TORI VALLAVOLIKOGU SOTSIAALKOMISJONI
KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 10

Tori vald

21. jaanuar 2019

Algus kell 17.00 lõpp kell 18.40
Toimumise koht: Sindi Sotsiaaltöökeskus
Juhatas: komisjoni esimees Gerli Mets
Protokollis: komisjoni esimees Gerli Mets
Osalesid komisjoni liikmed: aseesimees Kaire Kangur, Kristo Kaukver, Ave Aaslaid, Janika
Klein, Marika Heindla, Siiri Kukk ja Kaire Parts
Puudusid: Kaisa Üprus-Tali, Merike Kalden, Katrin Hansumäe
Kutsutud: abivallavanem Priit Ruut, sotsiaalnõunik Kaja Rebane, lastekaitsenõunik Liina
Lelov-Aasmaa, Sindi Sotsiaaltöökeskuse juhataja Renna Järve

Päevakord
1. Sindi Sotsiaaltöökeskusega tutvumine.
2. Tugiisiku teenuse arengud Tori vallas.
3. Tori valla sotsiaalmajades osutatavate teenuste hindade ühtlustamine.
4. Muud jooksvad küsimused.

Päevakorra punkt 1
Kuulati Sindi Sotsiaaltöökeskuse juhataja Renna Järvet, kes tutvustas sotsiaaltöökeskuse
tegemisi. Kohapeal enam toitu ei valmistata, see tellitakse Sindi Lasteaiast, kliendid kiidavad
toite – need on maitsvad. Päevas on toidu vajajaid ca 20-30. Sotsiaaltöökeskuses töötab
täiskohaga juhataja ning poole kohaga perenaine. Keskusesse soovitakse rohkem tegevusi
sisse tuua, et huvilistel oleks rohkem põhjust siia majja tulla. Kevadel on plaanis ka hoovi
tegevusi tuua nt riiete jagamine.
Komisjoni liikmed võtsid info teadmiseks.
Päevakorra punkt 2
Abivallavanem Priit Ruut ja lastekaitsenõunik Liina-Lelov Aasmaa andsid ülevaate tugiisiku
teenuse osutamisest Tori vallas. 15 Tori valla lapsele on tugiisikuid vaja. Lasteaialastest kuni
13 aastastele. Osaliselt on tugiisikud olemas, viimase konkursiga lisandus kaks tugiisikut.
Keskmiselt on tugiisikuid vaja 110 tundi kuus. 4,50 eurot tunnis ja käsundusleping ei ole
tugiisikutele motiveeriv. Käsunduslepinguga ei kaasne ravikindlustust ega puhkust ja seetõttu
on inimesi keeruline leida.
Komisjoni liikmete vahel toimus arutelu raskuste üle tugiisikute leidmisel lastele.

Liina Lelov-Aasmaa: kõige raskem on leida tugiisikuid lasteaeda. Täiskasvanutele on meil
tugiisikud hetkel olemas.
Kaja Rebane: ka avahooldustöötajad abistavad eakaid.
Priit Ruut: oleme uurinud ka võimalusi teenusepakkujaid kasutada, kuid nende hinnad on
väga kõrged, 9-16 eurot tunnis, sellist raha meil pole.
Komisjoni liikmed olid ühisel seisukohal, et tuleb leida võimalusi tugiisikule makstavat tasu
tõsta, vastasel korral ei leia me sobivaid tugiisikuid abivajajatele.

Otsustati: võtta info teadmiseks ning teha ettepanek vallavalitsusele/ volikogule tugiisikute
tasude tõstmiseks, leida rahalisi vahendeid.
Päevakorra punkt 3
Ave Aaslaid tegi kokkuvõtte Sindi Sotsiaaltöökeskuse, Tori Sotsiaalmaja ja Are valla
sotsiaalmaja teenuste hindadest.
Pesu pesemine: Sindi Sotsiaaltöökeskuses 2 eurot, Tori Sotsiaalmajas 0,50 eurot ja Are valla
sotsiaalmajas 2 eurot (koos kuivatamisega 4 eurot).
Dušši kasutamine: Sindi Sotsiaaltöökeskuses 1 eurot, Tori Sotsiaalmajas 0,80 eurot ja Are
valla sotsiaalmajas 1,5 eurot.
Ruumide rent: Sindi Sotsiaaltöökeskuses 10 eurot tund, Tori Sotsiaalmajas 1 euro tund.
Rent koos köögi kasutamisega: Sindi Sotsiaaltöökeskuses 15 eurot tund, Tori Sotsiaalmajas
esimene tund 2,50 eurot, iga järgnev tund 1,50 eurot.
Toitlustamine: 2,50 eurot toidukord Sindi Sotsiaaltöökeskuses, mujal seda teenust ei pakuta.
Priit Ruut: eluruumide osas on kõige keerulisem ühtlustamise osas ettepanekut teha, kuna
elamispinnad on erineva kvaliteediga.
Renna Järve ja Ave Aaslaid kinnitasid, et kui kellelgi on vaja pesu pesta või dušši alla minna,
siis ei ole kedagi raha puudusel tagasi saadetud.
Komisjoni liikmed leidsid, et enne eluruumide hindade ülevaatamist võiks ära oodata Sindi
ühiselamute lahendused.
Otsustati: teha vallavalitsusele ettepanek ühtlustada Sindi Sotsiaaltöökeskuse, Tori
Sotsiaalmaja ja Are valla sotsiaalmaja teenuste hindasid: pesu pesemine, dušši kasutamine.
Aluseks võiks võtta Sindi Sotsiaaltöökeskuse hinnad. Samuti võiks üle vaadata ruumide rendi
ja ruumide rendi hinnad koos köögi kasutamisega.

Päevakorra punkt 4
Kaire Kangur: teen ettepaneku valla lehes surmateadetele lisada nime juurde piirkond (nt
Tori, Are, Sindi, Sauga). Mitmed eakad inimesed on selle murega minu poole pöördunud, et
nad ei tea, kas tegemist on nende tuttavaga või nimekaimuga. See on kogukonna huvi.
Priit Ruut: räägime meie lehe toimetaja Katariina Vaabeliga, usun, et see on teostatav.
Kaire Kangur: teen ettepaneku Sindi Tervisekeskuse juurde paigaldada varikatus, kuhu jätta
lapsevankrid/ kärud. Eriti tuntakse puudust varikatuse järgi vihmase, lumise ilma korral.
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