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Projekti toetuse taotlemise volitamine
ja rahalise kohustuse võtmine
Sotsiaalkaitseministri 07.04.2021 määruse nr 11 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad
hoolekandeteenused” elluviimiseks Ida-Virumaale struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord“ §
11 lg 1 p 1 alusel võib taotleja olla kohaliku omavalitsuse üksus, mis asub Ida-Virumaa
territooriumil.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 1 tulenevalt on omavalitsusüksuse ülesanne
korraldada vallas või linnas sotsiaalteenuste osutamist, sotsiaaltoetuste ja muu sotsiaalabi andmist,
eakate hoolekannet.
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 „Tööealiste erivajadustega inimeste ning
hoolduskoormusega tööealiste inimeste tööhõivet toetavate sotsiaalhoolekandeteenuste
väljaarendamine Jõhvi vallas“ projektitaotluse. 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
01.10.2021-30.09.2023.
Projekti kogumaht on kuni 420 000 eurot, millest oodatav toetus on kuni 294 000 eurot ja
omafinatseering kuni 126 000 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 punkti
8 ja lg 2, Sotsiaalkaitseministri 07.04.2021 määruse nr 11 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad
hoolekandeteenused” elluviimiseks Ida-Virumaale struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord“
§ 11 lg 1 p 1, vallavolikogu
otsustab:
1. Volitada Jõhvi Vallavalitsust lahendama Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatava
meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” elluviimiseks Ida-Virumaale
struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord“ kohaliku omavalitsuse pädevusse antud
ülesandeid.
2. Tagada valla eelarvest aastatel 2021–2023 projekti omafinantseeringu katmine summas kuni

126 000 eurot, milleks viia vastavad muudatused sisse Jõhvi valla 2021. aasta lisaeelarve
menetlemise ning eelarvestrateegia järgmise korralise muutmise käigus.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Aleksei Naumkin
Volikogu esimees

Seletuskiri
Jõhvi vallas on teenuseta 15 tugiisiku teenust vajavat elanikku ja 25 kuni 30 koduabiteenust vajavat
valla elanikku. Teenust ei ole praegu võimalik vallal osutada, kuna vajalikud vahendid selleks
puuduvad. Samuti puuduvad Jõhvi vallal sotsiaalhoolekandelised teenused dementsussündroomiga
isikutele ning nende pereliikmetele. Käesoleva meetme raames tekib Jõhvi vallal soodne võimalus
ühtse kompleksina arendada ja luua neid teenuseid, mida valla elanikud vajavad. Teenuse ruumide
välja ehitamisega avaneb võimalus teenuseid koordineerida ja osutada ühes kohas, mis muudab
teenuse valla elanikele rohkem kättesaadavamaks.
Mai 2021 seisuga 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.
Dementsussündroomiga isikute ja nende lähedaste iseseisvat toimetulekut, tööle naasmise ja tööl
püsimise toetavaid teenuseid on Ida-Virumaal ebapiisavalt. Jõhvi vallas ei ole mäluhäiretega
inimestele teenuseid hetkel üldse olemas. Soovime, et need võimalused tekiksid. Teenuse
arendamise
tulemusena saavad inimesed elada kodustes tingimustes kauem ja liikuda
ööpäevaringsele hooldusele hiljem.
Teenuste arendamine on vaja ka selleks, et hoolduskoormusega isikud saaksid liikuda tööturule ja
olla aktiivsed ühiskonnaliikmed, mis toob kasu kohalikule omavalitsusele vähendades
sotsiaaltoetuste saajate arvu.
Loodava teenusüksuse asukoha valikul sai määravaks teguriks ligipääsetavuse tagamine kõikidele
sihtrühmadele. Seepärast otsustati rajada dementsussündroomiga isikutele uued teenuskohad ja
töötoad valla omandis oleva Kaare 3 hoone baasil, kus täna juba toimub Jõhvi valla ja
ümberkaudsete omavalitsuste inimestele erinevate sotsiaalteenuste osutamine. Tagatud on turvaline
tegutsemine õuealal. Hoone sobib ka logistiliselt, kuna asub linna keskel ning tagab inimestele
vajalike avalike teenuste võimalikult operatiivse, kiire, lihtsa kättesaadavuse.
Kuna planeeritavas sotsiaalteenuste üksuses hakatakse osutama ning koordineerima erinevaid
sotsiaalteenuseid siis on võimalus teenuste ristkasutuseks. Teenuste ristkasutuse võimalus muudab
osutatavad teenust kvaliteetsemaks ja mitmekesisemaks ning on ka teenuseüksuse haldaja
seisukohalt majanduslikult efektiivsem.
Päevahoiuteenust hakatakse osutama 5-le dementsusündroomiga isikule, kelle elukoht on eelkõige
Jõhvi vald. Vabade teenuskohtade olemasolul võetakse teenusele inimesi ka naaberomavalitsustest.
Lisaks hakatakse osutama nõustamis ja tugigrupi teenust dementsussündroomiga isikute perekonna

liikmetele. Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpuni s o 30.09.2023 rahastatakse teenuse osutamist
Euroopa Liidu sotsiaalfondist. Edaspidi on vaja teenuse jätkuvrahastamiseks otsida fondidest
lisarahastamist või katta teenuskulud Jõhvi valla eelarvest. Praegu on planeeritud teenus nii, et isik
katab oma toidukulu ja osa teenuskuludest. Teenuse päevatasu oleks sarnaselt analoogsele
teenusele mujal, 17.00 eurot Jõhvi valla elanikule ja 25.00 eurot teisest omavalitsusest pärinevale
isikule.
Tugiisiku teenust hakatakse osutama 15 inimesele ja koduabiteenust planeeritakse osutada 25-30
teenust vajavale isikule. Lisaks koolitatakse välja töötajad, kelle pädevus võimaldab osutada
teenusel olevate isikute pereliikmetele nõustamis- ja tugigrupi teenust.
Projektitaotluse positiivne otsus annab ühtlasi võimaluse hoolduskoormusega tööealistel isikutel/
lähedastel naasta tööturule.
Otsuse vastu võtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.
Eelnõu koostas sotsiaal- ja noorsootöö nõunik Tamara Luigas.

