koostas sotsiaalteenistuse juht Sirli Tammiste
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu poolthäälteenamus.

