Häädemeeste valla sotsiaalhoolekande arengukava aastateks 2011-2020
TEGEVUSKAVA
Maksumus
Tegevused

2011

2012

20132020

Rahastajad,
vastutajad

1. Sotsiaalteenuste mitmekesistamine, kättesaadavuse ja kvaliteedi tõhustamine
1.1. Osutatavate teenuste liikide laiendamine
1.1.1. Puuetega inimestele isikliku abistaja teenus (väljatöötamine, käivitamine

isik, VV

1.1.2. Koduõendusteenuse loomine (ühitamine koduabi teenusega)

HK, VV

1.1.3. Pere tugiisiku teenuse loomine lastega peredele

PR, VV

1.1.4. Sotsiaaltransporditeenuse käivitamine (transpordivahendi soetamine)
1.1.5. Tasuliste teenuste süsteemi väljatöötamine (supiköök, sooja toidu kojuviimine, 1 x
kuus eakate jt toimetulekuprobleemidega isikute bussiring sauna, arsti juurde, vajadusel
sotsiaaltranspordi kasutamine

SM, VV

1.1.6. Lastehoiuteenuste (sh puuetega laste) päevahoiuvõimaluste loomine

SM, VV

1.1.7. Teenusevajaduse uuring

VV

isik, VV

1.2. Koduabi teenuse tõhustamine ja laiendamine
1.2.1. Koduteenuse ja koduabiteenuse vajaduse selgitamine
1.2.2. Koduteenuse jm avahooldusteenuste osutamise tõhustamine, arendamine
1.3. Sotsiaalelupindade arvu suurendamine, olemasolevate sotsiaalpindade
renoveerimine
1.3.1. Sotsiaalmaja ja kõrvalhoonete renoveerimine Massiarus

VV, PR

1.3.2. Võidu küla korteri renoveerimine
1.4. Hooldekodu renoveerimine (projekt, akende vahetus, katus, üldrenoveerimine)

PR, VV, RKAS

1.5. Juurdeehitus erihooldust vajavatele (dementsetele) klientidele ja vanuritele (8-10
kohta)
1.6. Hooldekoduteenuse kvaliteedi parandamine (töötajate täiendõpe, töötajate arvu
suurendamine, trepitõstuki paigaldamine)

VV, PR

1.7. Koostöö tõhustamine asenduskoduteenust osutavate asutustega
2. Preventiivse töö edendamine sotsiaalprobleemide ennetamiseks

VV

2.1. Noorte vaba aja tegevuste võimaluste laiendamine
2.1.1. Lastekaitse ja noorsootöötaja ametikoha ühitamine

PR, VV

2.1.2. Noorte omaalgatusliku tegevuse arendamine ja toetamine

VV, noorsootöötaja

2.2. Nõustamissüsteemi parandamine erinevate sotsiaalsete gruppide vajadustest
lähtuvalt (psühh. Ja pereprobleemid, puude varane diagnoosimine, tugisüsteemide
loomine jne)
2.3. Tugigruppide käivitamine toimetulekuprobleemidega peredele

VV, PR
VV,
lastekaitsetöötaja

2.4. Motivatsioonigruppide loomine käitumis- ja põhikooli pooleli jätnud noortele
kutseõppeasutustes õppimise jätkamiseks

VV, noorsootöötaja

2.5. Õppimistingimuste parandamine erivajadustega lastele tavakoolis (abiõpetaja kooli)

VV

2.6. Logopeediline abi koolieelses eas (täiendav logopeedi ametikoht lasteaias)
2.7. Pikaajaliste töötute ja heitunute kaasamine aktiivsete tööturumeetmete abil
(aktiviseerimine, töö- ja infovahetus)
3. Puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomine
3.1. Ligipääsetavuse tagamine asutustesse

VV
VV, Eesti
Töötukassa

3.2. Puuetega inimeste kaasamine ühiskondlikku ellu

VV, MTÜ

VV, PR

3.3. Riiklike hoolekandeteenuste (päevakeskus) osutamise jätkamine, arendamine

SM, VV, PR

3.3.1. Töötoa loomine erivajadustega isikutele

SM

3.3.2. Kogukonnas elamise teenuse loomine psüühiliste erivajadustega isikutele

SM, VV, PR

3.4. Puuetega inimeste kaasamine tööturu meetmetesse

Eesti Töötukassa,
VV, MTÜ

3.5. Puuetega inimeste eluaseme kohaldamine
4. Terviseedendusliku töö tõhustamine

VV

4.1. Perearstikeskuse ja tervisepunktide toetamine, esmase esmaabi säilitamisel
(ruumide renoveerimine, med tehnika jm)

VV, erakapital

4.2. Trepitõstuki paigaldamine perearstikeskusesse

VV

4.3. Terviseedenduslik tegevus (tervisepäevad, teabepäevad, infrastruktuuride loomine
terviseedenduslikeks tegevusteks)

PR, VV, MTÜ

4.4. Paikkonna rahvatervise uuringud ja terviseprofiili koostamine

PR, VV

4.5. Kiirabibrigaadi (parameedikute) taotlemine päästeameti juurde
5. Kolmanda sektori kaasamine sotsiaalteenuste osutajana ja toetajatena

VV, PA

5.1. Transporditeenuse korraldamine puuetega inimestele, vanuritele

MTÜ, VV, isik

5.2. Koduabi teenuse osutamine (puude lõhkumine, lume rookimine, koristustööd jm)

MTÜ, VV, isik

5.3. Vabatahtlike tugiisikute kaasamine üksikvanurite üksinduse leevendajatena
5.4. Elukestva õppe võimaluste loomine (koolitused, teabepäevad)
KOKKU
VV - vallavalitsus
HK - hooldekodu
PR - projekt
SM - Sotsiaalministeerium
RKAS - Riigi Kinnisvara Aktsiaselts
MTÜ - mittetulundusühing
PA- päästeamet

PR, MTÜ

