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Puudega lapse hooldajatoetuse määramise kord

Vastu võetud 27.02.2009 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5,
sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Puudega lapse hooldajatoetuse määramise korraga (edaspidi kord)reguleeritakse Valga linna eelarvest puudega
last hooldavale isikule hooldajatoetuse määramise, määramata jätmise,  maksmise ja maksmise lõpetamise
tingimused ja kord.

§ 2. Üldsätted

(1) Puudega lapse hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus isikule, kes seaduses või lepingus sätestatud
juhtudel on kohustatud hoolitsema puudega lapse eest, kuid kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu.

(2) Puudega lapse hooldajatoetuse eesmärgiks on osaliselt hüvitada puudega lapse hooldamiseks kohustatud
isikule puudega lapse hooldamise tõttu saamata jäänud sissetulek ja sotsiaalkindlustus.

(3) Puudega lapse hooldajatoetust on õigus taotleda isikul, kelle hooldada oleva lapse elukoht on registreeritud
Valga linnas.

(4) Korras ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades
sotsiaalhoolekande seaduse ja käesoleva korra erisusi.

§ 3. Puudega lapse hooldajatoetuse määramise tingimused

(1) Puudega lapse hooldajatoetus määratakse:

1) 3 kuni 15-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamisel;

2) 16 kuni 17-aastase raske või sügava puudega lapse hooldamisel.

(2) Puudega lapse hooldajatoetust võib taotleda:

1) üks puudega lapse vanematest;

2) puudega last kasvatav isik, kellega on sõlmitud sotsiaalhoolekande seaduse alusel kirjalik perekonnas
hooldamise leping;

3) puudega lapse eestkostja.

(3) Puudega lapse hooldajatoetus määratakse käesoleva korra paragrahvi 1 lõikes 4 nimetatud isikule, kellel ei
ole võimalik tööle asuda täis- või osalise tööajaga tema hooldusel olevale puudega lapsele pideva kõrvalabi,
juhendamise ja järelevalve osutamise tõttu. Nimetatud asjaolude esinemine tuvastatakse hooldamise koormuse
hindamise kaudu.

§ 4. Puudega lapse hooldajatoetuse taotlemine

(1) Puudega lapse lapsevanem, hooldaja või eestkostja esitab Valga Linnavalitsuse (edaspidi
linnavalitsus)sotsiaalabiametile toetuse määramiseks taotluse koos lapse rehabilitatsiooniplaani ja arstliku
ekspertiisi otsusega.

(2) Linnavalitsuse sotsiaalabiameti ametnik (edaspidi sotsiaalabiameti spetsialist) hindab taotluse esitamisel
puudega lapse hooldamise koormust, kasutades hindamiseks hindamisvahendit, mis kinnitatakse käesoleva korra
lisaga.
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(3) Sotsiaalabiameti spetsialist kogub hooldamise koormuse hindamiseks lisaks andmeid puudega lapse
rehabilitatsiooniplaanist ja arstliku ekspertiisi komisjoni otsusest ning kuulab ära puudega last hooldava isiku
ning vajadusel erialaspetsialistide arvamuse.

§ 5. Puudega lapse hooldajatoetuse määramine ja maksmine

(1) Sotsiaalabiameti spetsialist teeb kogutud andmete põhjal 30 kalendripäeva jooksul otsuse puudega lapse
hooldajatoetuse määramise või mittemääramise kohta.

(2) Puudega lapse hooldajatoetus määratakse selleks õigustatud isikule käesoleva korra § 3 nimetatud tingimuste
üheaegsel esinemisel tähtajaliselt kuni arstliku ekspertiisi otsuse kehtivusaja lõpuni või lapse täiskasvanuks
saamiseni.

(3) Puudega lapse hooldajatoetus määratakse järgmistes suurustes:

1) 3 kuni 15-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamisel 300 kr kuus;

2) 16 kuni 17-aastase raske puudega lapse hooldamisel 240 kr kuus;

3) 16 kuni 17-aastase sügava puudega lapse hooldamisel 400 kr kuus.

(4) Puudega lapse hooldajatoetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest ning see kantakse üle selleks õigustatud
isiku pangakontole hiljemalt jooksva kuu viimaseks tööpäevaks.

§ 6. Puudega lapse hooldajatoetuse määramata jätmine

Puudega lapse hooldajatoetust ei määrata, kui:

1) puudega lapse hoolduskoormus ei takista puudega last kasvatama kohustatud isikut asuma tööle täis- või
osalise tööajaga;

2) puudega lapse hooldamine on püsivalt tagatud avalike teenuste (kool või koolieelne õppeasutus) või nende
kohandamise, sotsiaalteenuste või muude meetmete kaudu.

§ 7. Puudega lapse hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

(1) Hooldajatoetuse määramise otsus tunnistatakse kehtetuks, kui on muutunud puudega lapse hooldajatoetuse
määramise aluseks olnud asjaolud.

(2) Puudega lapse hooldajatoetust saav isik on kohustatud hiljemalt 10 päeva jooksul teavitama sotsiaalabiametit
asjaoludest, mis on aluseks hooldajatoetuse maksmise lõpetamisele või suuruse muutumisele.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on linnavalitsusel õigus enammakstud
hooldajatoetus tagasi nõuda.

§ 8. Rakendussätted

Käesolev kord jõustub 09. märtsil 2009.

Volikogu esimees Feliks RÕIVASSEPP

Valga Linnavolikogu
määrus

lisa 13161516

LISA määrusele nr 4

LISA
Valga Linnavolikogu 27.02.2009määrusele nr …

Puudega laste hooldus- ja sotsiaalteenuste

ning toetuste vajaduse hindamisvahend

 

1. Lapsevanema/hooldaja andmed
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Ees- ja perekonnanimi

 

 

Isikukood  

 

*Sünniaeg  

Seos puudega lapsega  

 
Peamine sissetulekuliik  

 
Sotsiaalmaksu staatus

 

 

Kontaktandmed

E-posti aadress

 

 

*Tegelik elukoha aadress
(märkida kui erineb lapse
elukoha aadressist)

 

Pangakonto number

 

 

 

 

Lapse üldandmed

 

Ees- ja perekonnanimi

 

 

Isikukood

 

 *Sünniaeg  

Elukoha aadress
rahvastikuregistri andmetel

 

*Tegelik elukoha aadress  

 
Kontakttelefon

 

 *E-posti aadress  

LisainfoLaste- või haridusasutuses
käimine

□ kodune

□ käib koolieelses
lasteasutuses

□ käib koolis

 

 

 
Koolieelse lasteasutuse nimetus ja kontaktandmedKoolieelse lasteasutuse

tüüp
□ tavalasteaed

□ erilasteaed

□ muu

 

 

Kooli nimetus ja kontaktandmedKoolitüüp □ tavakool

□ erikool
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□ muu
Lisainfo kooli õppetöö korralduse ning õppevormi
lapse vajadustele vastavuse kohta

Õppevorm □ tavaõpe

□ lihtsustatud õpe

□ toimetuleku õpe

□ hooldusõpe

□ koduõpe

□ muu

 

 

 

 

Huviringi, huvitegevuse
nimetus

Osalemise periood ja
sagedus nädalas (n) või
kuus (k)

Huviringi, huvitegevuse
korraldaja ja/ või läbiviija

 

 

  

Huviharidus

 

 

 

  

 

Tervisliku seisundi kirjeldus ja/või diagnoosPuudeliik □ krooniline haigus

□ kuulmispuue

□ kõnepuue

□ liikumispuue

□ liitpuue

□ nägemispuue

□ psüühika- või
käitumishäire

□ vaimupuue

□ üldhaigestumine

□ muu

 

Puude raskusastme kehtivusaegPuude raskusaste □ keskmine

□ raske

□ sügav

□ määramisel

□ määramata

 

Hindamisdokument Dokumendi kehtivusaeg Hindamisdokumendi
koostaja nimi ja
kontaktandmed

Rehabilitatsiooniplaan  

 

 

Sotsiaalteenuste vajaduse
hindamine

  

Individuaalne arenduskava
lasteaias/koolis

  

Muu___________________

______________________

  

Eelnevad hindamised

Muu___________________  
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______________________
Teenuse nimetus Teenuse osutaja/

teenuse finantseerija

Teenuse osutamise
periood, sagedus, kestvus

 

 

  

Lapsele osutatavad
õendushooldus-, tervise-
ja sotsiaalteenused (sh
rehabilitatsiooniteenused),
(sh pere finantseeritud)

 

 

  

 

Abivahendi nimetus Abivahendi vastavus
vajadusele

Lisainfo abivahendi kohta

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Abivahendid, mis on
praegu kasutuses

 

 

  

Lapse ja/või pereliikmete
osalemine puuetega laste
peresid ühendava(te)s
MTÜ-(de)s jm
organisatsioonides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lapse kõrvalabi vajadus igapäevaelutoimingutes

 

Selgitus tualetikasutamise probleemi
ja olukorra lahenduse kohta

Tualeti kasutamine □ ei vaja kõrvalabi

□ vajab eakohast abi

□ vajab juhendamist
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□ vajab järelevalvet

□ vajab piiratud kõrvalabi

□ vajab ulatuslikku kõrvalabi

□ vajab täielikku kõrvalabi

□ muu
Selgitus liikumisprobleemi ja
olukorra lahenduse kohta

Liikumine ja/ või tasakaal □ ei vaja kõrvalabi

□ vajab eakohast abi

□ vajab juhendamist

□ vajab järelevalvet

□ vajab piiratud kõrvalabi

□ vajab ulatuslikku kõrvalabi

□ vajab täielikku kõrvalabi

□ muu

 

Selgitus kõrvalabi vajaduse kohta
pesemisel ja olukorra lahenduse
kohta

Pesemine □ ei vaja kõrvalabi

□ vajab eakohast abi

□ vajab juhendamist

□ vajab järelevalvet

□ vajab piiratud kõrvalabi

□ vajab ulatuslikku kõrvalabi

□ vajab täielikku kõrvalabi

□ muu

 

Selgitus kõrvalabi vajaduse kohta
söömisel ja olukorra lahenduse
kohta

Söömine □ ei vaja kõrvalabi

□ vajab eakohast abi

□ vajab juhendamist

□ vajab järelevalvet

□ vajab piiratud kõrvalabi

□ vajab ulatuslikku kõrvalabi

□ vajab täielikku kõrvalabi

□ muu

 

Selgitus kõrvalabi vajaduse kohta
riietumisel ja olukorra lahenduse
kohta

Riietumine □ ei vaja kõrvalabi

□ vajab eakohast abi

□ vajab juhendamist

□ vajab järelevalvet

□ vajab piiratud kõrvalabi

□ vajab ulatuslikku kõrvalabi

□ vajab täielikku kõrvalabi

□ muu
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3. Pere- ja võrgustikuliikmete andmed

 

Ametinimetus/

Ees- ja perekonnanimi

Kontaktide sagedus Kontaktandmed

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Lapse ja pere jaoks
olulised ja/või lapse
ning pere probleemidest
teadlikud õpetajad,
meditsiinispetsialistid,
rehabilitatsiooni-,
sotsiaalvaldkonna vm
spetsialistid ja ametnikud
(formaalse võrgustiku
liikmed)

 

 

  

 

 

 

 

 

4. Pere majanduslik olukord

 

 

Pereliikmete igakuised sissetulekudPereliikmete hinnang
üldisele majanduslikule
olukorrale

□ pere tuleb toime

□ pere tuleb toime,

aeg-ajalt esinevad raskused
kulutuste katmisel

□ esinevad pidevad
toimetuleku probleemid

□ muu

 

Kululiik Selgitus Kulutuse suurus
keskmiselt kuus

Eritoit

 

  

Toidulisandid

 

  

Lapse erivajadustega
seotud kulutused

Põetus- ja
hooldusvahendid
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Abivahendid:

Liikumisabivahendid,

Ortoosid, proteesid,

Nägemisabivahendid

Kuulmisabivahendid

  

Ravimid

 

  

Eririietus

 

  

Transport (isiklik ja ühis)

 

  

Kommunikatsioonikulud
(telefon, internet)

  

Raviteenused (tasulised)

 

  

Rehabilitatsiooniteenused
(tasulised)

  

Hooldusteenused
(tasulised)

 

  

Sotsiaalteenused (sh
invatransport)

 

  

Õppetööga seotud
kulutused

 

  

Lapse arendamisega
seotud kulutused
(huviharidus jmt)

  

Muud kulud

 

  

KOKKU

 

  

Kululiik Selgitus Kulutused aastas
Eluasemekohandused

 

 

 

 

 

 

Muud kulud

 

 

 

 

 

KOKKU   
Lapse puudest tingitud
pere majanduslikud
vajadused
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5. Pere elukeskkond

 

 

Selgitus eluaseme kohtaEluaseme tüüp □ maja

□ ridaelamu

□ talu

□ majaosa

□ suvilatüüpi elamu

□ korter

□ korteriosa

□ ühiselamu

□ muu

 

SelgitusEluaseme omanik □ lapsevanem(ad)

□ hooldaja

□ laps ise

□ pereliige (liikmed)

□ sugulane (sugulased)

□ eraisik (kellelt üüritakse)

□ liisingfirma

□ omavalitsus (üüritakse)

□ ametipind

□ sotsiaaleluruum

□ muu

 

Eluruumi suurus (m2)  

 

Tubade arv  

LisainfoElanike arv  

 
 

 
*Korrus  

 

*Lifti olemasolu  
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Selgitus eluruumi seisukorra kohtaEluruumi ehituslik ja sanitaarne
seisukord

□ hea

□ rahuldav

□ halb

□ info hindamiseks ebapiisav

 

Selgitus eluruumi kütmisviisi kohtaEluruumi kütmisviis □ keskküte/ kaugküte

□ keskküte/ oma maja katlamajaga

□ ahiküte

□ elektriküte

□ kombineeritud küte

□ muu küttesüsteem

 

Selgitus vee kättesaadavuse kohtaVee kättesaadavus eluruumis □ soe vesi ja kanalisatsioon
eluruumis

□ külm vesi ja kanalisatsioon
eluruumis

□ külm vesi ühiskoridoris

□ vesi kaevus

□ vesi puudub

□ muu

 

Selgitus pesemistingimuste kohtaPesemistingimused □ vann

□ dušš

□ saun

□ puudub pesemisvõimalus

□ muu

 

Selgitus olemasolevate tingimuste ja
kohandusvajaduse kohta

Pesemistingimuste vastavus lapse
erivajadustele

□ vastab täielikult

□ vastab osaliselt

□ ei vasta

□ puudub vajadus eritingimusteks/
kohandusteks

 

 

Selgitus WC tingimuste kohtaWC tingimused □ WC eluruumis

□ kuivkäimla eluruumis

□ WC/ kuivkäimla ühiskoridoris

□ WC/ kuivkäimla väljas

□ WC puudub

□ muu

 

Selgitus olemasolevate tingimuste ja
kohandusvajaduste kohta

WC tingimuste vastavus lapse
erivajadustele

□ vastab täielikult

□ vastab osaliselt

□ ei vasta

□ puudub vajadus eritingimusteks/
kohandusteks
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Hinnang kohanduste tegemise
vajadusele eluruumis/ tubades

 

 

 

 

 

 

 

Selgitus transpordivahendi(te)
kasutusvõimaluse ja puudega lapse
vajadustele vastavuse kohta

Liikumiseks kasutatavad
transpordivahendid

□ ühistransport (buss, rong jmt)

□ pereliikme(te) auto

□ kohandustega pereauto

□ sugulas(t)e auto

□ invatakso

□ KOV transpordivahend

□ raamitransport või eritransport

□ muu

 

 

 

6. Puudega lapse võimalused laste- või haridusasutuses õppimiseks, liikumiseks, eneseteenindamiseks,
protseduuride teostamiseks, sobivate kohanduste olemasolu

 

Selgitus olemasolevate
õppetingimuste ja õppekoha kohta

Õppekoha vastavus lapse
vajadustele

□ laps ei vaja eritingimusi

□ õppetingimused vastavad lapse
vajadustele

□ õppetingimused vastavad osaliselt
lapse vajadustele

□ sobivad õppetingimused
puuduvad

□ muu

 

Selgitus olemasolevate
liikumisvõimaluste ja lapse
vajaduste kohta

Liikumisvõimalused lasteasutuse/
kooli hoones

□ laps ei vaja eritingimusi

□ sobivad tingimused on olemas

□ tingimused on osaliselt olemas

□ sobivad tingimused puuduvad

□ muu

 

Selgitus olemasolevate
eneseteeninduse tingimuste ja lapse
vajaduste kohta

Eneseteeninduse tingimused
lasteasutuse/ kooli hoones

□ laps ei vaja eritingimusi

□ sobivad tingimused on olemas

□ tingimused on osaliselt olemas

□ sobivad tingimused puuduvad
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□ muu
Selgitus olemasolevate tingimuste ja
lapse vajaduste kohta

Hooldus- ja raviprotseduuride
tegemiseks vajalikud tingimused
lasteasutuse/ kooli hoones

□ laps ei vaja eritingimusi

□ sobivad tingimused on olemas

□ tingimused on osaliselt olemas

□ sobivad tingimused puuduvad

□ muu

 

Üldine hinnang lapse õpikeskkonna
tingimuste kohta lasteasutuses/
koolis ja lahendamist vajavate
probleemide loetelu

 

7. Lapsevanema/hooldaja infovajadus ja arvamused

 

Vastaja nimi (soovitavalt last
peamiselt hooldav lapsevanem/
hooldaja), vajadusel mitme vastaja
nimed

 

Täpsustus(ed) lisainfo vajaduse
kohta

Info, mille järele on
lapsevanema(te)l vajadus

□ lapse füüsiliste võimete
arendamine/ füüsiline areng

□ lapse vaimsete võimete 
arendamine/ vaimne areng

□ lapse tervis/ puudespetsiifiline
info

□ sobivad abivahendid

□ abivahendite kasutamine

□ ealiselt sobiv toit ja toitumine

□ lapse hooldus ja hügieen

□ ealiselt sobivad arendavad
tegevused (väikelastel mängulised
tegevused)

□ ealiselt sobivate vahendite
(väikelastel mänguasjade)
kasutamine

□ lapse suhted eakaaslastega/ suhete
arendamise võimalused

□ peresuhted/ suhete arendamise
võimalused

□ sotsiaaltoetused

□ sotsiaalteenused

□ muu (täpsusta)

□ ei vaja lisainfot

 

 

 

Selgitus väärkohtlemise viisi, selle
esinemiskoha- ja sageduse kohta

Vaimse, füüsilise, seksuaalse vm
väärkohtlemise esinemine

□ väärkohtlemist ei esine

□ väärkohtlemist on esinenud varem

□ väärkohtlemist esineb vahetevahel
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□ väärkohtlemist esineb pidevalt/
sageli

□ muu

 

 

Selgitus oma rolliga toimetuleku
kohta

Hinnang lapsevanema toimetulekule
(vanema arvamuse kohaselt)

□ tuleb hästi toime puudega lapse
kasvatamisega, ei vaja kõrvalabi

□ tuleb hästi toime puudega lapse
kasvatamisega, kuid vajab aeg-ajalt
kõrvalist abi

□ tuleb toime puudega lapse
kasvatamisega, kuid vajab
regulaarselt pereliikmete/ sugulaste/
tuttavate abi ja puhkuse võimalust

□ tuleb raskustega toime, vajab
pidevat kõrvalabi

□ ei tule toime

□ muu

 

 

Hindamisvahendile lisatud dokumentide loetelu

□   Ärakiri arstliku ekspertiisi komisjoni otsusest ................... lehel

□   Ärakiri kliendi rehabilitatsiooniplaanist ......................... lehel

□   .........................................................................................................             ............................. lehel

 

 

 

8. Lapsevanema/hooldaja taotlused

□   Määrata puudega lapse hooldajatoetust, kuna ei ole võimalik tööle asuda lapse hooldamise tõttu;

 

□   Hooldajatoetuse määramisel maksta sotsiaalmaksu, kuna puuduvad muud sotsiaalmaksuga maksustatavad
sissetulekud;

 

□   Võimaldada muud sotsiaaltoetust seoses järgmiste
kulutustega:.............................................................................................................................................................................................................

 

□   Võimaldada sotsiaalteenuseid seoses järgmiste
kulutustega:....................................................................................................................................................................................................................

 

 

..............................................................................................................................................................
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Lapsevanema/hooldaja nimi                                                                  Allkiri

 

 

Sotsiaalabiameti spetsialisti otsus:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Hindamise läbiviinud sotsiaaltöötaja:

 

..............................................................................................................................................................
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