TARTU VALLAVOLIKOGU
SOTSIAALKOMISJON
PROTOKOLL
Kõrveküla

21.09.2021

Aeg: 21.09.2021, algus kell 17.30, lõpp kell 18.15.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Marike Adamka.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed Marike Adamka, Helin Veetõusme, Madis Rembel,
Vahur Kerge, Külli Vikat, Ariana Rooba ja Kalev Kurs.
Külaline: sotsiaalosakonna juhataja Anne Aleksejev.
Päevakord:
1. Loa andmine projektis „Teadlikult tööellu“ osalemiseks;
2. Loa andmine riigihankes osalemiseks;
3. Kohapeal algatatud küsimused.
Kõik osalevad komisjoni liikmed on päevakorra poolt.
1. Loa andmine projektis „Teadlikult tööellu“ osalemiseks
Sotsiaalosakonna juhataja Anne Aleksejev tutvustab eelnõud.
Tartu valla poole on pöördunud MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus ettepanekuga osaleda projektis
"Teadlikult tööellu" kestvusega 25.03.2022 - 31.08.2023. Projekt hõlmab Tartumaa
omavalitsusüksusi, sh Tartu valda. Projekti rahastaja on Euroopa Sotsiaalfond (meede " Tööalast
konkurentsivõimet suurendavad teenused"). Projekti üldeesmärk on toetada pikka aega, vähemalt
6 kuud, tööturult eemal olnud inimeste tööle asumist ja tööturul püsimist läbi aktiivsete
tööturumeetmete pakkumise ning inimeste vaimse tervise ja heaolu toetamise. Toimub pikaajaliste
töötute ja mitteaktiivsete inimeste hõivesse toomine. Kui see projekt on läbitud, siis kõik teevad
karjäärinõustamise läbi ja siis tuleks teha erialane koolitus või suunatakse praktikale kus makstase
tööandjale selle eest, et ta võtab inimese praktikale. Samal ajal saab ka vajadusel võlanõustamist,
psühholoogilist nõustamist ja sõltuvusnõustamist. On ka tugiisikuteenus, kes siis aitab jõuda
eesmärgini. Koolitusel saab inimene sooja toidu, makstakse sõiduraha, päevaraha ja vajadusel
lastehoid. Tartu vallast on liitunud keskmiselt 20 inimest aastas. Projekti reklaamitakse ka valla
lehes ja muudes kanalites.
Projektis osalemine eeldab Tartu valla poolset kaasfinantseerimist kogusummas 2700 eurot, sh
1400 eurot 2022. aastal ja 1300 eurot 2023. aastal. Arvestades seda, et nimetatud kulu jaotub kahe
eelarveaasta peale, on kaasfinantseerimise kohustus käsitletav pikaajalise kohustusena.
Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõud etteantud kujul.
Kõik komisjoni liikmed on poolt.
2. Loa andmine riigihankes osalemiseks
Sotsiaalosakonna juhataja Anne Aleksejev tutvustab eelnõud.
MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant kavatseb sõlmida omavalitsusüksustega koostöökokkulepet
riigihankes „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis” ette
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nähtud tegevuste elluviimiseks. Hanke viis läbi Sotsiaalministeerium, eesmärk on vabatahtlike ehk
seltsiliste abiga toetada eakaid ja täisealisi erivajadustega inimesi, kes vajavad igapäevase eluga
toimetulekul seni pakutavatele teenustele täiendavat tuge või seltsi. Hanke kestvus on 26 kuud,
tegevused algavad 01.09.2021, hanke sisuks on eakate või täiskasvanud erivajadusega inimeste
toetamine läbi seltsilise teenuse pakkumise. Mittetulundusühing kui riigihanke täitja sõlmib
projektis osalevate omavalitsusüksustega koostöökokkuleppe. Nimetatud kokkuleppes nähakse
ette mõlema poole kohustused ning ühine tegutsemine seoses omavalitsusüksuse osalemisega
riigihanke täitmises. Omavalitsusüksuselt oodatakse ennekõike koostööd abivajajate
kaardistamisel ja nende probleemide lahendamisel, sobivate tegutsemisviiside ja
lahendusvõimaluste otsimisel vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamisel
hoolekandesüsteemis, avalikkuse teavitamisel. Otseseks omavalitsuse poolt kaetavaks rahaliseks
kuluks on vabatahtliku tööga kaasnevate otseste sõidukulude kompenseerimine vastavalt
omavalitsuses kehtivale korrale.
Pikem arutelu vabatahtlike leidmise teemal. Komisjoni arvamus oleks, et vabatahtlikud tuleks oma
kogukonna seest leida. Sotsiaalosakonna juhataja täpsustab volikogu istungiks, kuidas
vabatahtlike tausta kontrollitakse.
Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõud etteantud kujul.
Kõik komisjoni liikmed on poolt.
3. Kohapeal algatatud küsimused
- transporditeenus vallas;
- küttetoetuste taotlused;
- sotsiaalosakonna eelarve.
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