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Loa andmine projektis osalemiseks
ja rahalise kohustuse võtmine
Sotsiaalministeeriumi hanke tulemusel viib perioodil 31.08.2021-31.10.2023 MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant (registrikood 80036845) ellu projekti „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis“. Projekti eesmärk on vabatahtlike ehk seltsiliste abiga toetada
eakaid ja täisealisi erivajadustega inimesi, kes vajavad igapäevase eluga toimetulekul seni pakutavatele teenustele täiendavat tuge või seltsi. Projektiperioodil on võimalik toetada vähemalt 1800
eakat või täiskasvanud erivajadusega inimest üle Eesti. Tegevused viiakse ellu igas maakonnas,
kokku vähemalt 60 kohalikus omavalitsuses.
Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ vahenditest.
MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant on teinud ettepaneku Jõhvi vallale sõlmida koostöökokkulepe
eelnimetatud projektis ette nähtud tegevuste elluviimiseks.
Otseseks kuluks vallale on vabatahtliku tööga kaasnevate otseste sõidukulude tasumine kuni 50
eurot kuus. Projekt kestab kuni 31. oktoobrini 2023 ja Jõhvi valla kulud projektiga seonduvalt on
kuni 1100 eurot.
Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktid
8 ja 37, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise
seaduse § 28 lõike 3, vallavolikogu
otsustab:
1. Anda Jõhvi Vallavalitsusele luba osaleda MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant (registrikood
80036845) projektis „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis”.
2. Tagada Jõhvi valla sotsiaalse kaitse eelarvest aastatel 2022 – 2023 projekti valla poolse
kaasfinantseeringu katmine summas kuni 1100 eurot.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Vallo Reimaa
Volikogu esimees

Seletuskiri
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg1 p 8 kohaselt on volikogu ainupädevuses tulevikus raha väljamaksmist nõudvate kohustuste võtmise otsustamine. Sotsiaalhoolekande seaduse § 14
lg 2 võimaldab korraldada sotsiaalteenuseid ja maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest kohaliku omavalitsuse üksuse kehtestatud tingimustel ja korras.
Meie ümber on palju 65+ vanuses ja erivajadusega inimesi. Neid abistavad lähedased või pakutakse neile tuge kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud koduhoolduse või ka hoolekandeasutuste
abiga. Samas on nii eakate kui ka erivajadustega inimeste seas neid, kes vajavad lisatuge igapäevatoimetuste juures. Sageli võib ette tulla ka seda, et inimene vajab rohkem suhtlemist ja ärakuulamise aega, kui sotsiaaltöötaja oma kiire töötempo juures pakkuda saab. MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant poolt ellu kutsutud projekt „Vabatahtlike Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli
rakendamine hoolekandesüsteemis” aitab kaasata üksikute eakaie ja täisealiste erivajadustega
inimeste abistamiseks vabatahtlikke seltsilisi, kes on omavalitsuste sotsiaaltöötajatele partneriteks,
kes aitavad muuta üksiku abivajaja elu kvaliteetsemaks ning turvalisemaks.
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Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu poolthäälteenamus.

