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Projekti toetuse taotlemise
volitamine ja rahalise kohustuse võtmine
Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatava meetme „Tööturul osalemist toetavad
hoolekandeteenused“ tegevuse „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning
nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused“ elluviimiseks välja kuulutatud IV
taotlusvooru on võimalik esitada kuni 2021. aasta lõpuni või kuni vahendite lõppemiseni taotlusi
tööealiste inimeste hoolduskoormuse vähendamise ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise
toetamiseks.
Sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõikest 1 tulenevalt on tugiisikuteenus kohaliku omavalitsuse
üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades,
kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma
kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb
juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastustuse võime arendamises.
KOKS § 22 lg 2 alusel otsustab õigusaktiga kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud
küsimused omavalitsusüksuse nimel volikogu, kes võib nende küsimuste lahendamise volitada
vallavalitsusele.
Jõhvi Vallavalitsus kavatseb esitada märgitud taotlusvooru taotluse erivajadusega või toimetulekuraskustes täiskasvanud inimeste iseseisva toimetuleku toetamise ning suure hoolduskoormusega
lähedaste tööturule naasmise võimaldamiseks toetuse saamiseks. Tegevus on kavandatud valla
arengukavas p. 6.1.5.1 positsioon 6: „Tööealaliste erivajadustega inimeste ning hoolduskoormusega
tööealiste inimeste tööhõivet toetavate tugisüsteemide ja teenuste (tugiisik, isiklik abistaja, koduteenused, intervallhooldus ja päevahoid) välja arendamine“. Projekt on kavandatud ellu viia perioodil
01.06.2021-31.05.2023.
Projekti kogumaht on kuni 91 588 eurot, millest oodatav toetus on kuni 77 850 eurot ja omafinat seering kuni 13 738 eurot.
Projekti omafinantseering tagatakse valla eelarvest aastatel 2021–2023, milleks tuleb vastavad
muudatused teha 2021. aasta lisaeelarve menetlemisel ning eelarvestrateegia järgmise korralise
muutmise käigus.
Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 8,
lõike 2 sotsiaalkaitseministri 07.06.2016 määruse nr 44 „Meetme „ Tööturul osalemist toetavad
hoolekandeteenused” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord” § 10 lg 1 p 1, §
24 lg 1 , vallavolikogu

otsustab:

1. Volitada Jõhvi Vallavalitsust lahendama Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatava meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ tegevuse „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele tööle naasmist toetavad hoolekandeteenused“ IV taotlusvooru kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesandeid.
2. Tagada valla eelarvest aastatel 2021–2023 projekti omafinantseeringu katmine summas kuni
13 738 eurot, milleks viia vastavad muudatused sisse 2021. a lisaeelarve menetlemise ning eelarvestrateegia järgmise korralise muutmise käigus.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Jõhvi Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud alustel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva
otsuse teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast otsusest teada saama.

Aleksei Naumkin
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Seletuskiri
Käesoleval ajahetkel on Jõhvi valla eelarve vahendite piires võimalik osutada tugiisiku teenust
vaid 4 täiskasvanud teenust vajavale inimesele. Teenust vajavad veel 15 Jõhvi valla elanikku.
Esitatava projekti taotluse rahastamise korral on võimalus osutada tugiisikuteenust ka neile 15-le
teenust vajavale inimesele. Projektitaotluse positiivne otsus annab ühtlasi võimaluse hoolduskoormusega tööealistel isikutel/lähedastel naasta tööturule.
Otsuse vastu võtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.
Eelnõu koostas Tamara Luigas

