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Tugiisikuteenuse osutamise kord

Vastu võetud 22.03.2016 nr 9

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja §-de 23-25 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

 Käesolev kord reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel Kanepi vallas elavatele isikutele tugiisikuteenuse
osutamist.

§ 2. Teenuse kirjeldus ja nõuded teenuse osutajale

 (1) Tugiisikuteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik
vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel
ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku
suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

 (2) Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise
ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Last kasvatavaks isikuks ei loeta isikut, kes kasvatab ja hooldab last oma
töökohustustest tulenevalt, välja arvatud sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja.

 (3) Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu
toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik
abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel
perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

 (4) Tugiisik töötab teenuse saaja igapäevases elukeskkonnas (milleks võib olla ka haridus- või
hoolekandeasutus). Tugiisik võib kohtuda teenuse saajaga ka mujal mõlemale sobivas kohas ning käia kaasas
ametiasutustes jm. Tugiisik võib teenuse saajaga suhtlemiseks kasutada telekommunikatsioonivahendeid sel
määral, et see ei takista tal inimese olukorra õiget hindamist.

 (5) Tugiisikuks on isik, kes omab psühholoogilist, pedagoogilist või sotsiaaltöö baasharidust või on läbinud
pere tugiisiku koolituse või on oma isikuomaduste ja võimete poolest sobiv tugiisikuteenust osutama.

 (6) Teenust ei tohi vahetult osutada isik:
 1)  kelle karistatus tahtlikult toimepandud raske isikuvastase või varavastase kuriteo eest võib ohtu seada
teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara.
 2)  kes on teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane;
 3)  kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

§ 3. Teenuse taotlemine

 (1) Tugiisikuteenuse saamiseks esitab teenuse taotleja, hooldaja või tema seaduslik esindaja Kanepi
Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku taotluse.

 (2) Teenust võib taotleda/algatada ka kolmanda isiku (õpetaja, sotsiaaltöötaja, lastekaitsetöötaja, perearst jne)
ettepanekul, kui ta märkab tugiisikuteenuse vajadust ja kui isik ise ei ole abi taotlemiseks võimeline.

 (3) Tugiisiku teenuse taotluse rahuldamine või mitterahuldamine ja tugiisik määramine otsustatakse
vallavalitsuse korraldusega.

§ 4. Teenuse osutamine

 (1) Tugiisikuteenust osutab ja/või korraldab vallavalitsus, vajadusel soovitab või aitab leida isikule sobivaid
teenusepakkujaid.
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 (2) Sotsiaalnõunik selgitab välja tugiteenuse vajaduse, sageduse ja mahu:
 1)  teenuse osutamise sagedus ja kestus oleneb teenuse vajaduse hindamise tulemustest;
 2)  üldjuhul on tugiisikuteenuse minimaalne osutamise periood 3 kuud, laste puhul 6 kuud.

 (3) Isikul, kellele on määratud tugiisikuteenus, on õigus enne tugiisikuteenuse saamist kohtuda omavahelise
sobivuse hindamiseks isikuga, kes vahetult tugiisikuteenust osutama hakkab.

 (4) Tugiisikuteenuse osutamiseks sõlmitakse teenuse saaja, vallavalitsuse ja tugiisikuteenuse osutaja vahel
kolmepoolne leping.

 (5) Leping lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel, pere või tugiisiku soovil kooskõlastatult vallavalitsuse
sotsiaalnõunikuga.

§ 5. Teenuse tasustamine

 (1) Tugiisikuteenus on abivajajale üldjuhul tasuta.

 (2) Tugiisikuteenust finantseeritakse valla eelarvevahendite arvelt ja/või riigi rahastatava lapsehoiuteenuse
rahaliste vahendite ülejäägi arvelt (raske või sügava puudega laste tugiisikuteenus) või riigieelarvest valla
eelarvesse eraldatud sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise toetusest.

 (3) Tugiisiku teenuse hinna kehtestab vallavalitsus.

§ 6. Rakendussätted

 Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Kakk
Volikogu esimees
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