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SISSEJUHATUS
Käesolev Pärnu linna sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025 on kohaliku omavalitsuse
valdkondlik arengudokument, mis määratleb linna tulevikupildi, arengusuunad ja tegevuste
prioriteedid sotsiaalhoolekande ja rahvatervise valdkondades. Arengukava annab ülevaate
sotsiaalhoolekande hetkeolukorrast Pärnu linnas ning seab eesmärgid sotsiaalvaldkonna
arendamiseks aastani 2025.
Varasemalt on linna sotsiaalhoolekande valdkonna arengueesmärgid olnud kajastatud ühe osana
Pärnu linna arengukavast, kuid arvestades sotsiaalvaldkonnas viimastel aastatel toimunud
muudatusi, seda nii õigusaktides kui ka sotsiaalhoolekande maastikul üldisemalt, on käesoleval
hetkel oluline sõnastada valdkonna arengueesmärgid eraldiseisvas dokumendis.
Pärnu Linnavolikogu 21.11.2013 otsusega nr 106 algatati Pärnu linna sotsiaalhoolekande
arengukava aastani 2025 koostamine. Sotsiaalhoolekande valdkonna arengukava on kooskõlas
Pärnu linna arengukava ja eelarvestrateegiaga.
Pärnu linna sotsiaalvaldkonna arengukavas on sõnastatud linna sotsiaalvaldkonna arengu edasised
väljavaated, soovitud pilt sotsiaalhoolekande tulevikust Pärnus aastaks 2025, strateegilised
tegevussuunad kavandatu saavutamiseks koos eesmärgistatud tegevuste ning nende hinnangulise
maksumusega. Sotsiaalvaldkonna arengukava tegevuste planeerimisel on arvestatud linnaeelarve
realistlike võimalustega ja määratletud prioriteedid valdkonna arengus, et tagada jätkusuutlikkus.
Tegevuskava on ühtlasi aluseks linnaeelarvele lisavahendite hankimiseks Euroopa Liidu
struktuurifondidest või teistest eelarvevälistest rahalistest allikatest.
Arengukava koostamine toimus kaasamise ja koostöö õhkkonnas, mille tulemusena saame rääkida
arengukavast kui eri huvipoolte konsensuslikust dokumendist ja ühisest koostööplatvormist.
Arengukava koostamisse kaasati spetsialistid Pärnu Linnavalitsusest ja sotsiaalvaldkonna
allasutustest, teemast huvitatud Pärnu Linnavolikogu liikmed ning Pärnu linnas
sotsiaalhoolekande valdkonnas tegutsevate organisatsioonide ja ühingute esindajad, samuti
valdkonnast huvitatud linnakodanikud. Loetelu kõigist arengukava koostamisel osalenutest on
esitatud dokumendi lisas 1.
Pärnu Linnavalitsus tänab kõiki, kes olid oma nõu ja jõuga abiks arengukava koostamisel.
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1. PÕHIMÕISTED
Abivajav laps - laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema
väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle
käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu
Aktiivsusmeetmed - mitmesugused meetmed programmid, mille ühine eesmärk on suurendada
töö kaotanud inimese motivatsiooni ning arendada tema oskusi ja teadmisi aitamaks tal
võimalikult ruttu tööturule naasta (Töötukassa poolt pakutavad tööturuteenused nt ümberõpe,
tööpraktika, subsideeritud töötamine jms).
Asendushooldus/asendushooldusteenus - vanemliku hoolituseta, sh ka orvuks jäänud, lapse
hooldamine väljaspool tema enda perekonda. Asendushoolduse erinevateks vormideks on lapse
lapsendamine, tema paigutamine eestkostele või perekonnas hooldamise- või asenduskodu
teenusele. Perepõhise asendushooldusena käsitletakse perekonnas hooldamist, eestkostele
paigutamist ja lapsendamist, peresarnane asendushooldusvorm on institutsionaalne
asendushooldus ehk asenduskoduteenus.
Asenduskodu (end. lastekodu) - füüsilisest isikust ettevõtja, juriidilise isiku või kohaliku
omavalitsuse asutus, valitsusasutus või valitsusasutuse hallatav asutus, millele on teenuse osutaja
tegevuskohajärgse maavanema poolt antud kehtiv tegevusluba laste asenduskoduteenuse
osutamiseks.
Dementsus - aju orgaanilistest haigustest põhjustatud laiaulatuslik intellektuaalse tegevusvõime
kahjustus, mille tõttu on piiratud sotsiaalne ja kutsealane tegevus. Dementsus on aju kahjustavast
orgaanilisest haigusest tulenev häire, mitte vaimuhaigus.
Eestkoste - piiratud teovõimega või alaealise isiku eest tema varaliste või sotsiaalsete õiguste
kaitseks otsuste tegemine. Eestkoste ja eestkostja seadmise otsustab kohus.
Eestkosteasutus - institutsioon, mis teostab piiratud teovõimega isiku eestkostet. Eestis on
eestkosteasutuseks elukohajärgne kohalik omavalitsus.
Eestkostja - füüsiline või juriidiline isik või valla-või linnavalitsus, kes on määratud kohtu poolt
kaitsma vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäirega isiku õigusi ja huve
konkreetsete ülesannete piires
Eluasemeteenus - eluaseme võimaldamine elanikule, kellel ei ole mingil põhjusel enam
võimalik elada oma senises elukohas (tulekahju, õnnetuse või maksujõuetuse tagajärjel).
Eluasemeteenust on õigus saada inimesel või perel, kelle aineline olukord või muu asjaolu ei
võimalda iseseisvalt endale või oma perekonnale eluruumi kasutamist tagada.
Elukvaliteet - üksikisikute arusaam oma positsioonist kultuuri- ja väärtussüsteemis, milles nad
elavad, koos selle positsiooniga seotud eesmärkide, ootuste, standardite ja muredega.
Laiapõhjaline kontseptsioon, mis kokkuvõtvalt tähendab ühiskonna terviklikku heaolu.
Elukvaliteedi mudel koosneb kümnetest näitajatest, mis koonduvad selliste valdkondade alla nagu
tervis, töökeskkond, rahanduslik seisund, haridus, perekond, osavõtt ühiskonnaelust,
elamistingimused, ümbritsev keskkond, transport, turvalisus ja kindlustunne, vaba aja sisustamine.
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Eluruumi kohandamise teenus - inimestele, kellel on raskusi eluruumis liikumise, endaga
toimetuleku või suhtlemisega, võimalikult iseseisva või võimalikult vähest kõrvalabi vajava
toimetuleku tagamine oma eluruumi piires ja sellesse sisenemisel ning väljumisel.
Erihoolekandeteenused - sotsiaalteenused täisealistele inimestele, kellel on raskest, sügavast või
püsivast psüühikahäirest tulenevalt välja kujunenud suurem kõrvalabi, juhendamise või ka
järelevalve vajadus ning kes vajavad toimetulekuks professionaalset kõrvalabi.
Erihoolekandeteenuste eesmärk on inimese iseseisva toimetuleku arendamine ja tegevuste
juhendamine.
Erivajadusega inimene - kõik puuetega inimesed, kaasa arvatud vaimse tervise probleemidega
inimesed, erinevat lähenemist vajavad ka üliandekad inimesed.
Hoolduskoormusega isik - mittepalgaline hooldaja, vanuses 18–64, kelle hooldada on puudega
isik, kellel on tulenevalt terviseseisundist, sooritusvõimest ja elukeskkonnast järelevalve,
juhendamise ja kõrvalabivajadus eneseteeninduses, hügieenitoimingutes, orienteerumises ja
igapäevaelu toimingutes.
Hoolekandeasutus - päevaselt või ööpäevaselt tegutsev asutus, kus viibivatele abivajajatele
tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine, sealhulgas ravimine, põetamine,
kasvatamine ja arendamine.
• Päevane hoolekandeasutus on asutus, kus viibivate hoolealuste päevase hooldamisega
toetatakse nende inimeste või perekonnaliikmete iseseisvat toimetulekut.
• Ööpäevane hoolekandeasutus on asutus, kus viibivad abivajajad, kes erivajaduste või
sotsiaalse olukorra tõttu ei ole suutelised iseseisvalt elama ning kui nende toimetulekut ei ole
võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.
Hädaohus olev laps - laps, kes viibib tema elu ja tervist ohustavates tingimustes või olukorras, ja
laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist.
Intervallteenus - toetav, lühiajaline, ajaliselt piiratud abistav ööpäevaringne hooldusteenus
hoolekandeasutuses, mille peamiseks eesmärgiks on võimaldada hoolduskoormusega isikutel
osaleda aktiivselt ühiskonnaelus, toetades erivajadustega inimeste ja eakate elamist suuremas osas
ajast oma kodus, kus tema eest kannavad hoolt tema lähedased.
Isikuhooldusteenus - abivajaja abistamine igapäevaelu tegevuste (sh abistamine pesemisel,
riietumisel, söömisel, liikumisel ja hügieenitoimingutes) sooritamisel, mis on seotud inimese eest
hoolitsemisega temaga kontaktis olles.
Isikliku abistaja teenus – puudega inimese abistamine igapäevastes füüsilistes tegevustes,
toetades seeläbi tema võimalikult iseseisvat toimetulekut osalemise suurendamisega ühiskonnaelu
erinevates valdkondades, sh hariduses ja tööhõives. Eesmärgiks on ka puudega inimese
pereliikmete ja lähedaste hoolduskoormuse vähendamine ning nende sõltumatuse ja sotsiaalse
aktiivsuse toetamine, sh tööturul osalemise võimaldamine. Isiklik abistaja lähtub oma töös iga
konkreetse abivajaja erivajadusest, tööjuhisest ja lepingust.
Juhtumikorraldus - sotsiaaltöö meetod, kus abistatakse klienti asjaajamisel ja erinevate teenuste
sidumisel. Juhtumikorralduse eesmärgiks on arendada ja parandada inimese sotsiaalset
funktsioneerimist, lahendades iga juhtumi algusest lõpuni ühe spetsialisti poolt.
Järelhooldus – tugimeetmete kogum asendushoolduselt iseseisvasse ellu astuvatele noortele.
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Kaitstud töökoht - spetsiaalselt erivajadustega klientidele, kes oma puude tõttu ei ole
võimelised töötama tavalistes töötingimustes avatud tööturul või ei ole võimelised seda tegema
järjepidevalt, loodud töökoht, kus neil on võimalus olla pikaajaliselt ja püsivalt tööga hõivatud.
Kehaline aktiivsus - mitmesugune tegevus alates organiseeritud sporditegemisest kuni tööl või
koolis käimiseni või vabaõhutegevuseni.
Keskkonnatervis - need inimese tervise aspektid, k.a elukvaliteet, mida mõjutavad keskkonna
füüsikalised, keemilised, bioloogilised, sotsiaalsed ja psühhosotsiaalsed tegurid.
Koduabiteenus - inimese abistamine igapäevaeluks vajalike tegevuste, sealhulgas abivajaja
eluruumide korrastamine ja kütmine, riiete ja jalanõude hooldus, toiduainete ja
majapidamistarvete ostmine, sooritamisel ja asjaajamisel. Koduabi ei pea sisaldama abistamist
remondi- ja aiatöödel.
Koduhooldusteenused - kõik toimetulekut ja sotsiaalset heaolu toetavad teenused, mida
hindamistulemuste põhjal vajab kodus elav eakas või puudega inimene. Need on kodustes
tingimustes osutatavad esmased meetmed, mis aitavad inimesel harjumuspärases keskkonnas ja ka
asjaajamisel väljaspool kodu toime tulla ning hoiavad ära asutusehooldusele sattumise.
Koduhooldusteenus sisaldab koduabi ja isikuhooldust.
Kriisipere - perekonnas hooldamise erivorm, mis eeldab teenuse pakkujalt ööpäevaringset
valmisolekut võtta lühiajaliselt (mõneks ööpäevaks) oma perekonda hooldamisele
päritoluperekonnast eraldatud alaealine.
Lapsehoiuteenus - sotsiaalhoolekande seaduse mõistes lapse seadusliku esindaja või
sotsiaalhoolekande seaduse §252 lõikes nimetatud hooldaja toimetulekut või töötamist toetav
teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja
turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.
Omastehooldaja - inimene, kes hooldab oma pereliiget või lähedast, kes haiguse, puude või
muust erivajadusest tingituna vajab abi oma igapäevaelu toimingutes.
Perekonnas hooldamine – lapse hooldamine sobivas perekonnas, mille liikmete hulka ta ei
kuulu. Hooldamine perekonnas toimub kohaliku omavalitsuse ja hooldamisele võtja vahel
sõlmitud kirjaliku lepingu alusel.
Perekonnas hooldaja – isik, kellega kohalik omavalitsus on sõlminud lepingu lapse perekonnas
hooldamiseks.
Perevägivald – vägivalla vorm, mille puhul on vägivallatseja ja kannataja ühest perest, vägivalda
kasutatakse tavaliselt pereliikmete vahel või pereliikme ja lähisugulase vahel. Levinumad
perevägivalla tüübid on abikaasa, elukaaslase, laste, vanavanemate või õdede-vendade
omavaheline väärkohtlemine. Vägivallaks peetakse ka seda, kui laps on täiskasvanutevahelise
vägivalla tunnistajaks kodus või mujal.
Piiratud teovõimega täisealine isik - isik, kes vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu
psüühikahäire tõttu kestvalt ei suuda oma tegudest aru saada või neid juhtida ning kellele on
määratud eestkostja.
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Pikaajaline töötu - töötu, kes ei ole hõivatud tööga või tööga võrdsustatud tegevusega vähemalt
12 kuud. 16-24 aastane noor on pikaajaline töötu, kui ta ei ole olnud hõivatud tööga või tööga
võrdsustatud tegevusega vähemalt 6 kuud.
Psühholoogiline nõustamine - inimesele või gruppidele osutatav teenus, mis aitab kaasa
psühholoogiliste probleemide lahendamisele ja on suunatud toimetuleku soodustamiseks.
Psüühikahäirega inimene - püsivast psüühikahäirest tingitud erivajadustega inimene, võib olla
osalise töövõimega.
Puue - inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või
kõrvalekalle, millest tingituna inimene võib vajada kõrvalabi, juhendamist, järelevalvet,
erivahendeid ja/või muid tingimusi.
Päevakeskus - avahooldusteenuste üks osa, hoolekandeasutus, kus pakutakse võimalust
aktiivseks tegevuseks ja vajalikke teenuseid teeninduspiirkonnas elavatele eakatele, puudega
inimestele ja teistele sihtrühmadele. Päevakeskuse eesmärgiks on pakkuda tegevust iseendaga
toimetulevatele eakatele inimestele.
Pärnu linna tagamaa - Pärnu linnaga piirnevad kohalikud omavalitsused (Audru vald, Sauga
vald, Paikuse vald, Tahkuranna vald, Sindi linn), mille elanikkond on igapäevase pendelrände
tõttu tihedalt keskuslinnaga seotud.
Rahvatervis - tervise edendamise, haiguste ennetamise ja eluea pikendamise teadus ja tegevus;
sotsiaalne ja poliitiline kontseptsioon, mis toimib tervisedenduse, haiguste ennetamise ja teiste
tervise sekkumisvormide kaudu.
Raske puudega isik - isik, kellel on anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või
funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab ta kõrvalabi, juhendamist või
järelevalvet igal ööpäeval.
Rehabilitatsioon - protsess, mille eesmärgiks on õpetada inimene tema muutunud olukorras ise
võimalikult palju toime tulema, sihipäraste toetuste - teenuste abil tuleb selleks luuakse vajalikud
tingimused. Rehabilitatsioon ei hõlma esialgset meditsiinilist abi.
Rehabilitatsiooniteenus - abivajaja iseseisva toimetuleku, sotsiaalse integratsiooni ja töötamise
või tööle asumise soodustamiseks osutatav teenus, mille raames:
1) koostatakse abivajajale puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse sätestatud nõuetele vastav
isiklik rehabilitatsiooniplaan kehtivusega kuus kuud kuni kolm aastat;
2) osutatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud loetelus nimetatud ja rehabilitatsiooniplaanis
märgitud teenuseid, mida viiakse ellu sotsiaal-, tööhõive-, tervishoiu-, hariduse kui muude
meetmete kaudu;
3) juhendatakse abivajajat, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia.
Riskirühm - sarnase abivajadusega inimeste rühm, kelle toimetuleku halvenemist mõjutab mõni
sotsiaalne, käitumuslik, majanduslik, keskkondlik või bioloogiline tegur.
Sekkumine – tegevus, mis kätkeb endas isikule erinevate sotsiaalteenuste, - toetuste ja muu abi
pakkumist, mille eesmärk on inimese vajaduste rahuldamine ning heaolu suurendamine.
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Sotsiaalhoolekanne - toimingute süsteem, mis soodustab inimese toimetulekut.
Sotsiaalhoolekanne hõlmab erinevaid valdkondi: toimetulekut ja töötamist, toetavate
hoolekandeteenuste arendamist, laste ja puuetega inimeste kaitset, varjupaigataotlejate ja pagulaste
abistamist, kuritegude ennetustööd ja sotsiaalselt tõrjutute ühiskonda kaasatuse suurendamist.
Sotsiaalnõustamine - abivajajale teabe andmine tema toimetulekut parandavatest tugiteenustest,
õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest; abistamine konkreetsete sotsiaalsete
probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.
Sotsiaalteenus - üksikisiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus; teenus,
mille eesmärk on tagada eluliste vajaduste rahuldamine, ning aidata vältida diskrimineerimist,
tagada soolise võrdõiguslikkuse ja inimeste tervise kaitse, parandada elatustaset ja elukavaliteeti
ning luua kõigile võrdsed võimalused, suurendades seega üksikisikute suutlikkust ühiskondlikus
elus täielikult osaleda.
Sotsiaalne ettevõte - organisatsioon, mis tahab lahendada mõnda ühiskonna kitsaskohta, tehes
seda oma toodete-teenuste müügi abil ning tegutsedes mingi konkreetse ühiskondliku eesmärgi
saavutamise nimel, kasutades selleks ettevõtlusega teenitud tulu. Kitsamalt tähendab sotsiaalne
ettevõtlus ärilise tegevuse sidumist ühiskondliku eesmärgiga. Sotsiaalsed ettevõtted võivad olla nii
äriühingud kui mittetulundusühingud.
Sotsiaalne kaasatus - kõikide inimeste võimalus osaleda täisväärtuslikult ühiskondlikus elus,
pääseda ligi temale olulistele ressurssidele ning teenustele, töötada ja olla majanduslikult aktiivne.
Sotsiaalne probleem, sotsiaalprobleem - elukvaliteedi halvenemisest tekkiv toimetulematus
või võõrdumus, mis haarab suure osa ühiskonnast või kogu ühiskonna.
Sotsiaalne sidusus - ebavõrdsuse määra ning sotsiaalsete suhete ja sidemete tugevus. Sotsiaalse
sidususe suurendamise vahendid on ühiskondliku kihistumise, ebavõrdsuse ja tõrjutuse
vähendamine ning sotsiaalsete suhete, sidemete ja suhtlemise tugevdamine. Euroopa Nõukogu
kasutab sotsiaalse sidususe järgmist definitsiooni: "Sotsiaalse sidususe all mõistame ühiskonna
võimekust tagada oma kõigi liikmete heaolu, vähendada erinevusi ja
vältida polariseerumist”.
Sotsiaalne tõrjutus - olukord, kui inimestel ei ole võimalust pääseda ressursside ja teenuste
juurde, olgu selleks siis näiteks võimalus tööd teha või ligipääs sotsiaalkindlustusele, haridusele,
tervishoiuteenustele, kultuurile ja vaba aja veetmise võimalustele või ka infotehnoloogiale.
Sotsiaaltöötaja - erialase kõrgharidusega spetsialist, kelle töö on suunatud üksikisikute, perede ja
rühmade toimetuleku toetamisele ning kogukonna ja ühiskonna vastavusse viimisele tema
liikmete vajadustega.
Sotsiaaltoetus - üksikisiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus
esmavajaduste rahuldamiseks, mida makstakse abivajajale riigi või kohaliku omavalitsuse poolt.
Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister STAR - riigi keskne andmekogu/infosüsteem,
mis on asutatud juhtumikorralduse põhimõttel läbiviidava sotsiaaltöö korraldamiseks.
Sügava puudega isik - isik, kellel on anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või
funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab ta pidevat kõrvalabi, juhendamist või
järelevalvet ööpäevaringselt.
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Teovõime - füüsilise isiku võime iseseisvalt teha kehtivaid tehinguid.
Tervena elatud eluiga e eeldatavalt tervena elatud eluiga - rahvastiku tervise kvaliteedi
näitaja, mille arvutamisel on lisaks rahvastiku suremusele arvesse võetud ka rahvastikus esinevate
haiguste elukvaliteeti langetav mõju. Näitaja väärtus on võrdne eluaastatega, mida rahvastiku
keskmine liige eeldatavalt elab maksimaalse võimaliku tervisega.
Tervis - inimese täieliku füüsilise, sotsiaalse ja vaimse heaolu seisundit ning mitte ainult haiguste
ja puuete puudumine; positiivne mõiste, mis toonitab sotsiaalseid ja individuaalseid ressursse ning
füüsilisi võimeid.
Tervisedendus - protsess või tegevus, mille tulemusena inimese või inimeste koosluse võime
oma tervist parandada kasvab; tervisedendus on inimese tervist väärtustava ja soodustava
käitumise ja elulaadi kujundamine ning tervist toetava elukeskkonna sihipärane arendamine.
Tervisekäitumine - igasugune üksikisiku poolt ettevõetud tegevus, hoolimata hetkelisest või
eelnevast terviseseisundist, tervise edendamiseks, kaitsmiseks või säilitamiseks.
Tervislik toitumisviis - toitumisviis, millel on teatavad kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed
omadused, nagu energiasisalduse vastavus individuaalsetele vajadustele ja alati vastavus
toitumispõhimõtetele.
Tervist toetavad keskkonnad - keskkonnad, mis pakuvad inimestele kaitset tervist ohustavate
asjaolude eest ning võimaldavad inimestel suurendada oma võimeid ja arendada eneseusaldust
tervises; hõlmab inimeste elukeskkonda, nende kodu, kus nad töötavad ja mängivad ning ka
inimeste ligipääsu tervise ressurssidele ja nende võimestamisele.
Toimetulek - üksikisiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus
toime tulla.
Toetatud töökoht - püsiva tervisekahjustusega või puudega inimese töö tavapärases
töökeskkonnas, kus vajadusel rakendatakse tööjuhendaja abi ja/või kohandatakse töökoht.
Transporditeenus - toetav teenus, millega tagatakse liikumis- või nägemisfunktsiooni
kahjustusega või vaimupuudega isikutele transpordivahendi kasutamise võimalus töötamiseks,
õppeasutuses õppimiseks või avalike teenuste kasutamiseks nende vajadustele vastava
transpordivahendi kaudu, kui ühistranspordi kasutamine seda ei võimalda.
Tugiisik - ettevalmistava koolituse läbinud inimene, kelle ülesanne on toetada abivajavat inimest
ja aidata tal taaslülituda oma sotsiaalsesse keskkonda.
Tugiisiku teenus - nõustamine, mille kaudu abivajavad leiavad juurdepääsu teadmistele,
oskustele ja ressurssidele, mis võimaldavad neil saavutada kontrolli oma elu üle ja parandada oma
eluviisi kvaliteeti; inimese abistamine ja jõustamine juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel,
õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga inimese igapäevases elukeskkonnas. Tugiisik
on lepinguline töötaja.
Tugipere - pere, kes vabatahtlikkuse alusel abistab abivajajat.
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Tugiteenused - lisateenused, mis toetavad põhiteenuste mõju, ennetavas staadiumis osutatakse
tugiteenuseid igapäevaeluga toimetulekuks kuni põhiteenuste vajaduse tekkimiseni.
Vabatahtlik töö - mittetasustatav tegevus, mida tehakse kellegi hüvanguks vabatahtlikult ja
teatud järjepidevusega. Kodanikualgatuse ideega seostatud, kus inimesele on omane eneseteostusja tunnustusvajadus ning vastutustunne nii iseenda kui ühiskonna eest.
Varane sekkumine – lähenemine, millega tähtsustatakse tegevusi ja programme, mis aitavad
eelkõige väikelastel, aga ka vanematel lastel realiseerida oma potentsiaali ning saada ise
paremateks vanemateks. Varane sekkumine võib olla nii ennetava kui ka tagajärgi leevendava
iseloomuga. Varane sekkumine eeldab varast märkamist.
Vaesus - materiaalsete ressursside ebapiisavusest tingitud ilmajäetus ühiskonnas hädavajalikuks
peetud elustandardist ja sotsiaalmajanduslikust osalusest.
Vanemliku hoolitsuseta laps - orvuks jäänud laps või laps, kelle vanemad on kuulutatud
teadmata kadunuks, teovõimetuks või kelle vanematelt on isiku- ja varahooldusõigus lapse suhtes
peatatud või täielikult ära võetud. Samuti laps, kelle jätmine perekonda seab ohtu lapse tervise ja
heaolu.
Varjupaigateenus - ajutise lühiajalise öömaja võimalus, kus abivajajaga lepingut ei sõlmita.
Teenus on mõeldud vältimatu sotsiaalabi teenusena püsiva elatusvahendita abivajajate
toetamiseks.
Võrgustik - abivajajat ümbritsev keskkond, tema sugulased, tuttavad, sõbrad, naabrid, raviasutus,
sotsiaaltöötajad jt abivajava inimese probleemiga seonduvad inimesed ja asutused. Üksikisikute,
organisatsioonide ja asutuste pühendumisel ning usaldusel põhinev grupp, mis on organiseerunud
mittehierarhilisel alusel tegelemaks üldiste probleemide või muredega, mida seiratakse aktiivselt ja
süstemaatiliselt.
Võrgustikutöö - juhitud koostööd eeldav sotsiaaltöö meetod, kuhu kuuluvad abivajaja, tema
perekond/lähedased ning sotsiaal- ja ametnikevõrgustik.
Võlanõustamine - inimese abistamine rahalise võlgnevuse korral, võlgnevuse abivajaja jaoks
talutavaks muutmisel või rahalise võlgnevuse kõrvaldamisel, uute võlgade tekkimise ennetamine
ning vajadusel inimese teavitamine võlgadega seonduvate probleemide lahendamise võimalustest,
muude võlaprobleemidega seonduvate probleemide lahendamine koostöös teiste
organisatsioonidega.
Vältimatu sotsiaalabi - abi elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitusse
olukorda sattunud üksikisikule või perele (toit, riided, peavari).
Väärkohtlemine - mistahes käitumine inimese suhtes, mis alandab tema füüsilist ja psüühilist
heaolu, seades ohtu tema eakohase arengu ja tervisliku seisundi.
Õpitud abitus - indiviidi passiivsus, mis kujuneb korduval sunnitud viibimisel ebameeldivas
olukorras, mida ta ei saa muuta. Sel viisil kujunenud õpitud abitus kandub üle ka uutesse
olukordadesse, kus indiviidi vabadusaste on suurem.
Üldhooldekodu - ööpäevaringse hooldamisega hoolekandeasutus, kus teenuse eesmärgiks on
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inimese toimetuleku toetamine igapäevase hoolduse kaudu, sisaldades eluasemeteenust,
esmatasandi hooldusabi ja isikuhooldust, huvitegevusi võimete piires.
Ülekaalulisus ja rasvumine - ülemäärane toiduenergia tarbimine, kusjuures madala või
ebapiisava energiakulutamise tagajärjel tekib energia ülejääk, mis ladestub kehas rasva kujul.
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2. VISIOON
Pärnu linna sotsiaalhoolekandesüsteem arvestab iga inimese individuaalsust, toetab
elanike iseseisvust, toimetulekut, tervist ja õnnelikku elu.

VISIOONI MÕÕDIKUD








Meeste ja naiste prognoositav eluiga
Tööjõus osalemise määr ja tööhõive määr
Elanike rahulolu sotsiaalhoolekande teenustega
Toimetulekutoetust saavate perede arv
Loomulik iive
Mehhaaniline iive/rändesaldo
Elatustase/keskmine kuupalk

3. MISSIOON
Sotsiaalhoolekande süsteemis töötavate inimeste missioon on toetada inimese
loomupärast väärikust ja võimekust, seista sotsiaalse õigluse ja võrdsete võimaluste eest.
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4. TEGEVUSPÕHIMÕTTED
Pärnu linnas arvestatakse sotsiaalhoolekande planeerimisel ja rahastamisel järgmiseid
põhimõtteid:


Iga inimene on väärtuslik



Inimesel endal on vastutus enda ja oma perekonnaliikmete toimetuleku eest



Iga otsuse puhul on oluline selle mõju inimese tervisele ja toimetulekule



Sotsiaalteenused annavad võimaluse probleemide ennetamiseks (mitte vaid
tagajärgedega võitlemiseks)



Sotsiaalhoolekandesüsteemi arendatakse teadmistepõhiselt, hinnates regulaarselt
teenuste vajadust ja kvaliteeti

Pärnu linn arvestab Euroopa vabatahtliku sotsiaalteenuste kvaliteedi raamistiku põhimõtetega,
millest tulenevalt püüeldakse sotsiaalteenuste pakkumisel järgnevate põhimõtete poole:


Kättesaadavus – elanike vajaduste rahuldamiseks on tagatud erinevad sotsiaalteenused ja
teenust võimaldatakse kasutajatele kõige soodsamas kohas.



Juurdepääsetavus - võimalikult lihtne juurdepääs sotsiaalteenustele, sh juurdepääs
teabele, teabevahetusvõimalustele ja erapooletutele nõuannetele, füüsilisele keskkonnale
(milles teenuseid osutatakse)



Taskukohasus - sotsiaalteenuseid tuleb osutada kõikidele abi vajavatele inimestele tasuta
või taskukohase hinnaga



Isikukesksus - sotsiaalteenused rahuldavad õigeaegselt ja paindlikult inimese muutuvaid
vajadusi



Kõikehõlmavus - sotsiaalteenuseid osutatakse terviklikult



Järjepidevus - sotsiaalteenused korraldatakse nii, et on tagatud teenuse pidev osutamine,
kuni vajadus selle järele püsib. Teenuste korraldamisel lähtutakse inimese elutsüklist.



Tulemustele suunatus – sotsiaalteenuste osutamisel keskendutakse peamiselt teenuse
saaja kasule, võttes arvesse nende perekondade, mitteametlike hooldajate ja kogukonna
kasu. Teenuste osutamise vajadust hinnatakse perioodiliselt.
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5.

EESMÄRGID JA TEGEVUSED AASTANI 2025
STRATEEGILISED EESMÄRGID

EESMÄRK 1. Pärnu linna sotsiaalhoolekandesüsteem on teadmistepõhine,
koostöövalmis ning seda arendatakse süsteemselt
Seame eesmärgiks, et sotsiaalteenuste kvaliteedi tagamiseks lähtume Pärnu linnas teenuste
osutamisel teenuste juhistest ning parimatest maailma praktikatest. Teenuste osutamisel ei ole
määrav mitte teenuse odavaim hind, vaid teenuse osutamise kvaliteet.
Hoolekandeteenuste pakkujate ning teenuste saajate vahel toimub tihe infovahetus. Teenuste
vajadus on kaardistatud ning teenuste pakkumiseks on olemas piisav hulk inimressursse ning
rahalisi vahendeid.
Hoolekandeliste otsuste tegemisse ja uute teenuste arendamisse kaasatakse valdkonna eksperdid,
huvigruppide esindajad, pikaajalised teenuseosutajad ja linnavalitsuse allasutused.
Mõõdikud:



Elanike rahulolu sotsiaalhoolekande teenustega
Sotsiaalkulude osakaal linna eelarvest

EESMÄRK 2. Pärnu linna sotsiaalhoolekande süsteem tagab abivajajatele
mitmekesised, paindlikud, inimese vajadustest lähtuvad tugiteenused ja toetused
Seame eesmärgiks, et kõiki abivajajaid aidatakse, muresid märgatakse ja sekkutakse võimalikult
varakult.
Sotsiaalteenused on isikukesksed, sihtgrupi vajadustest lähtuvad ja kogukonnapõhised ning
võimaldavad pikaajalist iseseisvat elu.
Riskirühmadele ja nende peredele on toeks tööhõivet parandav tugiteenuste ja –toetuste võrk.
Toetatakse lapsehoiuteenuse erinevaid võimalusi, sügava ja raske puudega inimeste ajutist
hooldusteenusel viibimist, töökohtade loomist ja pikaajaliste töötute töökeskuste tegevust.
Abivajavatele lastele on loodud asendushooldusteenused; paranenud on psühholoogilise abi ja
teraapiate kättesaadavus; tagatakse lapsele pakutava teabe kättesaadavus lapsele arusaadavas
keeles.
Mõõdikud:







Registreeritud töötute arv (2013.a …) ja töötuse määr (2013.a 10,9%)
Suhtelise vaesuse määr
Rehabiliteerivatesse tegevustesse kaasatud pikaajaliste töötute osakaal
Pikaajaliste töötute arv/osakaal registreeritud töötute arvust
Tugiteenuste toel tööhõivesse tagasipöördujate hulk (Töötukassa andmed)
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Perekonnas hooldusel viibivate laste osakaal vanemliku hoolitsuseta laste arvust
Munitsipaaleluruumi taotlejana arvel olevate isikute arv
Koduhooldusteenuseid saavate isikute arv
Erihoolekandeteenuseid saavate täisealiste isikute suhtarv sihtgrupist

EESMÄRK 3. Pärnus on terved ja õnnelikud perekonnad, kus kogu elukaare vältel on
olemas tugi laste kasvatamisele, vanemaks olemisele ja vananemisele.
Lapsevanemaid nõustatakse ja toetatakse, et lastel oleks peres turvaline kasvada.
Toimetulekuraskuste ennetamiseks pakutakse abi kogu perele.
Kõikidele erivajadustega lastele, noortele ja täisealistele on tagatud vajaduspõhised tugiteenused,
abivahendid ja ligipääs hariduse omandamiseks, töötamiseks, puhkamiseks.
Mõõdikud:





Elanike rahulolu tervise- ja haridusteenustega (sh hoiuteenused)
Sotsiaalprojektide toetamise vahendite osakaal valdkonna eelarvest
Teenus(t)e kasutajate arv

EESMÄRK 4. Pärnu linn on turvaline ja tervist toetav elupaik
Seame eesmärgiks, et linnas on loodud võimalused tervislike valikute tegemiseks. Pärnus on
kõikidele inimestele tagatud ligipääsetavus linnaruumi erinevatesse paikadesse (sh ühiskondlikesse
asutustesse, ühistransporti jne).
Kõikidele põlvkondadele on avalikus linnaruumis erinevaid võimalusi turvaliselt ja tervislikult
liikumiseks ning sotsiaalse sidususe suurendamiseks.
Mõõdikud:








Elanikkonna rahulolu tervishoiuteenuste kättesaadavusega (2010.a 90% rahul või
pigem rahul)
Südame- ja veresoonkonnahaigustesse surnute osakaal (2013 54,1%)
Ülekaaluliste laste osakaal
Regulaarselt alkoholi tarvitajate osakaal linna elanikest
Liiklusõnnetustes hukkunute ja vigastatute arv
Eesti Politseis registreeritud I ja II astme kuriteod
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TEGEVUSKAVA
Kasutatud lühendid:
LE – linna eelarve
SO – sotsiaalosakond
MO – majandusosakond
HKO – haridus- ja kultuuriosakond
PO – planeerimisosakond
AvST – avalike suhete teenistus
TöK – Töötukassa

Sihtgrupid:
erivajadustega inimesed
toimetulekuraskustes inimesed
lapsed ja pered
eakad

TEGEVUS

2016

2017

2018

PPA – Politsei- ja Piirivalveamet
MV – maavalitsus
POL – Pärnumaa Omavalitsuste Liit
PPIK - Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda
PH – Pärnu Haigla
TÜPK – Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
PKHK – Pärnumaa Kutsehariduskeskus

2019

2020RESSURSI
SIHTVASTUMÄRKUSED
2025
ALLIKAS
GRUPP
TAJA
Strateegiline eesmärk 1: Pärnu linna sotsiaalhoolekandesüsteem on teadmistepõhine, koostöövalmis ning seda arendatakse süsteemselt
Eesmärk 1.1 Pärnu linnas osutatavad sotsiaalteenused tuginevad teadmistepõhisele praktikale ja vastavad tunnustatud kvaliteedinõuetele.
1. Ostetavate sotsiaalteenuste ning allasutuste
x
x
x
x
x
LE
Kõik
SO
poolt korraldatavate sotsiaalteenuste osutamisel
sihtgr.d
lähtutakse Sotsiaalministeeriumi poolt koostatud
juhistest.
1.1. Teenuste osutamise regulatsioonid
x
x
LE, fondid
Kõik
SO
viiakse kooskõlla riiklike juhistega.
sihtgr.d
2. Pärnu linnale sotsiaalteenuseid osutavad
x
x
LE
Kõik
SO
organisatsioonid töötavad koostöös
sihtgr.d
sotsiaalosakonnaga välja teenuse
kvaliteeditagamise süsteemi.
3. Hangete korras sotsiaalteenuste ostmisel
x
x
x
x
x
LE
Kõik
SO
arvestatakse pakkumuste hindamisel lisaks
sihtgr.d
madalaimale hinnale ka teenuse kvaliteeditagamise
süsteemi.
Eesmärk 1.2 Hoolekandesüsteemi kujundamisel lähtutakse valdkondade sidususest ja soodustatakse erinevate osapoolte koostööd. Huvigruppide ja
institutsioonide vahel toimub süsteemne infovahetus ja loodud on hästi toimiv koostöövõrgustik.
1.Hoolekandeliste otsuste tegemisse ja uute
x
x
x
x
x
LE
Kõik
SO
teenuste arendamisse kaasatakse valdkonna
sihtgr.d
eksperdid, huvigruppide esindajad, pikaajalised
teenuseosutajad ja allasutused
1.1. Valdkonna oluliste otsuste eelnõud
x
x
x
x
x
LE
Kõik
SO
edastatakse huvigruppide esindajatele või
sihtgr.d
ekspertidele arvamuse andmiseks
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1.2. Sihtgrupi seisukoha väljaselgitamiseks
15 000
15 000 x
LE
Kõik
SO, AvST
valdkonnas plaanitavate otsuste/muudatuste
sihtgr.d
tegemisel viiakse läbi uuringud/küsitlused
2. Koostöövõrgustikule vajalik info muudetakse
x
x
x
x
x
LE
Kõik
SO
kättesaadavaks - abivajajale pakutavate teenuste
sihtgr.d
lisamine STAR infosüsteemi
3. Tegutsevad sidusvaldkondade spetsialiste
x
x
x
x
x
LE
Kõik
SO
koondavad töögrupid valdkondadeülese koostöö
sihtgr.d
saavutamiseks (meditsiin, haridus, õigus- ja
korrakaitse, tööhõive, hoolekanne)
4. Tööhõive tagamisega seotud probleemide
x
x
x
x
x
LE, fondid
Erivaj.
SO, TöK
lahendamiseks korraldatakse regulaarseid
inimesed,
ümarlauakohtumisi Töötukassa ja Pärnu
toimetule
Linnavalitsuse vahel (vastavate projektide
kuläbiviimisel). Toetatakse Töötukassa poolt
raskustes
väljatöötatud aktiivsusmeetmeid
inimesed
5. Parandatakse info liikuvust teenuste kohta linna
100
x
LE
Kõik
SO, AvST
kodulehel, laiendatakse info jagamise võimalusi
sihtgr.d
(infovoldikud)
6. Koostöös maakonna KOV-idega korraldatakse
3000
4000
x
LE, partnerid Kõik
SO, MV
sotsiaalteenuseid tutvustav mess/konverents
sihtgr.d
(teenuseid pakkuvate erinevate asutuste
tutvustamiseks):
valdkonna tegijate omavaheline tutvustamine,
valdkonna tegijate tutvustamine abivajajatele
7. Jätkab tööd tervisenõukogu, mis koordineerib
x
x
x
x
x
LE
Kõik
SO
tervisedenduslikku ja haigusi ennetavat tegevust
sihtgr.d
linnas, lähtudes vabariiklikust rahvastiku tervise
arengukavast
8. Jätkatakse tööd Maailma Tervisorganisatsiooni
x
x
x
x
x
LE
Kõik
SO
Euroopa võrgustikus ning Eesti Tervislike
sihtgr.d
Linnade võrgustikus
Eesmärk 1.3 Pärnus on olemas tervikliku sotsiaalhoolekandesüsteemi tagamiseks vajalik ressurss ja kompetents, Pärnu linn on sotsiaalteenuste
korraldamisel Pärnumaa kompetentsikeskus.
1. Kaardistatakse teenuste vajadus ning hinnatakse x
x
x
x
x
LE
Kõik
SO
sotsiaalosakonna töötajate töökoormust lähtudes
sihtgr.d
tegelikest tööülesannetest ja nendele kuluvast
ajast. Ametikohtade arv planeeritakse vastavalt
kohaliku omavalitsuse ees olevatele
sotsiaalkaitselistele ülesannetele ja vastutusele
1.1. Erivajadustega inimestele hoolekandelise
x
LE
Erivaj.
SO
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abi tagamiseks luuakse juhtumikorraldaja
ametikoht või laiendatakse
avahooldusspetsialisti ametikoha ülesandeid,
et tagada isikukeskne juhtumipõhine
lähenemine (abivajajaga töötab üks inimene,
kes hindab teenuste vajaduse ja seob inimese
temale vajalike teenustega, võtab üle
puuetega laste kohta käiva infokogumi laste
täisealiseks saamisel)
1.2. Analüüsitakse lastekaitseteenistuse
x
x
töökorraldust ja vajadusel luuakse täiendav
ametikoht seadusandlusest tulenevate KOVile pandud lastekaitsealaste ülesannete
täitmiseks
2. Sotsiaalvaldkonna töötajatele võimaldatakse
x
x
x
x
täiendõpe ja koolitused, mis on vajalikud
tulemustele orienteeritud tööks erinevate
riskirühmadega (tõenduspõhised metoodikad jms)
3. Arendatakse koostööd Pärnu maakonna teiste
x
x
omavalitsustega, et koguda kokku lähteandmed
võimalike ühiste sotsiaalteenuste arendamiseks (sh
alternatiiv- või toetavate teenuste kaardistamine,
vabatahtlike töö kaardistamine)
4. Arendatakse koostööd Pärnu Kolledžiga, et
x
x
tagada Pärnu linna ja maakonna
sotsiaalhoolekandelise abi süsteemne hindamine ja
analüüs
4.1.TÜPK tudengite lõputöid
x
x
x
x
kaasjuhendatakse sotsiaalosakonna
spetsialistide poolt
4.2. Viiakse läbi regulaarseid küsitlusi
15000
sotsiaalteenustega rahulolu hindamiseks,
teenuste arendamisel arvestatakse küsitluste
analüüsitud tulemustega (sh laste arvamuse
küsimine neid puudutavates küsimustes)
5. Isikukeskseks lähenemiseks luuakse
x
x
x
x
sotsiaalosakonnas sobiv füüsiline keskkond
(helikindlad uksed) ning abivajajaga arvestav
töökorraldus
Eesmärk 1.4 Sotsiaalhoolekandes töötavaid inimesi väärtustatakse ja toetatakse
1.Luuakse võimalused sotsiaaltöötajatele
1000
2000
2000
3000

inimesed

LE

Lapsed ja
pered

SO

LE

Kõik
sihtgr.d

SO

LE

Kõik
sihtgr.d

SO, MV,
POL

LE

Kõik
sihtgr.d

SO

x

LE

Kõik
sihtgr.d

SO, TÜPK

x

LE

Kõik
sihtgr.d

SO, TÜPK

x

LE

Kõik
sihtgr.d

SO

x

LE

Kõik

SO

x
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töönõustamise ja supervisiooni saamiseks
(läbipõlemise vältimiseks, üksteise jõustamiseks,
tööjõuressursi säilitamiseks)
1.1. Töötatakse välja kriisiolukorda ennetav ja x
kriisiolukorrajärgne käitumisskeem
2. Korraldatakse iga-aastane sotsiaaltöötajate
4000
tunnustus-sündmus (väljakuulutamine nt
sotsiaaltöö messil)

sihtgr.d

x
5000

LE
5000

6000

x

LE, partnerid

Kõik
sihtgr.d
Kõik
sihtgr.d

SO
SO, MV
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Strateegiline eesmärk 2: Pärnu linna sotsiaalhoolekande süsteem tagab abivajajatele mitmekesised, paindlikud, inimese vajadustest lähtuvad tugiteenused
ja toetused
Eesmärk 2.1 Kõik lapsed on hoitud ja aidatud, nende muresid märgatakse ja sekkutakse võimalikult varakult
1. Arendatakse asendushooldusteenuseid
x
x
x
x
x
LE
Lapsed ja SO
pered
1.1. Toetatakse asendushoolduselt
x
x
x
x
x
LE
Lapsed ja SO
iseseisvasse ellu astuvate noorte vajadusi
pered
arvestava järelhoolduse süsteemi
väljatöötamist (varajane elluastumise
planeerimine, noore kaasamine järelhoolduse
korraldamiseks, KOV-de omavaheline
koostöö noore toetamisel)
1.2. Arendatakse perekonnas hooldamise
x
x
x
x
x
LE
Lapsed ja SO
teenust ning aidatakse kaasa teenuse
pered
spetsialiseeritud vormide tekkimisele ( nt.
kriisipered, 0-2 aastaste lühiajaline hooldus,
vanemliku hoolitsuseta lapse
intervallhooldus, tugipered vm);
2. Luuakse varase sekkumise süsteem laste
x
x
LE
Lapsed ja SO
arenguliste vajaduste märkamiseks
pered
3. Luuakse sekkumis- ja reageerimissüsteem
x
x
LE
Lapsed ja SO
abivajavate (sh hädaohus oleva) laste märkamiseks
pered
ja abistamiseks (väärkoheldud, perevägivalla all
kannatavad, vanematest eraldatud, vanemliku
hoolitsuseta lapsed)
3.1. Parandatakse koostööd
x
x
LE
Lapsed ja SO
sidusvaldkondadega psühholoogilise abi ja
pered
teraapiate kättesaadavuse tagamiseks
abivajavale lapsele ja tema perele (sh
psüühikahäirega lapsed, puudega lapsed)
3.2. Märkamise ja sekkumise tagamiseks
x
LE
Lapsed ja SO
töötatakse välja käitumisjuhised ja toetatakse
pered
teabematerjalide levitamist
4. Tõhustatakse koostööd sidusvaldkondade
x
LE
Lapsed ja SO
spetsialistide vahel tagamaks senisest paremat info
pered
liikumist ja sekkumismeetmete rakendamist
(meditsiin, haridus, korra- ja õiguskaitse,
hoolekanne)
5. Koostatakse lastekaitse juhendmaterjalid ühtse
x
LE
Lapsed ja SO
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praktika kujundamiseks perede toetamisel ja neile
vajaduspõhiste teenuste pakkumisel
6. Toetatakse lapsehoiuteenuse erinevaid
võimalusi

pered
x

x

6.1. Toetatakse lapsehoiuteenuse osutajaid
x
x
raske ja sügava puudega lastele paindlike
hoiuvõimaluste korraldamisel (lapsehoid
koolivaheaegadel, nädalavahetustel, intervallhooldus, hoiukodu, puuetega laste laagrid);
6.2. Sügava puudega/suure
x
hooldusvajadusega lamavatele lastele
arendatakse välja hoiuvõimalused koostöös
Pärnu Maavalitsuse, Lasteküla, SA Pärnu
Haigla hooldusraviosakonna, erinevate
fondide ja ühingutega
7. Tagatakse lapsele pakutava teabe ja abi
x
x
kättesaadavus lapsele arusaadavas keeles
(lapsesõbralik keelekasutus)
8. Toetatakse laste kaasamist ühiskonnaelu
x
x
puudutavate küsimuste lahendamisse
Eesmärk 2.2 Sihtgrupipõhine munitsipaaleluruumi võimaldamine
1. Rajatakse turvalise, majanduslikult vastuvõetava x
x
hinnaga ning toetatud teenustega
majutusüksus(ed) (esmase nõustava/toetava
teenuse kättesaamisega kohapeal - sotsiaaltöötaja
või tegevusjuhendaja kohalolek sotsiaaleluruumi
üksuses)/ renoveeritakse olemasolev
munitsipaalelamufond
1.1. eakatele, kes ei vaja institutsionaalset
x
x
hooldust (sh kodutute eakate sihtgrupiga
tegelemine)
1.2. sõltuvusprobleemidega isikutele
x
x

1.3. sotsiaalse erivajadusega peredele (sh
lähisuhtevägivallast lahkunud osapoolele
lastega)
1.4. vähekindlustatud inimestele (sh
varjupaigast lahkujatele), majutusüksuse

x

x

x

LE

Lapsed ja
pered

SO

x

x

x

LE

Lapsed ja
pered

SO

x

x

x

LE, partnerid

Lapsed ja
pered

SO

x

x

x

LE

Lapsed ja
pered

SO

x

x

x

LE

Lapsed ja
pered

SO

105 000

x

x

LE, fondid

Kõik
sihtgr.d

SO, MO

x

x

x

LE, fondid

Eakad

SO, MO

x

x

x

LE, fondid

Toimetul
ekuraskustes
inimesed
Lapsed ja
pered

SO, MO

Toimetul
eku-

SO, MO

x

x

x

x

x

LE, fondid

x

70000

x

x

x

LE, fondid

Kogukulu 700
000, LE 15%

SO, MO
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teenus

raskustes
inimesed
Erivaj.
inimesed,
eakad

2. Renoveeritakse linnale kuuluvad
x
x
LE, fondid
SO, MO
munitsipaaleluruumid, et need vastaksid erivaj.
inimeste vajadustele ning võimaldaksid iseseisvalt
elamist (vajadusel läbi toetatud elamise teenuse)
Eesmärk 2.3 Pärnus on toimiv kõiki riskirühmi ja nende peresid hõlmav tööhõivet stimuleerivate tugiteenuste ja –toetuste võrk
1. Toetatakse pikaajaliste töötute töökeskuste
x
x
x
x
x
LE
Toimetul SO
tegevust
ekuraskus
tes
inimesed
2. Toetatakse töökohtade loomist (sotsiaalsed
x
x
x
LE, TöK
Erivaj.
SO, TöK
ettevõtted, kaitstud töökohad, tugiisik/mentor
inimesed
töökohal jne)
2.1. Koostöös Töötukassa, Pärnu linna ja
x
x
x
LE, partnerid Erivaj.
SO, TöK
Pärnumaa ettevõtjate, väiketalunike ning
inimesed,
kolmanda sektoriga arendatakse võimalusi
toimetule
psüühikahäire ja intellektipuudega noortele
kuraskust
kaitstud töö ja toetatud töökohtade
es
loomiseks.
inimesed
2.2. Soodustatakse sotsiaalse ettevõtlusega
x
x
x
LE, TöK
Erivaj.
SO, TöK
tegelevate ühingute tööd, kes pakuvad
inimesed,
töösarnast rakendust sügava ja raske puudega
toimetule
isikutele, toimetulekuraskustes isikutele
kuraskust
es
inimesed
3. Luuakse tugiisikute andmebaas (sh
x
x
x
LE
Kõik
SO
vabatahtlikud tugiisikud) ja tugiisikukeskus
sihtgr.d
(tugiisikud erinevatele sihtgruppidele)
3.1. Toetatakse vabatahtlike motiveerimist,
x
x
x
x
x
LE
Kõik
SO
koolitamist ja edasist tunnustamist
sihtgr.d
4. Korraldatakse omastehooldajatele
x
x
x
x
x
LE
Erivaj.
SO
koolitusi/infopäevi ja toetatakse tugigruppide
inimesed,
tegevust
eakad
5. Toetatakse sügava ja raske puudega inimeste
2000
2000
3000
4000
x
LE
Erivaj.
SO
ajutist hooldusteenusel (intervallteenusel) viibimist
inimesed
(sissetulekust mittesõltuva hooldustoetuse
maksmine), et võimaldada hoolduskoormusega
isikutel puhata ja säilitada töövõimet.
6. Korraldatakse olemasolevad töötamist toetavad x
x
x
x
x
LE
Erivaj.
SO
hoolekandemeetmed selliselt, et need
inimesed,

investeering
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võimaldaksid hoolduskoormusega isikul
tööhõives osaleda

eakad

6.1. Päevakeskuste lahtiolekuajad lähtuvad
sihtgrupi vajadustest

x

LE

6.2. Isikuhooldusteenuse maht ja teenuse
hind vastavad tegelikule vajadusele

x

LE

Erivaj.
inimesed,
eakad
Erivaj.
inimesed,
eakad
Erivaj.
inimesed,
eakad
Erivaj.
inimesed,
eakad

SO
SO

6.3 Võimaldatakse toetust
2000
3000
4000
x
LE
SO
isikuhooldusteenuse maksumuse
kompenseerimiseks
6.4. Luuakse täiendavad töökohad/
x
LE
SO
korraldatakse ümber tööaeg
avahooldusteenuste mahu suurendamiseks
(isikuhooldusteenus/ koduabiteenused ka
õhtusel ajal, nädalavahetustel)
7. Tammiste hooldekodu pakub intervallteenust
x
LE
Eakad
SO
Eesmärk 2.4 Abi vajavatele inimestele on tagatud võimalikult pikaajaline iseseisev elu kogukonnas isikukesksete, sihtgrupi vajadusest lähtuvate ja
kogukonnapõhiste sotsiaalteenuste baasil.
1. Teenuste mahtusid suurendatakse vastavalt
x
x
x
x
x
LE
Kõik
SO
hinnatud vajadusele. Abi vajavale inimesele
sihtgr.d
tagatakse toimetulekuks vajalik teenuste- ja
toetuste kogum.
2. Luuakse uusi toetavaid teenuseid või
25 000 10 000 10 000
LE
Kõik
SO
täiendatakse olemasolevate teenuste kirjeldusi, et
sihtgr.d
katta kõigi teenust vajavate isikute vajadused
2.1. Peretugiisiku teenus täisealisele kerge,
x
LE
Erivaj.
SO
raske ja sügava vaimupuude või/ja
inimesed
liitpuudega isikule ja tema perele, et peale
toimetuleku õppe lõppemist saaks pere tuge
inimese näol, kes tegeleb noorega, kui noor
ei asu koheselt erihoolekandeteenusele või ei
ole talle sobivat kohta linna päevakeskustes
2.2. Koostöös Töötukassa, linna allasutuste
x
x
LE, partnerid Erivaj.
SO
ja erasektoriga arendatakse teenuseid, mis
inimesed,
võimaldaks hoolduskoormusega isikutel
eakad
osaleda tööturul - nt isikuhooldusteenuse
laiendamine, päevahoiuteenus täisealisele
raske või sügava vaimupuudega inimesele
2.3. Erivajadustega täisealiste (sh
x
x
x
x
LE, PH,
Eakad
SO, PH
ESF meede,
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dementsete) päevahoiu teenus (koostöö
Pärnu Haiglaga)
2.4. Arendatakse koduteenuseid sihtgrupi
vajadustest lähtuvalt (nt häirenuputeenus)
3. Arendatakse kogukondlikke teenuseid –
sotsiaaltöötajate professionaalsete teadmiste ja
kompetentsiga toetatakse ja kaasatakse MTÜ-sid,
võttes eeskujuks häid Eesti ja muu maailma (nt
sõpruslinnade) praktikaid.
4. Luuakse keskkond, kus oleks võimalik asutada
intellektipuudega täisealistele inimestele väikesed
grupikodud, mis võimaldavad neil elada tuttavas
linnakeskkonnas ja osaleda ühiskonnaelus.
5. Laiendatakse Erivajadustega Inimeste
Rehabilitatsioonikeskuse poolt pakutavate
erivajadustega inimeste toimetulekut toetavate
teenuste valikut
5.1. Ehitatakse kogukonnas elamise teenuse
maja ja selle baasil arendatakse uusi vajalikke
teenuseid (EIRK laiendus)
5.2. Arendatakse välja päevahooldusteenus
koos päevakeskuse tegevustega
erivajadustega noortele, et võimaldada kodus
elava erivajadusega noore lähedastel
tööhõives osaleda

6. Toetatakse erivajadustega inimestele
kogukondlike teenuste osutamiseks vajaliku
personali koolitamist (tegevusjuhendajad,
tugiisikud), keda oleks võimalik rakendada
kogukonnapõhiste sotsiaalteenuste osutamisel
(tegevusjuhendajate mobiilne liikumine koos
abivajajaga elu-, töö- ja tegevuskeskkonnas)
7. Koostöös ühingutega luuakse infobaas
kallimate kasutuseta abivahendite
vahendamiseks/haldamiseks (koostöö PIK ja
PPÜga)

fondid
x
x

x

x

toetuse summa
50-225tuh,
omafin. 15-35%

LE

Eakad

SO

x

LE

Erivaj.
inimesed

SO

x

LE, fondid

Erivaj.
inimesed

SO

x

LE

Erivaj.
inimesed

SO

LE, fondid

Erivaj.
inimesed

SO

investeering
2017 arvestatud
personalikulu (2
hooldajat);
võimalik ka
toetus ESF
meetmest, toetuse
summa 50225tuh, omafin.
15-35%

x

x

x

x

19 000

x

x

x

LE

Erivaj.
inimesed

SO

x

x

x

x

LE

Erivaj.
inimesed

SO

LE, partnerid

Erivaj.
inimesed

SO

x

investeering
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8. Tagatakse tasuta psühholoogilise nõustamise
kättesaadavus - psühholoogilise nõustamise
teenuse mahu suurendamine
8.1. Suurendatakse vägivalla ohvrite
kriisinõustamise mahtu
9. Toetatakse vaimse tervise keskuse loomist
Pärnu linna erivajadusega täisealistele
10. Töötatakse välja ühised alused erivajadustega
inimeste isiklike eluruumide kohandamisel toetuse
maksmise põhimõtete kohta, võimaldatakse
sihtgrupile kergesti kättesaadav info
10.1. Eluruumi kohandamisel abistatakse
sissetulekust/ toimetulekupiirist mittesõltuva
toetusega
11. Koostöös Pärnu Haiglaga korraldatakse
iseseisva meditsiiniõe geriaatrilise vastuvõtu
teenus Eakate Avahoolduskeskuses (nt 1 kord
nädalas)
12. Sotsiaaltransporditeenust osutatakse
vajaduspõhiselt (teenuse mahu suurendamine
tagamaks transporditeenuse senisest paremat
kättesaadavust).
13. Jätkatakse toiduainete vahendamise süsteemi
toetamist tagamaks kaubanduses realiseerimata
toiduainete jagamine abivajajatele

16 500

x

x

x

LE

Kõik
sihtgr.d

SO

x

x

x

x

LE

SO

x

x

x

LE, fondid

Kõik
sihtgr.d
Erivaj.
inimesed
Erivaj.
inimesed,
eakad

x

x

LE

1. Jätkatakse patsientide ja puudega inimeste
esindusorganisatsioonide ja teiste huvikaitseliste
mittetulundusühingute tegevuse toetamist
2. Koolitatakse ja nõustatakse piiratud teovõimega
inimestele nende huvide teostamise ja parima huvi
tagamiseks määratud eestkostjaid, korraldatakse
infopäevi (lähtudes KOV-il olemasolevast
kogemusest ja kompetentsist eestkostega
seonduvas valdkonnas)
3. Arendatakse koostööd ja abistatakse
olemasolevaid ühinguid, et kasvatada neis
valmisolekut eestkostja ülesannete täitmiseks.
(Eestkoste tegevuses lähtutakse rahvusvahelistest
normidest)

SO
SO

7000

x

LE, fondid

Erivaj.
inimesed

SO

x

x

x

LE, PH

Eakad

SO, PH

x

x

x

x

LE

Eakad,
erivaj.
inimesed

SO

x

x

x

x

LE

Toimetul
ekuraskus
tes
inimesed

SO

Eesmärk 2.5 Erivajadusega inimestele on tagatud õiguste ja huvide kaitse

Personalikulu (1
psühholoog)

x

x

x

x

x

LE

Erivaj.
inimesed

SO

x

x

x

x

x

LE

Erivaj.
inimesed,
eakad

SO

x

x

x

LE

Erivaj.
inimesed

SO

LE 10%
kogukulust
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Eesmärk 2.6 Olemasolevate teenuste süsteemi parandamine
1. Parendatakse olemasolevaid hoolekandeasutusi
1.1. Tammiste hooldekodu Brüsseli maja
parendamine ja kohandamine sihtgrupi
vajadustest lähtuvalt
1.2. Tammiste Hooldekodu Londoni maja
parendamine ja kohandamine sihtgrupi
vajadustest lähtuvalt
1.3. Tammiste Hooldekodu küttesüsteemi
renoveerimine
1.4. Eakate Avahoolduskeskuse hoone
parendamine (automaatselt avanev
välisuks, väikese saali küte)

190
000
230
000
55 000

x

x

LE, fondid

x

x

LE, fondid
LE, fondid
LE

10 000

LE, partnerid

Eakad,
erivaj.
inimesed
Eakad,
erivaj.
inimesed
Eakad,
erivaj.
inimesed
Eakad,
erivaj.
inimesed
Eakad,
erivaj.
inimesed

SO, MO
SO, MO

SO, MO

investeering, CO2
meede, LE osa
20%
investeering, CO2
meede, LE osa
20%
investeering

SO, SO

investeering

SO, MO
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Strateegiline eesmärk 3: Pärnus on terved ja õnnelikud perekonnad, kus kogu elukaare vältel on olemas tugi laste kasvatamisele, vanemaks olemisele ja
vananemisele
Eesmärk 3.1 Positiivse vanemluse toetamine
1. Toetatakse vanemlike oskuste
x
x
x
x
x
LE
Lapsed ja SO
koolitusprogramme ja pereks kasvamist
pered
1.1. Osaletakse riiklikes pereprobleemide
x
x
x
x
x
LE, RE
Lapsed ja SO
ennetamisele suunatud programmides
pered
1.2. Toetatakse MTÜde poolt läbiviidavaid
x
x
x
x
x
LE
Lapsed ja SO
hoolekandelisi projekte
pered
2. Toetatakse ja nõustatakse peresid
x
x
x
x
x
LE
Lapsed ja SO
lahutusprotsessis, pakutakse kohtueelset
pered
nõustamist lapse parima huvi tagamiseks
Eesmärk 3.2 Erivajadustega laste vanemad on ühiskonna täisväärtuslikud liikmed
1.Luuakse varase märkamise ja sekkumise süsteem x
x
LE
Lapsed ja SO
erivajadusega lapse ja tema pere jaoks
pered,
(koordineeritud tegevused)
erivaj.
inimesed
1.1. Tagatakse erivajadusega last puudutava
x
x
x
x
x
LE
Lapsed ja SO
info liikumine erinevate asutuste vahel
pered,
(koostöö Pärnu Haiglaga)
erivaj.
inimesed
Eesmärk 3.3 Toimetulekuraskuste vältimiseks on tõhus ennetava sekkumise süsteem
1. Toimetulekuraskuste ennetamisele suunatud
x
x
x
x
x
LE
Kõik
SO
töö kogu perega
sihtgr.d
1.1. Toetatakse MTÜde poolt läbiviidavaid
x
x
x
x
x
LE
Kõik
SO
hoolekandelisi projekte
sihtgr.d
1.2. Jagatakse infot perekonda toetavate
x
x
x
x
x
LE
Kõik
SO
meetmete kohta
sihtgr.d
1.3. Osaletakse riiklikes
x
x
x
x
x
LE, RE
Kõik
SO
toimetulekuprobleemide ennetamisele
sihtgr.d
suunatud programmides
2. Püüeldakse linnakodanike hoiakute muutmise
x
x
x
x
x
LE
Kõik
SO
poole (julgustame abi küsima) arendades PLV
sihtgr.d
ametnike jt töötajate suhtlemisoskusi koolituste
abil
3. Tagatakse tasuta juriidilise abi saamise võimalus x
x
x
x
x
LE
Kõik
SO
madala sissetulekuga isikutele (suuremate
sihtgr.d
probleemide tekkimise ja suurema abi vajaduse
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ära hoidmiseks): nõustamised täitemenetluse,
maksekäsu kiirmenetluste, elatiste, pärimisasjadega
jne seoses.
3.1. Soodustatakse erivajadustega inimestele
x
x
x
x
x
LE
Erivaj.
SO
kõigi teistega võrdsetel alustel juriidilise abi
inimesed
kättesaamist
Eesmärk 3.4 Kõikidele erivajadusega lastele, noortele ja täisealistele on tagatud vajaduspõhised tugiteenused, abivahendid ja ligipääs hariduse
omandamiseks
1. Abivahendite soetamisel abistatakse
2000
2000
3000
x
LE, fondid
Erivaj.
SO
LE 10%
sissetulekust/toimetulekupiirist mittesõltuva
inimesed
kogukulust
toetusega
2. Toetatakse puudega lapsele haridussüsteemis
x
x
x
x
x
LE
Erivaj.
SO
vajalike tervishoiu- ja tugiteenuste arendamist
inimesed
(isikliku abistaja-, tugiisiku- või kooliabistaja
teenuse võimaldamine, lapsega töötavate
spetsialistide koolitamise toetamine)
3. Toetatakse alternatiivsete
x
x
x
x
LE
Erivaj.
SO
kommunikatsioonivõimaluste (viipekeel, piltkiri,
inimesed
lihtsustatud keel) kasutamist avalikus ruumis (sh
haridusasutustes)
4. Koostöös Pärnumaa Kutsehariduskeskusega
x
x
x
LE, PKHK
Erivaj.
SO
arendatakse ametiõppe võimalusi toimetulekuinimesed
õppe lõpetanud erivajadustega noortele
Eesmärk 3.5 Pereliikmed kannavad üksteise eest hoolt ning vastutavad abivajaja eest
1. Tugiteenused abivajaja lähedastele (nt vähihaige
x
x
x
x
LE
Erivaj.
SO
v dementse hooldus kodustes tingimustes jms)
inimesed,
eakad
1.1. Toetatakse koolituste võimaldamist
x
x
x
x
LE
Erivaj.
SO
abivajaja lähedastele
inimesed,
eakad
1.2. Toetatakse tugigruppide tegevust ja
x
x
x
x
LE
Erivaj.
SO
kogemuste vahetuse projekte
inimesed,
eakad
Eesmärk 3.6 Inimeste tervist toetavad tervislikud eluviisid
1. Tagatakse hommikupudru pakkumise võimalus 57 400 x
x
x
x
LE
Lapsed ja SO,
koolides
pered
HKO
2. Korraldatakse arutelusid, loenguid, praktilisi
x
x
x
x
x
LE
Kõik
SO
töötubasid tervislikust toitumisest
sihtgr.d
2.1. Toetatakse ülelinnaliste erinevatele
500
500
700
x
x
LE
Kõik
SO
sihtgruppidele suunatud seminaride,
sihtgr.d
loengutsüklite korraldamist (nt
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toitumishäired jms teemadel)
2.2. Koostöös koolidega viiakse läbi
x
x
teavitustööd toitumisharjumuste muutmiseks
(nt propageerida koolides hoiakut, et
klassiõhtule/ ekskursioonidele ei võeta kaasa
„rämpstoitu“) ja viiakse läbi teemakohaseid
loengutsükleid (huvijuhtidega)
2.3. Toetatakse lastes tervisliku toitumise
x
x
hoiakuid kujundavaid projekte
Eesmärk 3.7 Kogukondlik nulltolerants igasuguse vägivalla vastu
1. Toetatakse koolituste läbiviimist lasteaedades ja x
x
koolides - kuidas käituda probleemi/vägivalla
märkamise korral
1.1. Toetatakse kiusamise vastu suunatud
x
x
projekte lasteaedades ja koolides
1.2. Toetatakse noorsoopolitsei
x
x
ennetusprojekte (sh politsei
koostöövõimaluste tutvustamine õpetajatele
eesmärgiga, et õpetaja ei kardaks
vägivallajuhtumite puhul politsei poole
pöörduda)
1.3. Tavakoolides viiakse läbi koolitusi
x
x
erinevate puudeliikide tutvustamiseks
2. Tõhustatakse valdkondadeülest koostööd
koolikiusamise vähendamiseks (pedagoogide,
lapsevanemate koolitamine)
3. Jätkatakse koostööd politseiga vägivalla
ennetamiseks
3.1. Analüüsitakse vägivallavastase info
edastamise kanalite tulemuslikkust. Sobiva
kanali vahendusel viiakse läbi
vägivallavastane kampaania
3.2. Abivajajaid teavitatakse üleriigilistest
nõustamisteenustest,
psühhiaatrilise/psühholoogilise abi saamise
võimalusest. Infovoldikute valmistamine

x

x

x

LE

Lapsed ja
pered

SO,
HKO

x

x

x

LE

Lapsed ja
pered

SO

x

x

x

LE

Lapsed ja
pered

SO,
HKO

x

x

x

LE

HKO

x

x

x

LE

Lapsed ja
pered
Lapsed ja
pered

x

x

x

LE

Lapsed ja
pered

LE

Lapsed ja
pered

SO,
HKO,
PPIK
SO

LE

Kõik
sihtgr.d
Kõik
sihtgr.d

SO, PPA

Kõik
sihtgr.d

SO

x

x

x

x

x

x

x

x

100

x

x

LE, partnerid

100

x

LE

SO

SO, PPA
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TEGEVUS

2016

2017

2018

2019

20202025

RESSURSI
ALLIKAS

SIHT- VASTUT
GRUPP
AJA

MÄRKUSED

Strateegiline eesmärk 4: Pärnu linn on turvaline ja tervist toetav elupaik
Eesmärk 4.1 Pärnu linnas on kõikidele inimestele tagatud linnaruumi, ühiskondlike asutuste (sh haridusasutustes) ja ühistransporti ligipääsetavus
1. Linnaruumi kujundamisel arvestatakse alati
x
x
x
x
LE, fondid,
Erivaj.
SO, MO,
x
kõigi erivajadustega

1.1. Linnaruumi kujundamisel arvestatakse
nägemispuudega isikutega (helisignaaliga
foorid kõigis valgusfooridega sõiduteede
ületamiskohtades, markeeritud trepid ja
häälteavitusega liftid avalikke teenuseid
pakkuvates asutustes jms)
1.2. Olulistesse avalikes huvides
tegutsevatesse asutustesse (sh haridusasutustesse) tagatakse liikumispuudega
inimestele ligipääs (kaldteed, liftid,
automaatselt avanevad uksed jms)
1.3. Tagatakse ühistranspordi kättesaadavus
liikumisraskustes või liikumisabivahendiga
liikuvate inimestele (madalapõhjaliste busside
kasutamine, bussipeatuste korrastamine,
vajadusel abi tagamine bussi sisenemisel ja
väljumisel)
1.4. Informatsiooni edastamisel arvestatakse
üldises linnaruumis ja ühiskondlikes
ruumides kõigi erivajadustega, toetatakse
alternatiivseid kommunikatsiooni-võimalusi

erasektor

30000

5000

30000

30000

x

LE, fondid,
erasektor

x

4000

x

x

x

LE, fondid,
erasektor

x

x

x

x

x

LE, fondid,
erasektor

x

x

x

LE

inimesed,
eakad,
lapsed ja
pered
Erivaj.
inimesed

PO

SO, MO

investeering

Erivaj.
inimesed,
eakad,
lapsed ja
pered
Erivaj.
inimesed,
eakad,
lapsed ja
pered

SO, MO

investeering

SO, MO

investeering

Erivaj.
SO
inimesed,
eakad,
lapsed ja
pered
1.5. Kaardistatakse ligipääsetavus
x
x
x
LE, fondid
Erivaj.
x
x
SO, PPIK
linnaruumis ning teostatakse
inimesed,
järelevalvet/kontrolli ligipääsetavuse
eakad,
tagamise osas
lapsed ja
pered
Eesmärk 4.2 Kõikidele põlvkondadele on avalikus ruumis erinevaid võimalusi tervislikult liiklemiseks, liikumiseks ja sotsiaalse sidususe suurendamiseks
1. Toetatakse tervisespordi ürituste korraldamist
x
x
x
x
x
LE, partnerid Kõik
SO
ning jätkatakse koostööd ühingute ja ettevõtetega
sihtgr.d

x

x
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2. Võimaldatakse spordiväljakute kasutamine
erinevates linnaosades (koolide väljakud)
3. Avalikus linnaruumis laiendatakse
sportimisvõimalusi (nt lauatennis, Rannapargis
korv- ja võrkpall, skatepark, parkuurimine jms)

x

x

x

x

x

LE

10 000

10 000

10 000

10 000

x

LE

4. Propageeritakse jalgsi ja jalgrattaga koolis
käimist, luuakse vastavad tingimused (nt turvaliste
parklate rajamine koolide juurde, kergliiklusteede
võrgustik jne)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5. Toetatakse koolikoti mahu vähendamise
meetmeid (topelt-õpikud, e-lahendused)
6. Koostöös haridusasutustega soositakse
individuaalset lähenemist ja mitmekülgset
liikumist (nt kehalise kasvatuse tundide
mitmekesistamine, õues õppimise võimaluste
loomine erinevates õppeainetes)
7. Spordi rahastamispõhimõtete muutmise kaudu
väärtustatakse tervisesporti - liigutakse
tulemustepõhiselt spordiklubide toetamiselt
rahva-/tervisespordi toetamisele

8. Koolide renoveerimisel/uute ehitamisel luuakse x
õpilastele puhkekohad (tundideväliseks olemiseks,
puhkamiseks), projektide järelvalvesse kaasatakse
linnaarst
9. Tervisedendusprojektide ning
x
kultuuriprojektide toetamisel tehakse koostööd
haridus- ja kultuuriosakonna ja sotsiaalosakonna
vahel (nt alkoholivaba kultuuriürituse toetamine,
koolide tervisedenduse projektide toetamine jms)
Eesmärk 4.3 Eakad on kaasatud ja sotsiaalselt aktiivsed
1. Toetatakse linnaosakeskuste tegevust
x
2. Võimaldatakse linnapoolne soodustus eakatele
tervisüritustel/tervistavatel tegevustel osalemiseks
(SPA, osalustasu jms soodustused)
3. EAK päevakeskuse laiendamine

Kõik
sihtgr.d
Kõik
sihtgr.d

SO, HKO
SO, MO

investeering

LE

Lapsed ja
pered

SO, MO,
HKO

investeering

x

LE

SO, HKO

x

x

LE

Lapsed ja
pered
Lapsed ja
pered

x

x

x

LE

Kõik
sihtgr.d

SO, HKO

x

x

x

x

LE, fondid

Lapsed ja
pered

SO, MO

x

x

x

x

LE

Kõik
sihtgr.d

SO, HKO

x
x

x
x

x
x

x
x

LE, fondid
LE, partnerid

Eakad
Eakad

HKO
SO

LE

Eakad

SO, MO

50 000

SO, HKO

investeering
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6.

ARENGUKAVA SEIRE JA MUUTMINE

Pärnu linna sotsiaalhoolekande arengukava elluviimise seire toimub kord aastas, mille käigus
koostatakse arengukava täitmise aruanne. Selles tuuakse välja kõigi strateegiliste eesmärkide
saavutamiseks läbi viidud tegevused, kasutatud rahalised vahendid ja nende allikad, antakse
koondhinnang arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamisele ja seiremõõdikute täitmisele.
Ühtlasi tehakse ettepanek arengukava muutmise vajalikkuse kohta. Seire tulemustega koos
esitatakse arengukava täpsustatud tegevuskava lisanduva aastase sammuga.
Arengukava seire algmaterjali kogub ja tulemusi analüüsib Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakond.
Pärnu Linnavalitsus esitab Pärnu Linnavolikogule vastava ülevaate hiljemalt 1. märtsiks.
Kui Pärnu Linnavolikogu peab arengukava muutmist vajalikuks, teeb ta Pärnu Linnavalitsusele
ülesandeks kuulutada välja arengukava uue redaktsiooni koostamine ja selle avalikustamine.
Arengukava muudatusteks loetakse visiooni, eesmärkide ja tegevuste sisulisi muutusi, mille
elluviimine muudab Pärnu linna eelarve tasakaalu.
Pärnu linna sotsiaalhoolekande arengukava muutmine toimub enne Pärnu linna arengukava
muutmist, mistõttu peab Pärnu Linnavolikogu iga aasta 1. juuliks arengukava läbi vaatama ja
tegema sellekohase otsuse.
Pärnu Linnavolikogu poolt kinnitatud Pärnu linna sotsiaalhoolekande arengukava avalikustatakse
Pärnu linna interneti kodulehel.
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Lisa 1. Arengukava koostamises osalenud isikud ja organisatsioonid
Laste hoolekande töögrupis osalejad:
Anne Betker, Pärnu Linnavolikogu, sotsiaalkomisjon
Tõnu Poopuu, Sotsiaalministeerium, laste ja perede osakond
Marko Truu, Pärnu Maavalitsus, haridus- ja sotsiaalosakond
Valter Parve, Pärnu Linnavolikogu, sotsiaalkomisjon
Andri Arula, lapsevanem
Rita Kaas, Pärnu Linnavolikogu, sotsiaalkomisjon
Kristi Ollino, MTÜ Shalom, laste ja perede päevakeskuse ja varjupaik
Malle Link, MTÜ Caritas Eesti
Toomas Mihkelson, MTÜ Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda
Iivi Kallaste, MTÜ Gratia Domini
Ulvi Nõmm, MTÜ Vanem Vend Vanem Õde
Ellen Treufeldt, linnakodanik
Anne Toiger, Õppenõustamiskeskus
Ada Kraak, Pärnu Linnavalitsus, sotsiaalosakond
Aika Kaukver, Pärnu Linnavalitsus, sotsiaalosakond
Töögrupi juht Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna lastekaitse peaspetsialist Irene Peterson
Eakate hoolekande töögrupis osalejad:
Mare Aavamägi, hoolekoda Fööniks
Angela Jundemann, hoolekoda Fööniks
Riido Villup, Tammiste Hooldekodu
Ilme Seepere, MTÜ Pärnu Horisont
Marika Raiend, MTÜ Eakate Ühing Elulust
Siivi Teinfeldt, MTÜ Pärnumaa Kutsehaigete Ühing
Ellen Treufeldt, linnakodanik
Olga Muraskina, MTÜ Parkinsoni haigete selts
Margit Seppik, SA Pärnu Haigla, õendus-hoolduskeskus
Heli Kallasmaa, Eakate Avahoolduskeskus
Aika Kaukver, Pärnu Linnavalitsus, sotsiaalosakond
Töögrupi juht Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna vanurite hoolekande peaspetsialist Ketri Kupper
Erivajadustega inimeste hoolekande töögrupis osalejad:
Indrek Linnuste, SA Pärnu Haigla, psühhiaatriakliinik
Kadri Eenraid, SA Pärnu Haigla, psühhiaatriakliinik
Juta Adams, MTÜ Pärnu Pimedate Ühing
Toomas Mihkelson, MTÜ Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda
Ester Reinsalu, SA Pärnu Haigla, psühhiaatriakliinik
Iivi Kallaste, MTÜ Gratia Domini
Heli Kallasmaa, Eakate Avahoolduskeskus
Hiie Martinson, MTÜ Maarjakodu
Monika Koppel, Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskus
Aika Kaukver, Pärnu Linnavalitsus, sotsiaalosakond
Töögrupi juht Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist Katrin
Tsuiman
Toimetulekuraskustes inimeste hoolekande töögrupis osalejad:
Erika Kukk, MTÜ Diakooniakeskus
Reena Liigus, MTÜ Diakooniakeskus
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Isabell Maripuu, Toidupank
Mirjam Vabrit, MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik
Evelyn Eichhorst, MTÜ Pesapuu
Riho Roomet, MTÜ Pesapuu
Ilme Seepere, MTÜ Pärnu Horisont
Rita Kaas, Pärnu Linnavolikogu, sotsiaalkomisjon
Kalju Põldroos, MTÜ Samaaria
Aika Kaukver, Pärnu Linnavalitsus, sotsiaalosakond
Töögrupi juht Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist Raul
Kivi
Tervishoiu töögrupis osalejad:
Indrek Linnuste, SA Pärnu Haigla, psühhiaatriakliinik
Triin Jaanson, linnakodanik
Juta Adams, MTÜ Pärnu Pimedate Ühing
Mirjam Vabrit, MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik
Ellen Treufeldt, linnakodanik
Iivi Kallaste, MTÜ Gratia Domini
Marina Mesipuu, MTÜ Selts Raeküla
Elen Kihl, MTÜ Zonta Pärnu Klubi
Viivika Orula, MTÜ Zonta Pärnu Klubi
Sirje Soovik, Pärnu Klubi Tervisesport
Inga Kuldmäe, OÜ Pärnu Perearstid
Maksim Korzin, Politsei- ja Piirivalveamet, Pärnu konstaablijaoskond
Lea Mardik, Õppenõustamiskeskus
Töögrupi juht Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna linnaarst Ada Kraak
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Lisa 2. Kasutatud materjalid
Euroopa tasandi dokumendid
 Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:et:PDF
 Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010-2020
www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/04/Euroopa-puuetega-inimeste-strateegia-2010-20201.pdf
 Euroopa vaimse tervise ja heaolu pakt
www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Tervisevaldkond/Tervisepoliitika/Vaimne_tervis/Vaim
se_tervise_ja_heaolu_Euroopa_pakt.pdf
 Euroopa vabatahtlik sotsiaalteenuste kvaliteedi raamistik
www.equass.ee/public/Sotsiaalteenuste_vabatahtlik_kvaliteediraamistik.pdf


ÜRO Lapse õiguste konventsioon https://www.riigiteataja.ee/akt/24016



ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsioon www.riigiteataja.ee/akt/204042012006

Eesti tasandi dokumendid:
 Aktiivse vananemise arengukava 2013-2020
http://www.sm.ee/sites/default/files/contenteditors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Eakatele/aktiivsena_vananemise_arengukava_2
013-2020.pdf


Eesti Hooldusravivõrgu arengukava 2015 rahvatervis.ut.ee/handle/1/2048

 Erihoolekande arengukava 2014-2020
http://www.sm.ee/sites/default/files/contenteditors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Puudega_inimetele/erihoolekande_arengukava_
2014-2020.pdf
 Esmatasandi tervishoiu arengukava 2009 – 2015
www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Tervisevaldkond/Tervishoid/Esmatasandi_arengukava
_2009-2015.pdf
 Hoolekande kontseptsioon 2004
www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Sotsiaalvaldkond/Sotsiaalhoolekanne/hoolekande_kont
septsioon.pdf
 Kohalike omavalitsustele soovituslikud sotsiaalteenuste standardid
www.sm.ee/tegevus/sotsiaalhoolekanne/kohalike-omavalitsuste-sotsiaalteenuste-soovituslikudjuhised.html


Konkurentsivõime kava Eesti 2020 ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_estonia_et.pdf
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 Laste heaolu. Statistikaameti kogumik 2013
oiguskantsler.ee/sites/default/files/IMCE/laste_heaolu_0.pdf
 Laste ja perede arengukava 2012-2020
valitsus.ee/et/valitsus/arengukavad/Peresobralik-riik/laste-ja-perede-arengukava-2012-2020
 Noortevaldkonna arengukava 2014-2020
www.hm.ee/sites/default/files/noortevaldkonna_arengukava_2014-2020.pdf
 Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020
www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Tervisevaldkond/Rahvatervis/RTA/2012_RTA_pohite
kst_ok_5.pdf
 Sotsiaalministeeriumi arengukava 2013-2016
www.sm.ee/sites/default/files/contenteditors/Ministeerium_kontaktid/Ministeeriumi_arengukava_ja_tooplaan/sotsiaalministeeriumi_areng
ukava_2013-2016.pdf
 Vaesus Eestis. Statistikaameti kogumik 2010.
http://www.stat.ee/publication-downloadpdf?publication_id=21168&amp;publication_title=Vaesus+Eestis.+Poverty+in+Estonia&amp;id=
32392
 Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2010-2014
valitsus.ee/sites/default/files/contenteditors/arengukavad/arengukava_vagivalla_vahendamine_2010_2014.pdf
Pärnumaa tasandi dokumendid:


Arengustrateegia Pärnumaa 2030+ pol.parnumaa.ee/files/170.pdf

Pärnu linna tasandi dokumendid:
 Pärnu linna arengukava aastani 2025
www.parnu.ee/fileadmin/user_upload/areng/arengukava/Parnu_linna_arengukava_aastani_2025_mu
utm_19.09.13.pdf
 Riskikäitumine Pärnu linna kooliealiste õpilaste seas, uuring 2011
www.parnu.ee/fileadmin/user_upload/areng/uurimused/Probleemid_koolides_2011_raport.pdf
 Pärnu linna invapoliitikaplaan aastani 2015
www.parnu.ee/fileadmin/user_upload/061129st/invapoliitika_plaan_aastani2015.doc
Muud valdkonnaga seotud materjalid:
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Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse projekt „Kaitstud töö teenus – erivajadustega inimestele
töö ja eneseteostuse pakkumine väljaspool avatud tööturgu”
http://www.astangu.ee/projektid-ja-partnerlus/loppenud-projektid/kaitstud-toeoe.html
 Eesti sotsiaalse ettevõtluse kogemuste ja olukorra kaardistamine. Uuringu aruanne 2011
https://www.siseministeerium.ee/public/Eesti_sotsiaalse_ettevotluse_kogemuste_ja_olukorra_kaardi
stamine.pdf


MTÜ Eesti Omastehooldus http://www.omastehooldus.eu/



Sotsiaalministeerium http://sm.ee/et



Sotsiaalkindlustusamet http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Valdkonna õigusaktid:


Sotsiaalhoolekandeseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/129062014071



Perekonnaseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/129062014103



Puuetega Inimeste sotsiaaltoetuste seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/116042014015



Tsiviilseadustiku üldosa seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014103

37

Lisa 3. Pärnu linna sotsiaalvaldkonna olukorra ülevaade aastal 2014
Rahvastiku areng
Pärnu linna rahvastikuregistri andmetel elas Pärnus 1. jaanuari 2014 seisuga 41 528 inimest. Rahvaarv on
olnud peale Eesti taasiseseisvumist langustrendis (joonis 1).
Rahvaarv aastatel 1990-2014
55000
52000
49000
46000
43000
40000
37000
34000
31000
28000

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

25000

Joonis 1. Pärnu linna rahvastik 1. jaanuari seisuga aastatel 1990-2014 (Pärnu linna rahvastikuregister)
Rahvastiku- ja eluruumide loenduse (REL) andmetel on elanike arv kahe loenduse vahelisel perioodil
(2000-2012) vähenenud 13%. Vaadates elanikke vanusgruppide kaupa, võib öelda, et vähenenud on laste ja
tööealise elanikkonna hulk, kasvanud on vanuserühm 70 aastat ja vanemad. Pärnu elanike soo- ja
vanusstruktuuri aastatel 2000 ja 2014 iseloomustab joonis 2.
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Joonis 2. Pärnu linna elanike soo- ja vanusstruktuur 1.jaanuaril aastatel 2000 ja 2014 (Pärnu linna
rahvastikuregister)
Pärnu on kaotanud noort ja tööjõulist elanikkonda linna lähivaldadele (viimase 12 aasta jooksul on
rändesaldo väga muutlik), Eesti suurematele linnadele (peamiselt Tallinnale) ning süveneb ränne
lähivälismaale (joonis 3). Aastatel 2008-2009 positiivseks muutunud iive, on jälle pöördunud negatiivseks
(joonis 4).
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3. Pärnu linna rändesaldo 2000-2012 aastal (Statistikaamet)
Sündimus ja suremus Pärnu linnas 1989-2013
900
800
700
600
500

sündimus

400

suremus

300
200
100

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

0

Joonis 4. Sündimus ja suremus Pärnu linnas 1989-2013 (Statistikaamet)
Kokkuvõttes, tuleb tunnistada, et oleme väheneva rahvaarvu ja vananeva rahvastikuga linn.
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Elanikkonna majanduslik aktiivsus ja sissetulekud
Tööjõud on see osa tööealisest elanikkonnast, kes soovib töötada (on tööga hõivatud või otsib aktiivselt
tööd). Pärnu puhul võib tööjõu suuruseks lugeda 19 122 inimest.
Tööga hõivatud isikuid oli Pärnu linnas 17 106 inimest. Hõivatutest enamiku moodustasid
palgatöötajad (91% hõivatutest ehk 15 513 inimest).
Pärnu linna ja selle tagamaa tööga hõivatud inimestest 52% omab keskharidust, 35% kõrgharidust ning
13% hõivatutest on üldpõhihariduse või madalama haridustasemega (joonis 5). Pärnu linnas elavad
hõivatud on mõnevõrra kõrgema haridustasemega kui Pärnu maakonnas elavad hõivatud.
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Joonis 5. Hõivatud haridustaseme järgi 31.12.2011 (Statistikaamet - Rahva ja eluruumide loendus)
Töötuid1oli seisuga 31.12.2012 Pärnu linnas 2016 inimest (REL andmed). Töötukassa kogub andmeid
registreeritud töötuse kohta, mis on mõnevõrra väiksem number. Töötukassa andmetel oli registreeritud
töötuid Pärnu maakonnas (seisuga 31.12.2012) 2636 inimest. Faktiliselt on ilma tööta tööealisi elanikke,
kes sooviksid töötada, aga tunduvalt enam.
Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustavad Pärnu maakonna lõikes
lihttöölised (20,2%), oskus- ja käsitöölised (20,0%), ning teenindus- ja müügitöötajad (16,4%) (tabel 1).
Tabel 1. Registreeritud töötud viimase ametiala järgi, Pärnumaa (seisuga 31.12.2012) (Töötukassa)
Lihttöölised
Oskus- ja käsitöölised
Teenindus- ja müügitöötajad
Seadme- ja masinaoperaatorid
Kontoritöötajad ja ametnikud
Keskastme spetsialistid, tehnikud
Kõrgemad ametnikud ja juhid
1

488
485
396
372
193
181
144

Rahva ja eluruumide loendus järgi loetakse töötuks vähemalt 15-aastast isikut, kes oli ilma tööta ning otsis seda
aktiivselt (ei pruukinud aga olla registreeritud töötu).
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Tippspetsialistid
Põllumajanduse ja kalanduse oskustöölised
Relvajõud

84
73
3

REL andmete järgi töötuna klassifitseerunud inimestest enamik omab keskharidust (Pärnu linn ja
tagamaa kokku – 54% töötutest, 27%-l on põhi- ja madalam haridus ning 19%-l kõrgharidus (joonis
6)). Pärnu linna töötute hulgas on kõrgharitud töötute osatähtsus veidi suurem ning põhi- ja madalama
haridusega töötute osatähtsus veidi väiksem.
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6. Töötud haridustaseme järgi, 31.12.20112 (Statistikaamet - Rahva ja eluruumide loendus)

Joonis

Ametiala järgi töötab kõige enam inimesi nii Pärnu linnas kui selle tagamaal oskustöötajate ja
käsitöölistena (joonis 7). Osatähtsuselt järgmine ametiala pearühm on tehnikud ja kesktaseme spetsialistid.
Kolmandale kohale jääb alarühm teenindus- ja müügitöötajad.

2

Haridus oli teadmata 774 töötu puhul (neist Pärnu linnas 627 ja tagamaal 147).

42

Oskustöötajad ja käsitöölised
Tehnikud ja kesktaseme spetsialistid
Teenindus- ja müügitöötajad
Tippspetsialistid
Seadme- ja masinaoperaatorid ja -koostajad

Pärnu linn
tagamaa

Juhid
Lihttöölised
Ametnikud
Põllumajanduse, metsanduse, jahinduse ja
kalanduse oskustöötajad
Sõjaväelased
0

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Joonis 7. Hõivatud ametiala järgi, 31.12.2011 (Statistikaamet - Rahva ja eluruumide loendus)
Kõige levinum amet piirkonnas on äri- ja haldusalal töötavad kesktaseme spetsialistid ( joonis 8). Selle
kategooria alla kuulub rida ameteid, nt personalitöötaja, kinnisvaramaakler jpt. Palju inimesi töötab ka
ehitajatena ning müüjatena .
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Joonis 8. Hõivatute ametid 31.12.2011 3 (Statistikaamet - Rahva ja eluruumide loendus)

3

Isikuteenindajad – nt kokad, ettekandjad, juuksurid.
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Keskmine palk 2012. aastal oli 753 € (2011. aastal 716 €). Pärnu linnas elavatest hõivatutest käis
kodulinnas tööl 11 843 inimest ning kodumaakonnas töötas 871 inimest. Väljapoole Pärnu maakonda
käib Pärnu linnas elavatest tööga hõivatutest tööl 2058 inimest, neist 1206 inimest välismaal (valdavalt
Soomes).

44

Tervishoiuvaldkond
Pärnus osutatakse esmatasandi üldarstiabi 4-s perearstikeskuses, kokku 28-s praksises:

OÜ Pärnu Perearstid -17 praksist,

OÜ Ülejõe Perearst - 4 praksist,

Mai perearstid OÜ - 4 praksist,

Fons Perearstid OÜ - 2 praksist,

1 praksis FIE-na.
SA Pärnu Haigla osutab eriarstiabi Pärnu linna ja maakonna ning Lääne-Eesti piirkonna elanikele. Pärnu
Haiglas on 409 voodikohta, millest 304 on aktiivravi, 14 statsionaarne taastusravi, 11 järelravi (Ristiku 1) ja
õendushooldus voodeid 80 (Ravi 2). Lisaks paikneb Ravi 2 korpuses 23 hoolekande voodit (nn
hooldekodu) ja 2 voodit rehabilitatsiooni teenusele. Kokku 434 voodit. Pärnu Haiglas on kokku 1258
töötajat sh 185 arsti, 388 õde ja 214 hooldajat.
Haigla teenuste struktuur:

statsionaarne ja ambulatoorne eriarstiabi,

erakorraline meditsiiniabi (sh kiirabi 9 brigaadiga),

veretalitus,

ambulatoorne ja statsionaarne taastusravi,

mitmetasandiline hooldusravivõrk,

psühhiaatria päevakeskuse teenus,

koduõendusteenus,

AIDS-i anonüümne nõustamiskabinet,

reisimeditsiini kabinet,

töötervishoiukeskus,

noorsportlaste terviseuuringud,

heaolukeskus.
Pärnu Linnavalitsuse juhtimisel on aastatel 2004 ja 2010 läbi viidud uuringud tervishoiuteenusega rahulolu
kohta. Elanike rahulolu teenuse kättesaadavusega on paranenud: 2004.a rahul või pigem rahul 79%, siis
2010.a 90%.
Ravikindlustusega hõlmamata elanike ravikulud kaetakse linna eelarvest, tagades üld-ja eriarstiabi
kättesaadavuse võrdse kohtlemise printsiibil.
Koolitervishoiuteenust osutatakse kõigis Pärnu linna põhikoolides ja gümnaasiumides, kooliõdede
ametkohti on kokku 10,5. Kõikides koolides on õpilastele tagatud soe toit koolilõunana. Koolilõunat
valmistatakse koolide köökides kohapeal (va 3 kooli, kuhu viiakse soe toit termostega). Koolilõuna
vastavust tervisekaitse nõuetele kontrollib linnavalitsuse poolt kinnitatud komisjon igal õppeaastal.
Pärnu linna elanike kõige sagedasemateks haigusteks on vereringeelundite ja südameveresoonkonna
haigused. Kõikidest surmapõhjustest moodustavad vereringe- ja südameveresoonkonna haigused 54,1%.
Töövõimelises eas elanikest, kes Pärnu linnas moodustavad üle poolte, sureb kõige rohkem inimesi
südameveresoonkonna haigustesse.
Valdaval osal elanikkonnast ei ole kujunenud liikumisharjumused eluviisiks, sh laste ja noorte seas, millest
tulenevalt suureneb ülekaaluliste elanike hulk.

45

2011.a. läbi viidud uuringust „Probleemid Pärnu koolides“ selgub, et 62% kõikidest küsitletud õpilastest
on tarvitanud alkoholi, neist 10,5% on teinud seda enda hinnangul sageli. 10,7% tüdrukutest ja 10,4%
poistest tarbivad oma hinnangul alkoholi tihti. Keskmine vanus, millal esimest korda alkohoolseid jooke
prooviti, on 11,4 aastat, varasemate uuringu tulemustes oli see 11,5 aastat. Klasside lõikes alkoholi
tarbimist vaadeldes võib täheldada, et alkoholi tarbimine, võrreldes 2006. aasta uuringuga, on muutunud
sagedasemaks nooremate (5-7. klass) õpilaste seas, alkoholi tarbimise sagedus väheneb gümnaasiumi
klassides. Samas on nooremates klassides aga rohkem neid õpilasi, kes ei tarvita üldse alkoholi.
Kõige sagedamini juuakse alkoholi sõprade või tuttavate seltskonnas - 49% ja 19 % alkoholi tarbijatest
joob alkoholi kodus, kus vanemad või pereliikmed pakuvad. Peaaegu üks kolmandik õpilastest ostab
endale ise poest alkoholi, üks neljandik ostab või saab sõpradelt tuttavatelt, 19% laseb mõnel täiskasvanul
osta. Võrreldes eelnevate uuringutega 2000 ja 2006. aastal, on iga uuringuga siiski vähenenud nende
alkoholitarbijate hulk, kes endale ise kauplusest alkoholi ostavad.
Tervise edenduse valdkonnas on peamised tegevused:

Tervislike toitumisharjumuste kujundamine, koolisööklate regulaarne kontroll koolilõunate
pakkumisel

Liikumisharrastuste võimalustega tervist väärtustava linnakeskkonna kujundamine kõikidele
sihtgruppidele tervisepordi harrastamiseks – valminud 2 terviserada rannapargis kogupikkusega 5,7 km,
rajatud välifitness väljak 2 seadmega.

Korraldatud iga-aastaselt tervisekonverentsid koostöös Zonta Pärnu Klubiga

Tunnustatakse aasta tervise edendajat

Pärnu linn kuulub WHO Euroopa Tervislike Linnade võrgustikku alates 2002. aastast

Pärnu linn on Eesti Tervislike Linnade võrgustiku asutaja liige ja hetkel võrgustiku koordinaator

Kõik Pärnu linna lasteaiad ( 14 ) on Eesti Tervislike Lasteaedade võrgustiku liikmed
Toetused linnaeelarvest:

Ravikindlustusega hõlmamata elanike ravikulude katmine,

Eriarsti visiidi- ja voodipäevatasu tasumine vähekindlustatud peredele

Noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimakse toetamine

Koolitervishoiuteenuse toetamine

Tervist edendavate projektide toetamine
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Elanikele osutatavad sotsiaalteenused ja toetused sihtrühmade lõikes
Lapsed
Laps on kuni 18-aastane isik, noor on noorsootöö seaduse kohaselt 7-26 aastane isik.
Sihtgrupi statistika
Rahvastikuregistri andmetel oli seisuga 01.01.2014 Pärnu linna elanike arv 41 528, sealhulgas alla 18
aastaseid isikuid 7617, neist:
0-6aastaseid 3271,
7-9aastaseid 1276,
10-15aastaseid 2271,
16-17aastaseid 799.
Sünde oli Rahvastikuregistri andmetel 2012. aastal kokku 356, 2013. aastal 367.
Puudega lapsi Sotsiaalkindlustusameti andmetel on seisuga 31.12.2013 Pärnu linnas 225,
neist 52 keskmise puude, 144 raske puude ja 29 sügava puudega last.
Tabel 2. Puudega laste vanuseline koosseis puude raskusastme alusel
Puude
0-6
7-9
10-15
16-17
raskusaste
Keskmine
16
8
21
7
Raske
31
31
62
20
Sügav
13
5
6
5
KOKKU
60
44
89
32

KOKKU
52
144
28
225

Lastekaitsetöö korraldus kohaliku omavalitsuse tasandil
Omavalitsuslik lastekaitse on lapse kaitse ja abi korraldamine ning järelevalve kohaliku omavalitsuse
sotsiaaltalituses.
Seadusandlusest tulenevate ülesannete täitmiseks kohaliku omavalitsuse tasandil laste hoolekande
korraldamisel ja laste arenguks soodsa keskkonna kujundamisel on Pärnu linna sotsiaalosakonnas loodud 6
lastekaitseametniku ametikohta:

1 lastekaitse peaspetsialist,

1 laste hoolekande spetsialist,

4 lastekaitsespetsialisti, kes töötavad piirkondlikes sotsiaalhoolekandekontorites.
Põhiülesanneteks laste õiguste ja huvide kaitse, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine,
eeskosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine, asendushooldusega seotud toimingud,
abivajavatele peredele abi osutamise korraldamine ning järelevalve, juhtumipõhise töö kavandamine
koostöös sotsiaalvõrgustiku liikmetega, laste ja perede nõustamine sotsiaalsetest õigustest ja abistamise
võimalustest, ennetustöö.
Seadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid täidab Pärnu linn oma ametnike, allasutuste ja
erinevate kodanikeühenduste kaudu.
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Laste õiguste ja huvide kaitse
Kohalik omavalitsus kaasatakse kõikidesse alaealisi puudutavatesse kohtumenetlustesse. Tabelites 3 ja 4 on
toodud ülevaade 2011 ja 2012 aastal lahenduse saanud kohtumenetluste kohta.
Tabel 3. Kohtu poolt lahendatud vaidlused (Sveeb)
Laste arv, kelle vanema(-te)lt on
isikuhooldusõigus täielikult ära võetud
Laste arv, kelle vanema(-te)l on
isikuhooldusõigus piiratud
Laste arv, kelle vanema(-te)l on
isikuhooldusõigus peatatud
Laste arv, kelle puhul on rakendatud esialgset
õiguskaitset
Laste arv, kellele on määratud eestkostja
Laste arv, kelle puhul kohus on lahendanud
vaidluse
sh lapse hooldusõiguse üle
Lapsega suhtlemise õiguse üle
Lapse suhtes otsustusõiguse üle
Lapse varahooldusõiguse üle
Lapse ülalpidamise kohustuse täitmise üle
Muud vaidlused

2011
2

2012
4

2013
17

1

10

6

0

7

3

4

5

8

1
52

12
45

6
55

15
10
8
3
5
14

21
13
1
9
10
21

15
11
7
8
3
20

2011
198

2012
166

2013
236

36
19
62
6
0
4
24
3
7
40

20
25
61
4
0
11
40
8
11
1

21
28
47
7
0
27
59
7
22
2

4
37

7
77

9
106

Tabel 4. Kohtuväliselt menetletud vaidlused (Sveeb)
Laste arv, kelle puhul KOV on osalenud
vaidluse menetlemisel kohtuväliselt
sh lapse elukoha üle
lapse hooldusõiguse üle
lapsega suhtlemise õiguse üle
lapse suhtes otsustusõiguse üle
lapse varahooldusõiguse üle
lapse ülalpidamise kohuste täitmise üle
Koolikohustuse mittetäitmine
Koolikiusamine
Väärkohtlemine
Alaealiste komisjoni mõjutusvahendi
kohaldamisel
Kriminaalmenetluse toimingutes
Muud vaidlused/probleemid

Vanemliku hoolitsuseta ja eestkostel olevate laste elu korraldamine
Kohaliku omavalitsuse ülesandeks on vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine. Kodust ja
perekonnast eraldatud lapse edasise elukoha, hooldamise ja kasvatamise peab korraldama kohalik
omavalitsus. Seisuga 31.12.2013 on Pärnu linn (linnavalitsuse kaudu) 5 alaealise eestkostjaks ja 9 alaealise
suhtes täidab Pärnu linn (linnavalitsuse kaudu) eestkostja ülesandeid. Seega on Pärnu linnas
eelpoolnimetatud seisuga kokku 14 alaealist isikut, kellest 2 on paigutatud varjupaiga-, 1 asenduskodu- ja
11 perekonnas hooldamise teenusele.
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Asendushooldusel viibivad Pärnu linna lapsed ja noored
Asendushooldus on vanemliku hoolituseta, sh ka orvuks jäänud, lapse hooldamine väljaspool tema enda
perekonda. Asendushoolduse erinevateks vormideks on lapse lapsendamine, tema paigutamine eestkostele
või perekonnas hooldamise- või asenduskoduteenusele. Perepõhise asendushooldusena käsitletakse
perekonnas hooldamist, eestkostele paigutamist ja lapsendamist, peresarnane asendushooldusvorm on
institutsionaalne asendushooldus ehk asenduskoduteenus.
Vanemliku hoolitsuseta lapse paigutamisel asendushooldusele püütakse paigutada laps perepõhisele
asendushooldusele, eelistades perekonnas hooldamist, eestkoste seadmist ja lapsendamist
asenduskoduteenusele.
Tabel 5. Asendushooldusel viibivad lapsed ja noored
Asendushooldusel viibivad isikud
sh eestkostel
perekonnas hooldamisel
asenduskodus
Kokku

2012
39
10
5
54

2013
34
11
3
48

Eestkostel viibivad Pärnu linna lapsed
Laste üle, kelle kummalgi vanemal ei ole lapse esindusõigust või kelle päritolu ei ole võimalik kindlaks
teha, seatakse kohtu poolt eestkoste. Kui muud sobivat isikut ei leita, määratakse eestkostjaks kohalik
omavalitsus.
Tabel 6. Eestkostel viibivad lapsed
Peredesse eestkostele paigutatud isikud
Aasta algul eestkostel viibivate laste arv
Aasta jooksul eestkostele võetud laste arv
Aasta jooksul lõppenud eestkostete arv
Aasta lõpu seisuga eestkostel viibivate laste arv

2011
42
5
8
39

2012
39
12
12
39

2013
39
7
13
34

Tabel 7. Eestkostel viibivate laste vanuseline ja sooline koosseis 2013. aasta lõpu seisuga
Vanus
0-2
3-6
7-12
13-14
15
16-17
KOKKU
Poisid
1
1
8
3
0
3
16
Tüdrukud 0
4
8
4
0
2
18
Kokku
1
5
16
7
0
5
34
2013. aasta lõpu seisuga kasvavad 34 eestkostel viibivat last 26-s erinevas peres.
Perekonnas hooldamisele paigutamine
Perekonnas hooldamine on lapse hooldamine sobivas perekonnas, kelle liikmete hulka ta ei kuulu.
Perekonnas hooldamisele saab paigutada lapsi, kelle vanematelt on kohus ära võtnud hooldusõiguse,
vanemad on surnud või teadmata kadunuks tunnistatud, vanemate teovõimet on piiratud või kelle
vanemad viibivad vanglas. Perekonnas hooldamise teenusele paigutamist reguleerib Sotsiaalhoolekande
seadus, perekonda hooldusele paigutamist korraldab Pärnu LV sotsiaalosakonna laste hoolekande
spetsialist ja perekonnas hooldamine toimub valla- või linnavalitsuse ja hooldamisele võtja vahel sõlmitud
kirjaliku lepingu alusel. Perekonda hooldusele paigutatud laste arv aastatel 2012-2013 on esitatud tabelis 8.
Tabel 8. Perekonda hooldusele paigutatud laste arvu muutumine (Sveeb)
2011
2012

2013
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Aasta algul perekonda hooldusele paigutatud laste arv

8

11

10

Aasta jooksul perekonda hooldusele paigutatud laste
arv
Aasta jooksul perekonnas hoolduselt lahkunud laste
arv
Aasta lõpu seisuga perekonnas hooldusel viibivate
laste arv

4

2

2

1

3

1

11

10

11

Tabel 9. Perekonnas hooldamise teenusel viibivate laste vanuseline ja sooline koosseis 2013 aasta
lõpu seisuga (Sveeb)
Vanus
0-2
3-6
7-14
15-17
KOKKU
neist puudega
Poisid
1
4
5
1
Tüdrukud
2
2
2
6
1
Kokku
2
1
6
2
11
2
2013. aasta lõpu seisuga kasvavad 11 perekonnas hooldamise teenusel viibivat last 8-s erinevas peres.
Perekonnas hooldamise teenusel viibivatest lastest on kodused 2, lasteaias käib 1 ja põhikoolis 8 last. 11-l
perekonnas hooldusel viibival lapsel esineb puue.
Asenduskoduteenusele paigutatud Pärnu linna lapsed
Pärnu linna poolt asenduskoduteenusele suunatud lastest viibib 2013 aasta lõpu seisuga
asenduskoduteenusel 3 isikut, kes õpivad erinevates kutseõppeasutustes. 2 isikut kolmest on puudega.
Tabel 10. Asenduskoduteenusel viibivate isikute vanuseline ja sooline koosseis 2013 lõpu seisuga
Vanus
18-19
20-24
KOKKU
Poisid
1
1
Tüdrukud
2
2
Kokku
2
1
3
Linna hallatav laste hoolekandeasutus Pärnu Lasteküla
Alates 01.01.2011 kuulub Pärnu linna hallatavate hoolekandeasutuste hulka Pärnu Lasteküla, ainuke
asenduskoduteenust pakkuv laste hoolekandeasutus Pärnumaal. Pärnu Lasteküla asub aadressil Oja 97,
Pärnu. Asutuse kasutuses olev hoonetekompleks koosneb 1 tegelus- ja 6 peremajast.
Tegevusloa alusel on teenuse osutamiseks kohti 48. Põhimäärusejärgselt osutab asutus kahte teenust asenduskoduteenuse pakkumine vanemliku hoolitsuseta lastele ning vanema avalduse alusel
asenduskoduteenuse pakkumine raske ja sügava puudega lastele (tabel 10).
Asenduskoduteenuse osutamine on reguleeritud ja rahastatud riiklikult, seega on tagatud teenusele
suunatud vanemliku hoolitsuseta lapse täielik riiklik ülalpidamine. Lapse seaduslikuks esindajaks on
elukohajärgne kohalik omavalitsus, kellel on õigus täiendavalt osaleda lapse ülalpidamiskulude katmisel
vastavalt oma eelarvelistele võimalustele, tagamaks lapsele vajalike teenuste kättesaadavus või toetuste
maksmine.
Asenduskoduteenust vanema avalduse alusel raske ja sügava puudega lastele finantseerib riik koostöös
kohaliku omavalitsuse ja lapsevanemaga.
Tabel 11. Asenduskoduteenusel viibijad aasta lõpu seisuga (Hveeb)
2012

2013
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Asenduskoduteenusel viibivaid
isikuid kokku, sh
Pärnu linnast
Pärnu maakonnast
teistest maakondadest
Vanema avalduse alusel
asenduskoduteenusel viibivaid
isikuid, sh
Pärnu linnast
Pärnu maakonnast
Kokku:

32

32

3
29
7
7

3
29
7
7

3
4
39

3
4
39

Tabel 12. Asenduskoduteenusel viibivate isikute vanuseline ja sooline koosseis 2013 lõpu seisuga
(Hveeb)
Vanus
3-6
7-12
13-14
15
16-17
18-19
20-24
KOKKU
Poisid
1
6
4
3
4
2
2
22
Tüdrukud
2
4
4
10
Kokku
1
8
4
3
8
6
2
32
Asenduskoduteenusel viibivatest 32-st isikust 1 käib lasteaias, 7 last on põhikooli- ja 1
gümnaasiumiõpilased, 13 last käivad erivajadustega laste koolis või klassis ning 10 noort õpivad
kutseõppeasutuses. Teenusel viibivatest isikutest 14 on puudega lapsed ja noored.
Tabel 13. Vanema avalduse alusel asenduskoduteenusel viibivate isikute sooline ja vanuseline
koosseis 2013 lõpu seisuga (Hveeb)
Vanus
3-6
7-12
13-14
15
16-17
18-19
20-24
KOKKU
Poisid
1
1
1
3
Tüdrukud
2
1
1
4
Kokku
1
2
2
1
1
7
Vanema avalduse alusel asenduskoduteenusel viibivatest isikutest 1 laps käib koolieelses lasteasutuses, 6
last ja noort õpivad Pärnu Toimetulekukooli hooldusklassis.
Pärnu Õppenõustamiskeskuse psühholoogiateenistus
Lisaks tegutseb haridusvaldkonna allasutusena Pärnu Õppenõustamiskeskus, mille eesmärk on osutada I
tasandi sotsiaalpedagoogilist ja psühholoogilist nõustamist Pärnu linna üldhariduskoolidele ja II tasandi
eripedagoogilist, logopeedilist, sotsiaalpedagoogilist ja psühholoogilist nõustamist Pärnu maakonnas.
Pärnu Õppenõustamiskeskuse koosseisus tegutseb psühholoogiateenistus, mis osutab linnaelanikele
psühholoogilise nõustamise teenust ning karjääriteenistus, mis osutab karjäärinõustamist nii Pärnu linna
kui maapiirkonna elanikele.
Tabel 14. Psühholoogiateenistust külastanud klientidega läbiviidud seansside arv
2011*
2012
2013
Klientide arv
386
531
772
Seansside arv
501
358
566
*- Teenust osutas Pereabikeskuse psühholoogiateenistus, Metsa 1, Pärnu
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Laste ja perede toetamine
Pärnu linnas elavate laste ja perede toetamiseks korraldab Pärnu linn erinevate sotsiaalteenuste pakkumist
ja toetuste maksmist.
Tugiisikuteenus lastega peredele
Teenuse osutamist reguleerib Pärnu Linnavolikogu 14.06.2012 määrus nr 18. Teenuse osutamise
eesmärgiks on Pärnu linna lastega perede toimetuleku toetamine ning lapsele turvalise ja toetava
kasvukeskkonna tagamine. Tugiisikuteenus seisneb lapse ja/või tema seadusliku esindaja nõustamises ja
juhendamises tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga igapäevases
elukeskkonnas.
Teenusele suunamise otsustab sotsiaalosakond, teenust osutab Erivajadustega Inimeste
Rehabilitatsioonikeskus oma tugiisikute kaudu, Riia mnt 70, Pärnu. Teenuse kasutajate arv ning maht
2012. ja 2013. aastal on toodud tabelis 15.
Tabel 15. Tugiisikuteenuse kasutamine
2011*
2012
2013
Teenuse kasutajaid kokku
5(PAK), EIRK ?
19
34
Osutatud teenuse tundide arv 662 (PAK), EIRK ? 6612
10 595
*- Teenuse osutajaks toimetulekuraskustes peredele oli Pärnu linnavalitsuse hallatav hoolekandeasutus
Pereabikeskus (Kiige 9, Pärnu), Erivajadustega Inimest Rehabilitatsioonikeskus osutas tugiisikuteenust
puudega lastega peredele.
Riiklikult rahastatav lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele
Lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille vältel tagab
lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja. Raske või sügava puudega lapse
vanemale hüvitab riik kohaliku omavalitsuse kaudu lapsehoiuteenuse kulusid seetõttu, et nendel
lapsevanematel on tavalisest suurem hoolduskoormus ning suurem vajadus hooldamisest vaba aja järgi.
Lapsevanem võib teenust kasutada nii ööpäevase kui ka päevase teenusena. Teenust on võimalik kasutada
ka tundide arvestuses. Enne lapsehoiuteenuse hüvitamise taotlemist tuleb lapsevanemal leida sobiv
teenusepakkuja ning temaga teenuse pakkumise tingimused (sh periood ning hind) kokku leppida. Seejärel
esitab lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja lapsehoiuteenuse hüvitise saamiseks taotluse koos
nõutavate dokumentidega lapse elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele.
Lapsehoiuteenus ei kompenseeri puudega lapsele ja tema perele lasteaiakoha puudumist või koolis käimise
võimaluse puudumist. Puudega lastel on teistega võrdsed õigused käia lasteaias ning koolis ja
lapsehoiuteenus on lapsevanema jaoks täiendav abi puudega lapse kasvatamisel.
Lapsehoiuteenuse kasutajate ning osutajate statistika 2012. ja 2013. aastal on esitatud tabelis 16.
Tabel 16. Lapsehoiuteenuse kasutajad ning teenuse osutajad
2011
2012
Teenuse kasutajaid
7
18
kokku
sh raske puudega 3
8
sügava puudega 4
10
Teenuse osutajate arv
5
7

2013
22
17
5
7

Teenuse osutajad 2013. aastal:

MTÜ Gratia Domini

MTÜ EELK Pärnu Diakooniakeskus
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OÜ Ursula
SA Eesti Agrenska Fond
FIE Liina Lobjakas
OÜ Lõvikesed
MTÜ Nirk

Varjupaigateenus lastele ja nende abivajavatele vanematele
Teenuse osutamist reguleerib Pärnu Linnavolikogu17.11.2011 määrus nr 23. Laste varjupaigas saavad
üldjuhul ajutist ööpäevast abi lapsed vanuses kuni 18 aastat, erandjuhtudel laps koos last hooldava isikuga.
Abi osutatakse eelkõige Pärnu linna elanikele, teiste omavalitsusüksuste elanikele osutatakse vältimatut abi.
Tabelis 17 on esitatud varjupaigateenuse kasutajate arvud 2012. ja 2013. aastal.
Varjupaigas tagatakse vanemliku hoolitsuseta jäänud või ohtu sattunud lapsele tema eale ja seisundile
vastavad kasvu- ja hooldustingimused kuni tema tagasipöördumiseni oma vanemate juurde või eestkoste
või lapsendamise vormistamiseni või muu hooldusvormi kohaldamiseni. Teenuse eesmärgiks on
soodustada sihtgrupi oskuste ja teadmiste arenemist ning ühiskondlikult aktsepteeritavate
väärtushinnangute ja käitumismallide kinnistumist.
Laps võib varjupaika minna omal algatusel, kui ta on lahkunud kodust, kasuvanema või eestkostja juurest
või hoolekandeasutusest talle oluliste probleemide tõttu. Laps võib varjupaigas olla aja jooksul, mis on
vajalik tema elu edasiseks korraldamiseks. 9-kohaline varjupaik on avatud 24 h päevas ja 7 päeva nädalas.
Tabel 17. Laste varjupaigateenuse kasutajad
2011*
2012
2013
Teenuse kasutajaid kokku
69
48
67
Sh lapsed
56
41
56
Täiskasvanud
13
7
11
Voodipäevade arv
1985
2076
1 959
Toidukordade arv
6253
7530
7 068
Teenust osutab: MTÜ Pärnu Shalomi Abikeskus, Riia mnt 29, Pärnu.
Teenuse osutamise koht MTÜ Pärnu Shalomi Abikeskuse Lastemaja, Rääma 40b, Pärnu.
*- Teenuse osutajaks oli Pärnu linnavalitsuse hallatav hoolekandeasutus Pereabikeskus, Kiige 9, Pärnu.
Päevakeskuse teenus toimetulekuraskustes perede lastele
Teenuse osutamist reguleerib Pärnu Linnavolikogu 18.11.2004 määrus nr 29. Päevakeskuse teenust saavad
rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavad lapsed, kes vajavad kõrvalist abi oma toimetulekuvõime
tõstmiseks ja igapäevase eluga toimetulekuks ning suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga.
Päevakeskus on päevast hooldamist pakkuv asutus, kus toimetulekuraskustega peredest pärit lastele
võimaldatakse ka toitlustamine.
Päevakeskuse teenuse eesmärgiks on läbi päevaste tegevuste luua eeldused isiksuse arenguks ja sellega
kaasnevalt tagada laste edasine toimetulek ja sotsiaalne integratsioon. Päevased tegevused sisaldavad
mängulisi elemente, lastele pakutakse võimalusi täiendada enda käelise tegevuse oskusi. Vastavalt
vajadusele tegeletakse ka laste täiskasvanud pereliikmetega, edastades neile teadmisi ja oskusi igapäevaelus
tekkivate praktiliste probleemide lahendamiseks. Tabelis 18 on toodud päevakeskuse teenuse kasutajate
arvud 2012. ja 2013. aastal.
Tabel 18. Päevakeskuse teenuse kasutamine
2011*
Teenuse kasutajaid kokku
123
Sh lapsed
74

2012
181
143

2013
211
142
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Täiskasvanud
49
38
69
Külastuste arv
1097
3037
3 595
Toidukordade arv
364
2567
2 304
Teenust osutab: MTÜ Pärnu Shalomi Abikeskus, Riia mnt 29, Pärnu.
Teenuse osutamise koht MTÜ Pärnu Shalomi Abikeskuse Lastemaja, Rääma 40b, Pärnu.
*- Teenuse osutajaks oli Pärnu linnavalitsuse hallatav hoolekandeasutus Pereabikeskus, Kiige 9, Pärnu
Noorte psühholoogiline nõustamine
Teenuse osutamist reguleerib Pärnu Linnavolikogu 20.04.2006 määrus nr 21. Teenust saavad Eesti
rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavad noored vanuses 7 kuni 26 aastat (tabel 19). Teenus
keskendub täiskasvanuks saamise spetsiifilistele probleemidele, sh enesekindlus, vanematest sõltumatuks
saamine, iseolemine sõprade ringis, lähisuhete loomine, seksuaalprobleemid. Teenuse eesmärgiks on tõsta
teenuse saajate vastupidavust stressile, eluga toimetulekuvõimet ning leida koostöös noortega uusi
vaatenurki, lahendusi ja tulevikuväljavaateid.
Tabel 19. Psühholoogilise nõustamise teenuse kasutamine
2011
2012
Teenuse kasutajaid kokku
1472
801
Osutatud teenuse tundide arv 947
577

2013
534
566

Teenust osutab: OÜ KLV Arstikabinet, Malmö 19, Pärnu
Transporditeenus raske ja sügava puudega laste erikoolidesse transportimiseks
Raske ja sügava puudega laste turvaline transportimine Tallinna, Tartu, Haapsalu ja Porkuni erikoolidesse .
Tabel 20. Transporditeenuse kasutamine
2011
Teenuse kasutajaid kokku
22
Reiside arv
189
Teenust osutab: OÜ Taksobuss, Väike-Posti 10d, Pärnu

2012
21
213

2013
19
249
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Pärnu linna eelarvest finantseeritavad sotsiaaltoetused lastele ja lastega peredele
Laste suvelaagrites osalemise toetus
Pärnu linn on toetanud toimetulekuraskustes perede laste osalemist suvistes lastelaagrites (tabel 21).
Tabel 21. Suvelaagrites osalemine
Laagrites osalenud laste arv
Toetuse üldsumma

2011
12
643 eurot

2012
12
1017

2013
13
831 eurot

Asendushooldusel viibivate laste ja noorte toetus
Pärnu linn on toetanud nn „taskurahaga“ asendushooldusel viibivaid vanemliku hoolitsuseta Pärnu linna
lapsi, kes on paigutatud asenduskodu- või perekonnas hooldamise teenusele (tabel 22).
Tabel 22. Asendushooldusel viibivate laste ja noore toetamine
2011
2012
Asenduskoduteenusel viibivaid 7
5
Pärnu linna lapsi ja noori
Perekonnas hooldamise
12
13
teenusel viibivaid Pärnu linna
lapsi
Keskmine toetus kuus isiku
12,74
14,31 eurot
kohta

2013
3
12
15 eurot

Perekonnas hooldaja toetus
Hooldusvanemale makstav toetus perekonnas hooldamisel viibiva lapse ülalpidamiskulude osaliseks
kompenseerimiseks (tabel 23).
Tabel 23. Perekonnas hooldaja toetus
Perekonnas hooldamise
teenusel viibivate laste arv
Toetus ühe lapse kohta kuus

2011
12

2012
13

2013
12

28,76

28,76 eurot

28,76 eurot

Lapse leinalaagris osalemise toetus
Toetust makstakse 7-18 aastastele isikutele, kes on kaotanud taotlusele eelneva 1,5 aasta jooksul lähedase
pereliikme ja kelle osalemine leinatoetusprogrammis on hinnatud vajalikuks.
Tabel 24. Leinalaagris osalemise toetus
Laagris osalenud laste arv
Toetuse suurus kokku

2011
1
186

2012
2
372 eurot

2013
4
588 eurot

Riiklikult rahastatav puudega lapse hooldaja toetus
Perekonna toimetuleku toetamiseks igakuiselt makstav sotsiaaltoetus, mida makstakse 3-16 aastase
keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale või 16-18 aastase raske või sügava puudega lapse
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hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse igapäevase hooldamise tõttu (tabel 25). Puudega lapse
hooldaja eest tasutakse sotsiaalmaks vastavalt kehtivale sotsiaalmaksu määrale.
Tabel 25. Puudega lapse hooldaja toetus
2011
Puudega lapse hooldajad, kes 10
ei saa töötada puudega lapse
hooldamise tõttu
Toetuse suurus 3-16aastase 19;17 eurot
puudega lapse hooldamise
eest
Toetuse suurus raske puudega 15,34 eurot
16-18aastase lapse hooldamise
eest
Toetuse suurus sügava 25,56 eurot
puudega 16-18aastase lapse
hooldamise eest
Hooldaja eest tasutud 91,75 eurot
sotsiaalmaksu määr

2012
9

2013
13

60 eurot

75 eurot

48 eurot

60 eurot

80 eurot

100 eurot

91,75 eurot

91,75 eurot

Tegevus- ja sotsiaalprojektide toetused kodanikeühendustele
Pärnu linn toetab laste hoolekande valdkonnas tegutsevaid MTÜ-sid nii tegevus- kui ka sotsiaalprojektide
rahastamise kaudu.
Tabel 26. Tegevus- ja sotsiaalprojektide toetused
Tegevustoetust saanud MTÜ-de arv
Tegevustoetuste summa kokku eurodes
Sotsiaalprojekti toetust saanud erinevate
MTÜ-de arv
Sotsiaalprojektide summa kokku

2011
5
12 233
7

2012
5
11 818 eurot
6

2013
5
12 330 eurot
6

7 806 eurot

4 175 eurot

4 788 eurot

Tegevustoetuse saajad 2013:

MTÜ Pärnumaa Lasterikaste Perede Liit

MTÜ Gratia Domini

MTÜ Pärnumaa Kasuperede Liit

MTÜ Vanem Vend Vanem Õde

MTÜ TK & Partnerid
Sotsiaalprojektide toetuse saajad 2013:

MTÜ TK & Partnerid

MTÜ Pärnumaa Lasterikaste Perede Liit

MTÜ Pärnumaa Erivajadustega Laste ja Noorukite Vanemate Ühing

MTÜ Pärnu Toimetulekukooli Toetajate Ühing

MTÜ Pärnumaa lastevanemate ja noorte koolituskeskus

MTÜ Pesapuu
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Täiendavalt osaleb Pärnu linn alates 2012. aasta novembrist MTÜ Caritas Eesti kahe projekti
omafinantseeringu katmisel.
Tabel 27. MTÜ Caritas Eesti toetatavad projektid
Projekti nimi
Projekti periood
Noore vanema toimetuleku toetamne ja 2012-2015
lapsehoiuteenuse pakkumine
Noore vanema toimetuleku toetamine
2012 2015
töötuse ennetamiseks

Omafinantseeringu suurus
10 109 eurot
10 511 eurot
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Vähekindlustatud inimesed ja kodutud
Täiskasvanute varjupaik ja päevakeskus
Varjupaiga teenuse osutamisel lähtutakse Pärnu Linnavolikogu määrusest 19.02.2004 nr 9 „Pärnu linnas
täiskasvanute varjupaiga osutamise kord“.
Teenust osutatakse Pärnu linna elanikele, kes asuvad Pärnu linnas ning kellel on puudus kindlast või regulaarsest ööbimiskohast. Varjupaigateenus on abivajajatele tasuta, teenuse osutamisega kaasnevad kulud
kaetakse Pärnu Linnavalitsuse poolt.
Esmakordselt teenuse saamiseks pöördub teenuse soovija sotsiaalosakonna kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialisti poole (Suur-Sepa 16 kab. 116) või oma elukohajärgse sotsiaalkonsultandi poole.
Varjupaigateenuse osutamiseks on olemas Pärnu linnale kuuluv hoone aadressil Suur-Posti 18b (alates
01.03.2003). Vastavas hoones on lepingute alusel täiskasvanute varjupaigateenust osutanud 2 erinevat
MTÜ-d. Algselt osutas teenuste MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik, 2011-2013 osutas teenust MTÜ
Pärnu Horisont. 2014-2015 a osutab teenust jällegi MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik.
Varjupaigateenus sisaldab kodutute vastuvõttu ja läbivaatust varjupaigas, pesemisvõimalust, ööbimisvõimalust, päevakeskuse teenust, abistamist asjaajamisel, meditsiinilist abi.
Varjupaigas on kokku 62 kohta. Varjupaiga esimesel korrusel on ööbimiseks 3 tuba meestele ja 1 tuba
naistele, samuti on olemas 1 ruum haigetele ja 1 ruum kuhu võidakse lubada ööbima ka jääknähtudega
abivajajaid. Teisel korrusel on ööbimiseks 4 tuba.
Varjupaik on avatud ajavahemikul kl. 18.00 – 9.00.
Vastavalt vajadusele pestakse või desinfitseeritakse varjupaigas voodipesu, hoiukappe, samuti ööbimiseks
kasutatavaid tube ja teisi ruume. Varjupaigas asuv saun on abivajajatele avatud kord nädalas.
Varjupaigas kohapeal on olemas riideladu, kust abiotsijad saavad endale sobivaid rõivaid või jalatseid
valida. Kui sobiva suurusega esemeid ei ole, saab abivajaja valida need humanitaarabi poest, sotsiaaltöötaja
poolt väljastatud saatekirja alusel.
Teenust osutaval MTÜ-l on sõlmitud leping turvateenuse ostmiseks, vajadusel tagatakse selle abil joobes
isikute eemaldamine varjupaigast. Varjupaigateenuste ei osutata isikutele kes on joobeseisundis või kes
rikuvad mul moel varjupaiga sisekorda. Selliste inimestega tegeleb edasi politsei.
Teenuse osutamise leping võiks olla pikem kui üks aasta kuna see annaks teenuse osutajale kindlustunde
oma töid piisavalt ette planeerida ja pikemas perspektiivis teenust efektiivsemalt osutada. Samuti
suurendab pikaajalisem leping teenuse osutaja motivatsiooni investeerimaks omavahendeid teenuse
arendamiseks.
2013. a kasutas varjupaika igaöiselt keskmiselt 9 inimest, varjupaigast käis sel perioodil läbi 86 inimest.
Enamus varjupaiga kasutajatest lahkus erasektorisse ja Mihkli 2a asuvasse majutusüksusesse. Alates 2010. a
on ööbimiste arv pidevalt langenud (joonis 9).
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Pärnu linna täiskasvanute varjupaiga kasutamine 2010 - 2013 a.
(ööbimiste arv kuude lõikes)
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Joonis 9. Täiskasvanute varjupaigateenuse kasutamine
Päevakeskuse (aadress Suur-Posti 18b) eesmärgiks on tagada koht päevaseks viibimiseks ja tegevuseks
eelkõige neile Pärnu linna inimestele, kellel puudub kindel elukoht ja kes seetõttu kasutavad ööbimiseks
Suur-Posti 18b asuvat täiskasvanute varjupaika. Lisaks varjupaiga elanikele saavad päevakeskust kasutada
ka teised abivajajad, sotsiaaltöötaja poolt väljastatud saatekirja alusel.
Päevakeskus on avatud iga päev kell 10.00 – kl. 18.00
Päevakeskuses on

võimalus lugeda raamatuid, ajalehti, kuulata raadiot, vaadata televiisorit.

võimalus pesu pesta ja kuivatada (tasuline teenus)

võimalused isikliku hügieeni eest hoolitsemiseks (duširuumid)

riiete parandamiseks (tasuline teenus)

võimalus kasutada kööginurka sooja toidu valmistamiseks või soojendamiseks

võimalus hoida toiduaineid külmikus

võimalus tellida sooja toidu toomist päevakeskusesse- teenuse hind kokkuleppel .
Päevakeskuses on 50 istumiskohta.
Päevakeskuses on kehtestatud reeglid, mida päevakeskuse teenuse kasutajad peavad järgima, sh. nõuded
käitumisele, meditsiiniline kord, kaebuste esitamise kord jms. Teenuse osutamisest võib keelduda juhul kui
teenuse taotleja ei pea päevakeskuses kehtestatud reeglitest kinni. Nt ei osutata päevakeskuse teenust
alkoholijoobes inimestele.
2013. a kasutas päevakeskust keskmiselt 24 inimest igal kuul. Päevakeskuse teenus on abivajajatele tasuta.
Supiköök
Pärnu linnas on üks supiköök mida rahastab Pärnu Linnavalitsus. Teenuse osutamisel lähtutakse Pärnu
Linnavolikogu määrusest 20.05.2010 nr 18 „Pärnu linnas supiköögiteenuse osutamise kord“
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Supiköögiteenuse eesmärgiks on tagada üks toidukord päevas eelkõige neile Pärnu linna inimestele, kellel
puuduvad vahendid toidu ostmiseks.
Teenuseosutaja leidmiseks korraldab Pärnu Linnavalitsus igal aastal hanke, et leida ettevõtet, kes vastavat
teenust kõige soodsama hinnaga korraldab. Hankedokumentides on esitatud ka nõuded supiköögiteenuse
asukohale, toiduportsjonile jms. Teenuse osutaja peab tagama supiköögiteenuse saajatele toitlustamise üks
kord päevas. Kuni 5 päeva nädalas võib toiduportsjon sisaldada vähemalt pool liitrit sooja suppi, leiva ja
magustoidu. Vähemalt 2 päeva nädalas peab toiduportsjon sisaldama praadi koos leiva, puuvilja ja joogiga.
Toiduportsjon peab olema tasakaalustatud loomse ja taimse toidu vahel ning sisaldama energiat vähemalt
900 kcal. Soodsaima pakkujaga sõlmib linn supiköögiteenuse osutamise lepingu.
Supiköögis toitlustamise aluseks on teenuse saajale sotsiaaltöötaja poolt väljastatud talong.
Enamus abivajajad suunatakse supiköögiteenusele kuni 2 nädalaks iga kuu teisel poolel s.o. perioodiks, mil
abivajaja enda vahendid (toimetulekutoetus, pension vms) on ammendunud.
Toidu jagamine toimub järjekorra alusel.
Supiköögiteenus on abivajajatele tasuta, teenuse eest maksab Pärnu Linnavalitsus vastavalt
teenusepakkujaga sõlmitud lepingule.
2013. a osutati supiköögiteenust arvestuslikult keskmiselt 18 inimesele igal päeval, reaalselt jäi teenuse
osutamise põhikoormus igal kuu teise poolde. Nt kui kuu esimesel poolel suunati supikööki 5-10 inimest
päevas siis kuu teisel poolel oli see arv 15-30.
Teenusesaajate keskmine arv on viimastel aastatel vähenenud. 2010. a teenindati igal päeval keskmiselt 37
inimest, 2011. a 25 inimest, 2012. a 24 inimest ja 2013 a. 18 inimest. Teenuse mahu vähenemine on osalt
tingitud ka abi jagamise aluspõhimõtete muutmisest. Enne 2010. a kehtis põhimõte, et
rehabilitatsiooniteenusel osalejate motiveerimiseks tagatakse neile üks toidukord päevas. 2010. aastal seda
põhimõtet täpsustati ning ka rehabilitatsiooniteenusel osalejate puhul hakati senisest enam aluseks võtma
inimese enda võimalusi ja vastutust oma toimetuleku eest.
Toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenus
Teenuse osutamisel lähtutakse Pärnu Linnavolikogu määrusest 19.02.2004 nr 8 „Pärnu linnas
toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord“.
Teenust osutatakse Pärnu linna elanikele, kelle sotsiaalne võimekus on pikaajalise töötuse tõttu langenud ja
kelle konkurentsivõime tööturul on vähenenud.
Toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenuse sisuks on sihtgrupi tööalaste ja sotsiaalsete oskuste ning
tööharjumuse arendamine tasemeni, kus abivajaja on võimeline endale töö leidma ja säilitama.
Abivajajatele luuakse võimalus tegelda lihtsamate, erialast kvalifikatsiooni mitte nõudvate tegevustega.
Sobivateks tegevusteks on näiteks koristustööd (tänavatel, hoovides, siseruumides, väljakutel jm),
puhastustööd (seinte, akende, uste, esemete jms.), (erinevate materjalide) sorteerimis- ning ladustamistööd
ja muud abistava iseloomuga tööd (sh. puude ladumine, vee tassimine jne.). Keerukamateks tegevusteks
mida abivajajatele pakutakse on õmblustööd, väiksemate esemete (sh. mööbli) parandustööd, täpsust
nõudvad puhastustööd (mööbli puhastamine), viimistlustööd (mööbel, ruumid), lihtsamate seadmete (sh
koduelektroonika) parandamine, lihtsamad remondi ja ehitustööd, jms.
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Teenuse saajale õpetatakse (vajadusel) õigeid töövõtteid ning kontrollitakse teostatud tööde kvaliteeti.
Samuti kontrollitakse, et teenuse saaja järgiks töökorda, mis on temaga eelnevalt kooskõlastatud (sh.
ajagraafikutest kinnipidamine, kindlate suhtlemisreeglite järgimine, enese ja töökoha korrashoid jms).
Toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenust osutatakse Suur-Posti 18, Pärnu asuvas hoones või ka
mujal asuvates ruumides või territooriumitel järgides teenuse kirjelduses sätestatud tingimusi. Teenust
osutatakse 5 päeva nädalas 8 tundi päevas ning teenuse mahuks on arvestatud kuni 35 inimest igal
tööpäeval. Teenuse osutamise maht on eeldatavalt 92 tundi kuus e 4 tundi päevas iga teenuse saaja kohta.
Teenuse osutaja leitakse Pärnu Linnavalitsuse poolt korraldatud riigihanke kaudu. 2012. aastal osutas
rehabilitatsiooniteenust 2 erinevat MTÜ-d, 2013. aastal osutas teenust MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik,
2014. aastal osutab teenust MTÜ Pärnu Horisont. Teenuse vajaduse määrab kindlaks sotsiaaltöötaja, MTÜ
osutab teenust neile inimestele kellel on olemas sotsiaaltöötaja poolt väljastatud suunamine.
Abivajajatele pakutavate erinevate tegevuste arv igakuiselt u 20, sh:

kolimisteenuse pakkumine linnaelanikele

mööbli remont v. lammutamine

laadimistööd, transporditööd,

koristustööd korterites, heakorratööd linnas

küttepuude saagimine

remonditööd
Muud tegevused ja projektid, mida teenusel osalejatele pakutakse, on individuaalne psühholoogiline ja
võlanõustamine, karjäärinõustamine, grupinõustamine.
Teenindatud inimeste arv 2013. a igakuiselt keskmiselt 14 inimest. Teenuseosutaja tõi ühe probleemina
välja asjaolu, et tööle minnes kaob inimestel kontakt senise võrgustikuga, kus on aidatud nende isiklikke
probleeme lahendada ja kollektiivis suhtlemisel ettetulevate konfliktidega hakkama saada. Seetõttu ei suuda
paljud inimesed uute nõudmiste ja kohanemisel tekkiva stressiga hakkama saada, mistõttu suureneb oht
töökoha kaotuseks.
2013 a. teenuseosutaja hinnangul olid rehabilitatsiooniteenus ja Eesti Töötukassa ITK (individuaalne
tööotsimiskava) oma olemuselt kohati sarnased, mõlemal teenusel aidatakse inimest toimetulekut
takistavate probleemide lahendamisel ja töökoha otsimisel, kuid ITK puhul on tööle püsima jäävate
klientide hulk suurem. Kindlasti on ka abivajajad oma olemuselt erineva taustaga, kuid suur osa on ka
sellel, et ITK teenuse puhul kestab tugiisiku toetus ka tööle saanutele mingi aeg edasi.
Probleem on nende pikaajaliste töötutega kes ei ole ka päraste rehabilitatsiooniteenusel osalemist
võimelised tööle asuma.
Vältimatu abi teenus (toiduabi, riideabi)
Teenuse osutamisel lähtutakse Pärnu Linnavolikogu määrusest 19.02.2004 nr 7 „Pärnu linnas vältimatu
sotsiaalabi teenuse osutamise kord“.
Vältimatu abi teenuseks on toiduabi või riideabi kättesaadavaks tegemine abivajajale, kes on
teenusepakkuja poole suunatud Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna sotsiaaltöötaja poolt.
Riideabiks on terved, puhtad ja abivajaja kehamõõtmetega sobivad riided (sh ülerõivad, pesu) ja jalatsid.
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Toiduabiks on toidupakk, milles sisalduv toit peab olema tarbitav ilma täiendava töötluseta, täisväärtuslik
ja piisav vähemalt üheks söögikorraks.
Teenus on abivajajatele tasuta, Pärnu Linnavalitsus maksab teenuseosutajatele igakuiselt vastavalt esitatud
arvele.
Teenust osutatakse tööpäevadel ajavahemikul kell 11.00-17.00, teenuse osutaja käsutuses olevates
ruumides.
Vältimatu abi kasutamine on esitatud joonisel 10.
Vältimatu abi väljastamine Pärnu linnas 2008 - 2013 a.
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Joonis 10. Riide- ja toiduabi osutamine aastatel 2008-2013
Munitsipaaleluruumid
Pärnu Linnavalitsus peab tagama sotsiaalhoolekandeseaduse § 14 lg 1 järgi eluruumi isikule või
perekonnale, kes ise ei ole suuteline seda endale või oma perekonnale tagama. Taotleja võimekuse kohta
endale eluruumi tagada annab hinnangu sotsiaaltöötaja, võttes muuhulgas arvesse ka taotleja sissetuleku,
tema omandis oleva kinnisvara, ülalpidamiskohustusega pereliikmete olemasolu jms.
Eluruumi taotlemiseks peaks abivajaja täitma vormikohase avalduse ning edastama selle Pärnu
Linnavalitsusele. Pärast avalduses esitatud andmete kontrollimist ja täpsustamist sotsiaaltöötaja poolt
edastatakse avaldus eluasemekomisjonile. Eluasemekomisjon teeb otsuse, kas inimene võetakse eluruumi
taotlejana arvele või mitte, vastav otsus edastatakse taotlejale kirjalikult.
Juhul, kui isik võetakse eluruumi taotlejana arvele, peaks ta arvestama sellega, et dokumentide
vormistamine munitsipaaleluruumi saamiseks võtab aega ning reeglina pole ka vabu eluruume, mida oleks
võimalik abivajajale kohe pakkuda. 2013.a lõpus ootab munitsipaaleluruumi vabanemist üle 90-ne inimese,
kes on Pärnu Linnavalitsuse eluasemekomisjoni poolt üürileandmist taotleva isikuna arvele võetud.
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Munitsipaalkorteri järjekorda võib sattuda väga erineva taustaga inimesi, sh:

isikud kellel puudub peale vanglast vabanemist elukoht

isikud kellel puudub peale asenduskodust ellu astumist elukoht

isikud kelle üürilepingut pole pikendatud (ei suuda endale ise eluaset leida)

isikud kelle eluase on muutunud elamiskõlbmatuks (nt. õnnetuse v. omaniku tegevusetuse
tõttu)

isikud kes ei saa seni neile üüritud v. kasutada antud elukohas edasi elada muudel põhjustel
(omanik vajab eluruumi ise, konflikt omanikuga, üürniku maksejõuetus)

isikud kes tahaksid iseseisvat elu alustada (nt. öömaja kasutavad inimesed)
See tähendab, et sihtgruppideks on vähekindlustatud nooremad ja vanemad inimesed, kes elavad enamasti
üksi või peredena. Enamasti (u 75 % ) on tegemist üksi elavate inimestega.
Liiva 8d munitsipaalelamus on 50 kahetoalist eluruumi.
Lai 17 munitsipaalelamus on 42 eluruumi, (ühiskasutuses WC, köök, duširuum igal korrusel)
Metsa 16 asuvas majas on 40 korteri tüüpi eluruumi, ühe ja kahetoalised
Sundüürnikele on olemas järgmised elamispinnad:
Männi 15 a - 12 ühetoalist, 4 kahetoalist
Metsa 7a - 16 korterit, sh 12 ühetoalist, 4 kahetoalist
Liiva 8b – 2 maja, I maja 21 korterit sh.3 kolmetoalist, 9 kahetoalist, 9 ühetoalist; II maja 21 korterit, 12
ühetoalist, 9 kahetoalist)
Rohu 58c – 2 maja kokku 42 korterit sh. 24 ühetoalist, 18 kahetoalist
Lai 17 - tänavapoolses majas 27 korterit, sh 3 kolmetoalist, 6 kahetoalist, 15 ühetoalist
Lisaks kuulub linnale 21 korterit erinevates korterelamustes ja perspektiivselt mittesäilitatavad elamud
aadressidel Lai 26, Lai 28, Pikk 16A, Raba 1, Vingi 3 ja Vingi 7.
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Sotsiaaltoetused vähekindlustatud peredele
Toimetulekutoetus
Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast
Sotsiaalhoolekande seaduse § 22 2 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel arvestatud eluruumi alaliste kulude
mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.
Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele
ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks.
Perekonna teise ja iga järgneva liikme toimetulekupiiri suurus on 80 protsenti perekonna esimese liikme
toimetulekupiiri suurusest (tabel 28).
Tabel 28. Toimetulekupiiri kehtestamise alus
Pereliikmete arv
Toimetulekupiir
2013(€)

1
2
3
4
5

76,7
138
199
261
322

Toimetulekupiir
2014(€)

90
162
234
306
378

Toetuse arvestamisel
arvesse võetava
normpinna
maksimaalne suurus
(m2)
33
51
69
87
105

Toimetulekutoetuse määramise aluseks on toetuse taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulek.
Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonna liikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad
samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat
ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.
Toimetulekutoetuse taotleja esitab jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks avalduse hiljemalt 20.
kuupäevaks valla- või linnavalitsusele, kelle halduspiirkonnas ta alaliselt või püsivalt elab.
Toimetulekutoetuse saajate arv on viimastel aastatel pisut langenud (joonis 11). Oletatavasti on põhjuseks
see, et inimeste sissetulekud on pisut tõusnud samas, kui toimetulekupiir ei ole muutunud.
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Toimetulekutoetust saanud perede arv kuude lõikes Pärnu linnas 2010 - 2013 a.
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Joonis 11. Toimetulekutoetust saanud perede arv aastatel 2010-2013
2013. a oli toimetulekutoetuse taotlustest on 72% esitatud töötu(te)ga perede poolt ja 35 % lastega perede
poolt ja 18% pensionäriga perede poolt. 2013 sai igakuiselt toetust keskmiselt 465 perekonda. 2014 a. on
toetust taotlevate perede arv langenud, 9 kuuga esitati keskmiselt 374 toetuse taotlust kuus.
Toetuse saajate arv ilmselt tõuseb 2015. aasta alguses, kuna siis jõustuvad sotsiaalhoolekandeseaduse
sätted, millega muudetakse toimetulekutoetuse arvestamise põhimõtteid.
Töötute arv hakkas Pärnu linnas järsult tõusma 2008. a, maksimaalne oli töötuse määr 2010. a alguses 3462 töötut (joonis 12). Seejärel on töötute arv vähenema hakanud ning 31.12.2013. a seisuga oli Pärnu
linnas registreeritud 977 töötut. 30.09.2014 a. oli Pärnu linnas registreeritud 776 töötut.
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Töötute arv Pärnu linnas 2010 - 2013 a., kuude lõikes
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Joonis 12. Töötute arv aastatel 2010-2013 (allikas Eesti Töötukassa
https://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/tootud-kohalikes-omavalitsustes )
Lisatoetus
Lisatoetust makstakse vahendite olemasolu korral väikese sissetulekuga leibkondadele
hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks. Lisatoetus määratakse summas, mis tagab
leibkonnale eluks vajalikud vahendid vastavalt riiklikule toimetulekupiirile leibkonnaliikmete
arvust lähtuvalt. Peamiselt makstakse peredele toetust retseptiravimite, abivahendite, toiduraha jms
kompenseerimiseks. 2011. a rahuldati kokku 2132 taotlust lisatoetuse saamiseks, 2012. a oli rahuldatud
toetuste arv 2162. 2013. a rahuldati kokku 2059 taotlust lisatoetuse saamiseks, keskmiselt oli igakuine
taotluse arv 171, määratud lisatoetuse keskmine suurus oli 41 € taotluse kohta.
Majutusüksused
Majutusüksusteks on linnale kuuluvad hooned mis on antud MTÜ-dele sihipäraseks kasutamiseks.
Hooned on mõeldud nende inimeste majutamiseks, kellel puuduvad võimalused või suutlikus ise endale
püsivat elukohta leida. Erinevalt täiskasvanute varjupaigast, peavad majutusüksust kasutavad inimesed
eluasemeteenuse eest maksma. Reeglina ei kata elanikelt majutuse eest nõutavad summad kõiki maja
haldamisega seotud kulutusi (nt personali töötasu), seetõttu taotlevad majutusüksuste haldajad linnalt ka
tegevustoetust. Majutusüksustes on heakord parem kui ühiselamu tüüpi munitsipaaleluruumides, kuna
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majutusüksustes on olemas majaperenaine. Majaperenaine tegeleb elanike nõustamisega ja korraldab maja
toimimist.
Rääma 23a – 2-korruseline hoone, enamasti 2 inimest toas, 19 kohta, teenuse osutamist korraldab MTÜ
Aktiviseerimiskeskus Tulevik
Mihkli 2a – 2-korruseline hoone, enamasti 2 inimest toas, max 33 kohta, , teenuse osutamist korraldab
MTÜ Pärnu Horisont
Täiendav toiduabi
Toiduabi on üks Euroopa Liidu turukorralduslik meede, mille eesmärk on anda osa varem turu
reguleerimiseks sekkumisvarudesse ostetud toiduaineid heategevusena puudust kannatavatele inimestele.
Abiaktsioonis on Punane Rist vahendaja, kuivainete tellimise korraldas Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet (PRIA).
Toiduabina jaotatavateks toiduaineteks on 2013-2014 a. a neljaviljahelbed, tatar, jahu, manna, riis,
makaronid, õli, suhkur.
Toiduabi võivad taotleda Pärnu linnas elavad puudustkannatavad inimesed, eelkõige aga pered, kes saavad
toimetulekutoetust. Abivajaja peab pöörduma oma piirkonna sotsiaaltöötaja poole, et saada toiduabi
väljastamise aluseks olev suunamiskiri. Sotsiaaltöötaja selgitab välja taotleja abivajaduse ja teeb otsuse,
millist abi on taotleja õigustatud saama.
Järgmise sammuna peab abivajaja koos sotsiaaltöötaja poolt väljastatud suunamiskirjaga minema toiduabi
jagamiskohta aadressile Suur-Sepa 16. Toiduabi väljastatakse igal kolmapäeval kell 9.00 – 13.00.
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Erivajadustega inimesed
2011. aasta Rahvastiku- ja eluruumide loenduse kohaselt on Pärnu linnas 11 588 inimesel pikaajaline
haigus või terviseprobleem (Statistikaamet 2013).
Sotsiaalkindlustusameti andmetel on Pärnu maakonnas puudega inimeste arv 01.05.2013. a seisuga 8090,
mis on 9,9% rahvastikust. Pärnu linnas on puudega inimeste arv 01.08.2013. a seisuga 3940, mis on
10,03% rahvastikust (tabel 29).
Tabel 29. Puudega inimeste arv vanusegruppide ja puude liikide kaupa seisuga 01.08.2013
Puude liik
Keele-ja kõnepuue
Kuulmispuue
Liikumispuue
Liitpuue
Muu
Nägemispuue
Psüühikahäire
Vaimupuue
KOKKU

0-18
7
9
23
56
64
9
9
11
188

19--63
5
77
456
186
296
54
372
123
1569

64+
5
29
1116
244
562
137
74
16
2183

Kokku
17
115
1595
486
922
200
455
150
3940

Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna jaoks on olulisteks tegevusteks erivajadustega isikute sotsiaalsele
turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine ning erivajadustega isikute huvide kaitse
tagamine läbi nõustamise, vajalike toetavate teenuste rakendamise ning eestkosteasutuse ülesannete
täitmise. Sotsiaalosakonna struktuurist ja ametnike tööülesannetest tulenevalt tagab esmase nõustamise
igale toimetulekuraskustes või abi vajavale inimesele (hoolimata tema tervislikust seisundist) isiku
elukohajärgses hoolekandekontoris töötavad sotsiaalkonsultandid. Konkreetselt täisealiste puuetega
inimeste huvide kaitse, nõustamise ja vajalike teenuste määramisega tegelevad osakonnas kokku 4
ametnikku:

2 avahooldusspetsialisti

1 puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist

1 vanurite hoolekande peaspetsialist
Hoolduse seadmine
Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna kaudu korraldatakse raske või sügava puudega inimese üle
hoolduse seadmine ja talle hooldaja määramine. Hooldus seatakse täisealisele teovõimelisele isikule, kes
vajab vaimse või kehalise puude tõttu abi oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel ning kellel ei ole
seadusjärgseid ülalpidamiskohustusega isikuid. Erandkorras seatakse hooldus isikule, kellel on olemas
ülalpidamise kohustusega isikud, kuid nad ei suuda täita hooldustvajava isiku suhtes ülalpidamise
kohustust.
Kuni 2010. aasta 1. juulini oli hoolduse seadmisel õiguslikuks aluseks selle ajani kehtinud
perekonnaseadus. Alates 2010. aasta 01. juulist seatakse hooldus sotsiaalhoolekande seaduse ja kohaliku
omavalitsuse poolt kehtestatud põhimõtete alusel.
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Täisaelise puudega isiku hooldajale makstakse Pärnu linna eelarvest igakuiselt hooldajatoetust – raske
puudega inimese hooldajale 30 eurot ja sügava puudega inimese hooldajale 50 eurot (tabel 30).
Tabel 30. Hoolduse seadmine ja hooldaja toetuse maksmine 2010-2013
2010
2011
Täisealiste puudega isikute
hooldajate arv (keskmiselt
ühes kuus)
489
304
Hooldajatele makstud
hooldaja toetuse summa
177828
113322

2012

2013

168

122

64927

53962

Eestkostet vajavate tööealiste puuetega isikute õiguste ja huvide kaitse
Pärnu linnas on 71 tööealist piiratud teovõimega isikut, kelle üle on kohtumäärusega seatud eestkoste ja
määratud eestkostja. Eestkostja ülesandeid täidavad puudega isiku pereliikmed, teised lähedased isikud või
Pärnu linnavalitsus. 31.12.2013 seisuga on Pärnu linnavalitsus määratud 18 tööealise isiku eestkostjaks
(tabel 31).
Tabel 31. Pärnu linnavalitsuse tööealiste eestkostetavate arv 2009-2013
2009
2010
2011
Pärnu linnavalitsuse tööealiste
eestkostetavate arv
7
11
12

2012

2013

16

18

Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna kaudu väljastatakse erivajadustega inimestele abivahendikaarte
abivahendi soodushinnaga ostmiseks ning puudega inimese parkimiskaarte liikumis- või nägemispuudega
inimese transportimisel tasuta parkimise võimaldamiseks.
Pärnu linnas osutatakse konkreetselt puuetega isikutele nende igapäevaelu toimetulekuks toetavaid
teenuseid nii Pärnu linnavalitsuse hallatavate asutuste poolt, kui ka korraldatakse linnavalitsuse kaudu
riigihanke korras teenuse ostmist.
Tugiisiku teenus täisealistele psüühikahäire või vaimupuudega inimestele
Teenuse sisuks on ühe või mitme kooselava isiku abistamine jõustamise ja juhendamise kaudu tema
kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga isiku igapäevases
elukeskkonnas.
Tugiisiku peamised tegevused töös täiskasvanutega on jõustamine ja juhendamine. Tugiisiku teenus aitab
vastavalt olukorrale inimese toimetulekuvõimet säilitada, parandada või takistada toimetulekuvõime suurt
langust.
Teenust ostetakse riigihanke korras ja alates 2011. aastast on olnud teenuse osutaja SA Pärnu Haigla
psühhiaatriakliiniku meeskond. Käesoleval ajal on sõlmitud teenuseosutamise lepingud 2012-2014 aastaks.
Teenus on abivajajatele tasuta.
Tabel 32. Täisealistele psüühikahäire või vaimupuudega inimestele tugiisiku teenuse osutamine
2010-2013
2010
2011
2012
2013
Teenuse saajate arv
14
22
21
26
Teenuse tundide maht
2673
1580
2195
2288,5
69

aastas
Kogukulu

7517

9711

14311

15 379

Viipekeele tõlketeenus
Teenust osutatakse pimekurtidele ja kuulmispuudega inimestele, kes vajavad suhtlemisel ja asjaajamisel
viipekeele tõlgi abi. Teenust ostetakse riigihanke korras ja teenuse osutaja on olnud Pärnumaa Kurtide
Ühing. Käesoleval ajal on sõlmitud teenuseosutamise lepingud 2012-2014 aastaks. Teenus on abivajajatele
tasuta.
Tabel 33. Viipekeele tõlketeenuse osutamine 2010-2012 a.
2010
2011
Teenuse saajate arv
80
75
Teenuse tundide maht
aastas
1431
1027
Kogukulu
19154
19030

2012
74
1004
19502

2013
80
1002
20 980

Isikliku abistaja teenus
Teenuse sisuks on puudega inimese iseseisvuse ja ühiskonnaelus osalemise suurendamine ning
pereliikmete hoolduskoormuse vähendamine. Isiklik abistaja lähtub oma töös iga konkreetse abivajaja
erivajadustest ja tööjuhistest. Isiklik abistaja on palgaline töötaja, kes abistab vastavalt lepingule puudega
inimest füüsiliselt igapäevastes tegevustes, millega klient puude tõttu iseseisvalt toime ei tule. Teenuse
osutamine toimub linna hallatava asutuse Erivajaduste Inimeste Rehabilitatsioonikeskuse kaudu. Teenus
on abivajajatele tasuta.
Tabel 34. Isikliku abistaja teenuse osutamine 2010-2012 a.
2010
2011
Teenuse saajate arv
7
9
Teenuse tundide maht
aastas
2550
3078
Kogukulu
8466
7504

2012
9
3412
19802

2013
13
5226
7115

Invatransporditeenus
Teenuse sisuks on tagada võimalus vajamineva transpordi kasutamiseks liikumis- ja nägemisfunktsiooni
kahjustusega ning vaimupuudega isikutele, kellel on kahjustusest või vaimupuudest tingitult takistusi
isikliku või ühistranspordi kasutamisega õppimiseks, töötamiseks ja avalike teenuste kasutamiseks. Teenust
osutatakse sügava ja raske nägemis-, liikumis- ja vaimupuudega või muud liiki raske või sügava puudega
Pärnu linna kodanikule.
Alates 2013. a osutatakse teenust linna hallatava asutuse Eakate Avahoolduskeskuse kaudu. Teenuse eest
tuleb selle kasutajatel tasuda omaosalust 0,20 eurosenti sõidukilomeeter ja 0,50 eurosenti
sõidualustamistasu.
31.12.2013 aasta seisuga oli teenuse kasutajate nimekirjas 448 puudega isikut, kes on õigustatud teenust
saama. Teenuse kasutamisest annab ülevaate tabel 35.
Tabel 35. Invatransporditeenuse osutamine 2010-2013 a
2010

2011

2012

2013
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Teenuse kasutajate arv
Sõidetud kilomeetrite arv
Tehtud sõitude arv
Kogukulu

168
17101
3813
21885

209
23136
4619
29898

209
21929
4854
34869

216
21558
5230
45624

Invatransporditeenusega on seotud trepironijateenus ehk kui invatransporditeenuse kasutaja elab
kortermajas ning kasutab ratastooli, toob klienditeenindaja autosse minemiseks ta trepist trepironijaga alla.
Teenuse kasutajale on hind 0,15 eurosenti 1 korrus.
Erivajadustega isikutele toetavate teenuste pakkujad
Pärnu Linnavalitsuse hallatavatest asutustest:
Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskus (Riia mnt 70), mis osutab puuetega isikute
vajadustest lähtuvaid teenuseid eesmärgiga suurendada või säilitada inimese iseseisvat
toimetulekuvõimet. Oma eesmärgi saavutamiseks osutatakse lisaks isikliku abistaja teenusele veel järgmisi
teenuseid:

sotsiaalnõustamine

päevakeskus vaimupuudega noortele ja täiskasvanutele

päevakeskus liikumispuudega täiskasvanuile

riiklikult finantseeritud teenused erivajadustega inimestele (toetatud elamise teenus, toetatud
töötamise teenus ja igapäevaelu toetamise teenus)

riiklik rehabilitatsiooniteenus

saunateenus liikumispuudega inimestele

tugiisiku teenus raske ja sügava puudega lastele

isiklik abistaja liikumispuudega inimesele
Keldrikorrusel asub jõusaal, mis on avatud puudega inimestele iga päev, kliente 37.
Aadressil Suur-Posti 18, Pärnu asub Rehabilitatsioonikeskuse töökeskus, mille teenuste hulka kuuluvad
sotsiaalnõustamine, igapäevaelu toetamine ja töösamased tegevused kõigile asutuse klientidele.
Eakate Avahooldukeskus (Metsa tn 10), mis osutab lisaks invatransporditeenusele ka eakatele ja ajutist
kõrvalist abi vajavatele täisealistele inimestele koduhooldusteenust nende kodustes tingimustes (aitamaks
neil harjumuspärases keskkonnas toime tulla).Koduhooldusteenus jaguneb koduabiteenuseks ja
isikuhooldusteenuseks.
Enamus teenuse saajatest on puudega inimesed.
Tammiste Hooldekodu (Tammiste tee 1), mis osutab vajadusel puuetega inimestele ööpäevaringset
hooldusteenust hoolekandeasutuses, toetades nende igapäevast toimetulekut ja elukvaliteeti ning
kindlustades turvalise elukeskkonna.
Lisaks pakuvad toetavaid teenuseid:
SA Pärnu Haigla Psühhiaatriakliinik (Ristiku tn 1), mille ambulatoorse osakonna rehabilitatsiooniüksus
ja päevakeskus oma multidistsiplinaarse meeskonnaga, kuhu kuuluvad psühhiaatrid, psühholoogid,
psühhiaatriaõed, hooldajad, sotsiaaltöötajad ja tegevusterapeudid ning ka teiste erialade spetsialistid,
tagavad Pärnu linna psüühikahäiretega isikutele vajaliku meditsiinilise ravi, aga ka toetavaid teenuseid
nende igapäeveluga toimetulekuks.
Osutatavateks teenusteks on psüühikahäirega klientidele:

psühhiaatriline päevaravi
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erihoolekandeteenused – toetatud töötamine, igapäevaelu toetamine
sotsiaalteenusena tugiisiku teenus
päevakeskuse tegevused

MTÜ Maarjakodu (Ravi tn 2a ja Karja 12), mille tegutsemise eesmärgiks on erivajadustega noortele ja
täiskasvanutele sotsiaalteenuste ja rehabilitatsiooniteenuste pakkumine eesmärgiga suurendada inimese
iseseisvat toimetulekuvõimet ning säilitada ja parandada erivajadusega inimeste elukvaliteeti.
Osutatavad teenused:

igapäevaelu toimetuleku teenus

töötamise toetamise teenus

päevakeskuse teenus

ööpäevaringne elamisteenus

sotsiaalne rehabilitatsioon
MTÜ Pärnu Pimedate Ühing (Riia mnt 15), mis tagab nägemispuudega inimestele ja nende
pereliikmetele puudespetsiifilist abi, toetab igapäevaeluks vajalike teadmiste omandamisel ja ühiskonnaelus
osalemisel.
Osutatavad teenused on:

heliraamatute, -ajalehtede/ajakirjade laenutamine

lugemistuba,
kus
saab
kasutada
puudespetsiifilisi
abivahendeid
ja
kõnetoetusprogrammiga arvutit.

esmatasandil puudespetsiifiline nõustamine

esmatasandi rehabilitatsiooniteenuse osutamine(igapäevaeluga toimetuleku õpetamine)

tugiisikuteenus vabatahtlike töötegijate poolt
MTÜ Hingerahu, mille eesmärgiks on toetada psüühikahäiretega ja sotsiaalsetes riskirühmades olevate
inimeste õiguseid, huvisid, vajadusi. Korraldatakse projekte ja üritusi psühho-sotsiaalses valdkonnas,
pakutakse erinevaid koolitusi, nõustamist, teenuseid (kaitstud töö), vahendatakse ja pakutakse võimalusi
erinevate elu hammasrataste vahele jäänud inimestele tegeleda kunsti ja eneseväljendusega maalidest puidu
ja metallitöödeni. Arendatakse sotsiaalset ettevõtlust, et tööd leiaksid ka need inimesed, kes ei ole tervisest
tulenevalt võimelised täistööpäevi vastu pidama ja ise avatud tööturul tööd leidma.
Erivajadustega inimestele vajalikku riiklikku rehabilitatsiooniteenust osutavad Pärnu linnas:

SA Pärnu Haigla,

Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskus

Taastusravi ja hotell Wasa

Sanatoorium Tervis
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Toetused erivajadustega inimestele
Pärnu linna eelarvest makstakse igakuiselt toetust nägemispuudega inimesele juhtkoera
ülalpidamisega seotud kulude katmiseks 52 eurot kuus. Toetuse saajaid on 2 inimest.
Erivajadustega inimestel, kes vajavad ööpäevaringset hooldusteenust ning kellel puuduvad isiklikud
vahendid, et tasuda kogu teenuse maksumust ning ka ülalpidamiskohustusega isikud, kes abistaksid
teda teenuse eest tasumisel, on õigus taotleda hooldustoetust teenusega seotud kulude osaliseks
kompenseerimiseks.
Kõigil erivajadustega inimestel on õigus taotleda toimetulekuraskuste puhul ühtsetel alustel kõikide
teiste Pärnu linna kodanikega riikliku toimetulekutoetust ning lisatoetust. Lisatoetuse arvestamisel
võetakse eluks hädavajalike kulutustena arvese puuetega inimestele vajalike tehniliste abivahendite või
proteesidega seotud kulutused, samuti hooldusravi omaosaluse, raviasutuse visiiditasu ja voodipäevatasule
tehtavad kulutused, samuti teised puuetega inimeste toimetulekuks vajalikud teenused (nt
hapnikukontsentraatori ülalpidamine, kulutused invatranspordile).
Pärnu linnavalitsus toetab Pärnu linnas korraldatavaid sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projekte ja
mittetulundusühingute tegevust läbi sotsiaalprojektide toetuste ja tegevustoetuste.
2013. aastal makstakse puuetega inimeste hoolekande valdkonnas tegevustoetust järgmistele MTÜ-dele:

MTÜ Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda

MTÜ Parkinsoni Haiguste Selts

MTÜ Maarjakodu

MTÜ Pärnu Pimedate Ühing

MTÜ Hingerahu

MTÜ Pärnumaa Invaühing
Kokku summas 8854 eurot
Sotsiaalprojektide toetustena on 2012. ja 2013. aastal Pärnu linna eelarvelistest vahenditest toetatud
järgmisi MTÜ-sid:
2012. aastal

MTÜ Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda

MTÜ Pärnumaa Vähiühing

MTÜ Pärnumaa Vaegkuuljate Ühing

MTÜ Pärnumaa Kutsehaigete Ühing

MTÜ Teotahe

MTÜ Pärnu Pimedate Ühing

MTÜ Hingerahu
2013. aastal

MTÜ Pärnu Ratastooliklubi

MTÜ AtCron

MTÜ Pärnumaa Vähiühing

MTÜ Pärnu Pimedate Ühing

MTÜ Pärnumaa Vaegkuuljate Liit

MTÜ Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda
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MTÜ Pärnumaa Kutsehaigete Ühing
MTÜ Teotahe

Olulisteks koostööpartneriteks erivajadustega täisealiste isikute hoolekande korraldamisel ja kujundamisel
erivajadustega inimeste toimetulekuks vajaliku abi tagamisel on sotsiaalosakonnale SA Pärnu Haigla
(õendus-hoolduskeskus, taastusravi ja heaolukeskus, psühhiaatriakliiniku teenused),
Sotsiaalkindlustusamet (tagades inimesele riiklike toetuste ja teenuste arvestamise ja teenustele
suunamise) ning kõik eelpool nimetatud puuetega inimeste valdkonnas tegutsevad mittetulundusühingud.
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Eakad
Sündimuse vähenemise ja keskmise eluea pikenemise tõttu iseloomustab Eestit pikemas perspektiivis
vananev ühiskond. 1.01.2014 seisuga moodustas 60+ vanuserühm elanikkonnast 28% ja 50+ vanuserühm
41% elanikkonnast. Pärnu linnas on ligi 9000 inimest vanuses 65+ (Rahvastikuregister). Prognoosi
kohaselt kasvab 2019. aastaks selle vanusegrupi arv ca 235 inimese võrra. On üldtuntud, et vananedes
kasvab isiku kõrvalabi- ja hooldusvajadus ning riik on pannud kohalikule omavalitsusele kohustuseks
korraldada oma halduspiirkonnas eakate sotsiaalhoolekanne ning luua sihtgrupile võimalused
sotsiaalteenuste kasutamiseks.
Pärnu linna poolt osutatakse eakatele järgmisi teenuseid:

Ööpäevaringne hooldusteenus

Koduhooldusteenus: koduabi- ja isikuhooldusteenus

Invatransporditeenus

Sotsiaalnõustamine

Tugiisikuteenus

Isikliku abistaja teenus
Eakatele teenuseid pakkuvad asutused
Pärnu linnal on kaks hallatavat asutust - Tammiste hooldekodu ja Eakate Avahoolduskeskus, mille
eesmärgiks on osutada eakate toimetulekut toetavaid sotsiaalteenuseid.
Tammiste hooldekodu osutab ööpäevaringset hooldusteenust rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas
elavatele täisealistele isikutele, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt
ööpäevaringne hooldusvajadus. Teenuse saajale tagatakse hoolekandeasutuses teenus, mille tegevuste hulka
kuuluvad lisaks hooldustoimingutele ka majutus, toitlustamine, sotsiaalnõustamine, huvidel ja hobidel
põhinevad tegevused, abivahenditega seonduv nõustamine ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad
toimingud ja teenused. Hooldekodu koosneb neljast hooldusmajast: Tieli hooldusmaja (19 voodikohta),
Pariisi hooldusmaja (65 voodikohta), Londoni hooldusmaja (30 voodikohta) ja Brüsseli hooldusmaja (22
voodikohta), kus on kokku 136 voodikohta. Asutuses on loodud 59,5 ametikohta, s. h 40 hooldustöötaja
ametikohta.
Tammiste hooldekodu alaline täituvus on ligikaudu 90%. Tegelikkuses on hooldekodu võimekus,
arvestades tubade suurust ja asendit hoones ning klientide hooldusvajadust ja privaatsust, pakkuda
hooldusteenust korraga maksimaalselt kuni 132 hoolealusele. Alljärgnevas tabelis on toodud ülevaade
Tammiste hooldekodus ööpäevaringsel hooldusteenusel viibinute arv viimase kolme aasta lõikes.
Tabel 36. Tammiste hooldekodus teenusel viibinute arv
2011
2012
2013
161
179
153
Hooldekodul on õigus vabade kohtade olemasolul osutada teenust isikutele, kelle elukoht
Rahvastikuregistri andmetel ei ole Pärnu linn. Üldjuhul on mujalt omavalitsustest pärit teenuse saajate arv
2-3 inimest aastas.
Tammiste hooldekodu poolt pakutava teenuse hinnaks on 511,29 eurot (kahe- või kolmekohalises toas) ja
575 eurot (ühekohalises toas). Teenuse saaja omaosalus on 85% tema pensionist ja muudest talle Eesti
Vabariigi ja/või mõne teise riigi poolt makstavatest sissetulekutest ning 100% temale makstavast puuetega
inimeste sotsiaaltoetusest, muudest sissetulekutest või tema omandis olevatest rahalistest vahenditest, kuid
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mitte rohkem kui teenuse eest tasumiseks vajalik. Kui teenuse saaja omaosalus ei kata teenuse maksumust,
tasuvad puuduoleva osa seadusjärgsed ülalpidajad, hoolduskohustusega isikud, nende puudumisel teenuse
saaja elukohajärgne kohalik omavalitsus. Kui teenuse saaja kasutuses või omandis on rahalisi vahendeid,
vallas- või kinnisasju, mis võimaldavad teenuse eest tasuda, tasub ta hooldusteenuse eest täies ulatuses.
Juhul kui isiku vallas- või kinnisasjade müügist saadud rahalised vahendid on lõppenud, kaetakse
hooldusteenuse maksumus osaliselt linnaeelarvelistest vahenditest.
Eakate Avahoolduskeskus osutab Pärnu linna eakatele ja ajutist kõrvalabi vajavatele täisealistele isikutele
järgmisi teenuseid:

Koduabiteenus, mille eesmärgiks on isiku abistamine kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks
vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele
harjumuspärases keskkonnas ja väljaspool kodu, v a füüsilist kontakti vajavates tegevustes.

Isikuhooldusteenuse eesmärgiks on isiku, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või
elukeskkonnast tulenevalt hooldusvajadus, abistamine igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel tema
koduses keskkonnas, mille käigus abistatakse teenuse saajat päevasel ajal tema toimetulekuks vajalikes
hooldustoimingutes, mis on seotud isiku abistamisel füüsilise kontakti loomisega.

Ruumide tasuta kasutusse andmise kaudu on tagatud eakatele võimalused tegeleda huvitegevusega,
osaleda huviringides (teenust kasutab u 30 erinevat huvitegevuse gruppi- võimlejaid, lauljaid, tantsijaid,
käsitööhuvilised jpm.)

Invatransporditeenuse eesmärgiks on tagada raske ja sügava puudega isikutele, kes
funktsioonihäirest tingituna ei saa kasutada ühistransporditeenust või isiklikku sõiduautot, kohandatud
sõiduki kasutamise võimalus tööl ja koolis käimiseks, avalike teenuste kasutamiseks või igapäevaeluks
vajalike toimingute teostamiseks.
Eakate Avahoolduskeskuses on loodud 29,5 ametikohta, s.h 20 hooldustöötaja ametikohta.
2013. aasta lõpu seisuga on Eakate Avahoolduskeskus osutanud koduhooldusteenuseid 223 abivajajale.
Tabel 37. Koduhooldusteenust saanud isikud
Teenusel viibinute arv
s.h isikuhooldusteenus
2011
141
2012
199
14
2013
234
35
Koduhooldusteenused ja isikuhooldusteenused on tasuta nendele Pärnu linna eakatele, kellel ei ole
perekonnaseadusest tulenevalt ülalpidamiskohustusega isikuid või piisavalt rahalisi vahendeid, et teenuse
eest tasuda. Teenus on tasuline klientidele, kellel on olemas lapsed, lapselapsed või kelle igakuine sissetulek
ületab riigi poolt kehtestatud töötasu kahekordset alammäära (2013. a. 596 eurot).
Teenuse hind on toimingutepõhine, mis tähendab, et vastavalt teenuse osutamise lepingus sätestatud
toimingutele kujuneb ka teenuse lõplik hind.
2013. aasta lõpu seisuga omas invatranspordi teenuse kasutamise õigust 448 inimest, teenust kasutas 216
inimest. Klientidega läbiti kokku 21 558 km.
Tabel 38. Invatransporditeenuse maht ja teenust kasutanud isikud
Läbitud km aastas
Klientide arv
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10-50 km
51-100 km
101-150 km
151-200 km
201-250 km
251-300 km
Üle 300 km

129 inimest
31 inimest
13 inimest
7 inimest
9 inimest
5 inimest
22 inimest

Lisaks eelpool nimetatud teenustele laienevad eakatele ka osaliselt puuetega isikutele või kodututele
suunatud teenused, nt tugiisiku teenus (psüühikahäirega vanaduspensionärile), isikliku abistaja teenus
(töötavale vanaduspensionärile), hooldaja määramine jm täisealistele isikutele suunatud sotsiaalteenused, nt
varjupaiga- või toetatud elamise teenus.
Lisaks on Pärnu linna eakal võimalus kasutada teisi riigi- ja eraõiguslike organisatsioonide poolt pakutavaid
ravi- ja sotsiaalteenuseid:

SA Pärnu Haigla - haigekassa poolt osaliselt kompenseeritav hooldusraviteenus (isiku omaosalus
15% teenuse hinnast).

SA Pärnu Haigla õendus- ja hoolduskeskus - ööpäevaringne hoolekandeteenus kuni 20-le
abivajajale.

Zunt OÜ Villa Mare Pansionaat, Hoolekoda Fööniks - ööpäevaringne hooldusteenuse osutamine
kuni 50-le abivajajale.

Introne OÜ - koduabiteenused.

MTÜ Pärnu Horisont - toitlustusteenus (sooja toidu koju tellimise võimalus).

Pärnu Maakonnas asuvad hoolekandeasutused, hooldusraviteenuse pakkujad.
Toetused eakatele
Hooldustoetust makstakse ilma seadusjärgsete ülalpidajateta täisealistele isikutele hooldusteenuse eest
tasumiseks. Erandjuhtudel võidakse hooldustoetust maksta, kui seadusjärgsed ülalpidajad oma tervisliku
seisundi, vanuse, töötuse või toimetulekuraskuste tõttu ei ole suutelised oma ülalpidamiskohustust täitma
või kui seadusjärgsetelt ülalpidajatelt on ülalpidamiskohustuse täitmist ebamõistlik nõuda. Hooldustoetust
ei maksta, kui taotleja või tema ülalpidamiskohustusega isikute omandis on rahalisi vahendeid, vallas- või
kinnisasju, mis võimaldavad hooldusteenuse eest tasuda või mida saab kasutada viisil, mis võimaldab
tagada isiku ülalpidamise. Hooldustoetuse suurus moodustab üldjuhul osa osutatava teenuse hinnast..
2013. aastal kulus Pärnu linna eelarvest hooldustoetuste maksmiseks 110 273 eurot.
Tabel 39. Mujal hooldekodudes viibivad isikud
Teenusel viibinute arv
s.h vanaduspensionärid
2011
32
23
2012
38
24
2013
39
24
Tabelis 39 on märgitud isikute arv, kes viibivad ööpäevaringsel hooldusteenusel teise omavalitsuse
hoolekandeasutuses või riiklikes erihoolekandeasutuses ning kellele makstakse hooldustoetust või kes
viibivad teenusel kolmepoolse lepingu alusel ja üheks lepingu osapooleks on Pärnu linn.
Ööpäevaringse erihoolekandeteenuse hind on üldhooldekodu teenuse hinnast märkimisväärselt kõrgem
(680-900 eurot) ning oluline on märkida, et eelnimetatud teenust vajavad eelkõige psüühikahäirega
tööealised isikud, kelle sissetulekud töövõimetuspensioni näol on väiksemad kui vanaduspensionäridel.
Seetõttu on kohaliku omavalitsuse poolt tehtavad kulutused erihoolekandeteenusel viibivale isikule
oluliselt suuremad, kui üldhooldekodu teenust saavale isikule.
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Veteranide leskede toetus makstakse välja kord aastas Eesti Vabariigi sünnipäevale eelneval päeval toetuse
saaja kodus. Toetuse eesmärgiks on meeles pidada ja tänada vabadussõjas võidelnud veteranide leskesid.
2013. aastal oli toetuse saajaid kaks, toetuse suurus on 50 eurot.
Eestkostet vajavate eakate isikute õiguste ja huvide kaitse
Perekonnaseadusest tulenevalt on elukohajärgsel kohalikul omavalitsusel kohustus täita oma
halduspiirkonda kuuluvate piiratud teovõimega isikute eestkostja ülesandeid kuni eestkostja määramiseni.
Juhul kui sobivat füüsilist- või juriidilist isikut ei leita, määrab kohus eestkostjaks rahvastikuregistrisse
kantud elukohajärgse linnavalitsuse.
Seisuga 31.12.2013 täidab Pärnu linn 11 piiratud teovõimega vanaduspensionäri eestkostja ülesandeid.
Mittetulundusühingute tegevuste toetamine
Eakate valdkonnas on Pärnu linnas aktiivne tegutseja MTÜ Eakate Ühendus Elulust, kes iga-aastaselt
taotleb Pärnu linnalt tegevustoetust ja toetust sotsiaalsuunitlusega projektidele. MTÜ EÜ Elulusti tegevuse
eesmärk on eakate inimeste kaasamine aktiivsesse ühiskonnaellu, nende vitaalususe säilitamine läbi
füüsilise ja vaimse tegevuse. MTÜ korraldab Pärnu linna eakatele järgmisi ringe:

Tantsuring "Tantsulust"

Laulukoor "Eluring"

Käsitööring "Sõrmkübar"

Vanaisade ring "Lustivennad"

Sõnakunsti ring
Tegutsetakse Eakate Avahoolduskeskuse ruumides, aktiivseid osalejaid on kokku 72.
2011. aastal maksti Pärnu linna poolt MTÜ Eakate Ühendus Elulust tegevuse katteks 2556,47 eurot,
alates 2012. aastast on MTÜ tegevust toetatud 850 euro suuruse toetusega. Toetussumma kahanemine on
tingitud asjaolust, et ühendus asus 2011. aasta lõpus tegutsema Eakate Avahoolduskeskuse ruumides ning
seetõttu ei pea tasuma igakuist renti.
Käesoleval aastal maksti tegevustoetust ka MTÜ-le Pesapuu summas 2880 eurot. MTÜ Pesapuu tegeleb
Pärnu linna elanike komplekse nõustamisega, haarates erinevaid sihtgruppe.
Pärnu linnas tegutseb ka Pärnu Pensionäride Ühendus, kes käib koos Eakate Avahoolduskeskuse
ruumides. Pärnu Pensionäride Ühenduse poolt on korraldatud tasuta juriidilise nõustamise võimalus
eakatele.
Sotsiaalprojektide toetuseks on makstud 2011. aastal 324 eurot ning 2012. aastal 302 eurot, mõlema
projekti esitajaks oli MTÜ Eakate Ühendus Elulust. Eelarveliste vahendite piiratuse tõttu 2013. aastal
eakate valdkonnas sotsiaalprojekte ei toetatud.
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Institutsionaalne toimimine
Sotsiaalhoolekannet teostab Pärnu linnas Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakond, mille tegevust koordineerib
valdkonna abilinnapea. Kõrgeima võimuorgani linnavolikogu juures tegutseb alalise komisjonina volikogu
sotsiaalkomisjon.
Linnavalitsuse allasutustena tegutsevad sotsiaalvaldkonnas:

Eakate Avahoolduskeskus, mis pakub koduhooldus- ja invatransporditeenust ning korraldab
päevakeskuse tegevusi eakatele;

Tammiste Hooldekodu, mis pakub ööpäevaringset hooldusteenust;

Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskus, mis osutab riiklike toetavaid teenuseid
erivajadustega inimestele, isikliku abistaja teenust, tugiisiku teenust puuetega lastele/nende peredele ning
korraldab päevakeskuse teenuseid erineva puudeliikidega inimestele;

Pärnu Lasteküla, mis osutab riiklikku asenduskoduteenust ja vanema avalduse alusel raske või
sügava puudega lapse hooldamist.
Lisaks tegutseb haridusvaldkonna allasutusena Pärnu Õppenõustamiskeskus, mille eesmärk on osutada
I tasandi sotsiaalpedagoogilist ja psühholoogilist nõustamist Pärnu linna üldhariduskoolidele ja II tasandi
eripedagoogilist, logopeedilist, sotsiaalpedagoogilist ja psühholoogilist nõustamist Pärnu maakonnas.
Pärnu Õppenõustamiskeskuse koosseisus tegutseb psühholoogiateenistus, mis osutab linnaelanikele
psühholoogilise nõustamise teenust ning karjääriteenistus, mis osutab karjäärinõustamist nii Pärnu linna
kui maapiirkonna elanikele.
Sotsiaalosakonna struktuuri moodustavad (joonis 13):

osakonna juhataja,

linnaarst,

4 valdkonna peaspetsialisti,

4 piirkondlikku hoolekandekontorit (igas kontoris kaks sotsiaalkonsultanti ja üks
lastekaitsespetsialist),

avahooldusspetsialistid,

laste hoolekande spetsialist,

sotsiaalregistri spetsialist ja

andmesisestaja-kassapidaja..
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Osakonna juhataja
Linnaarst
Vanurite hoolekande peaspetsialist
Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist

Avahooldusspetsialistid (2)
Kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist

Sotsiaalregistri spetsialist
Andmesisestaja-kassapidaja
Lastekaitse peaspetsialist
Laste hoolekande spetsialist
Lastekaitsespetsialistid (4)
Sotsiaalkonsultandid (8)
Linnaarst
Joonis 13. Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna
struktuur
Pärnu linnas toimib hästi koostöö kohaliku omavalitsuse (linnavalitsuse sotsiaalosakonna) ning valdkonnas
tegutsevate erinevate eraõiguslike ja mittetulunduslike juriidiliste isikutega. Paljude sotsiaalteenuste
osutamine on läbi teenuste ostmise delegeeritud MTÜ-dele või eraettevõtetele, kes on olnud linnavalitsuse
partneriteks juba mitmeid aastaid (nt laste päevakeskuse ja varjupaiga teenus, sotsiaalmajutusüksused,
täiskasvanute varjupaiga teenus, tugiisikuteenus psüühilise erivajadusega isikutele, viipekeele teenus,
rehabilitatsiooniteenus pikaajalistele töötutele, supiköögiteenus, vältimatu abi teenus, noorte
psühholoogilise nõustamise teenus, puuetega laste koolitranspordi teenus). Samuti teeb sotsiaalosakond
koostööd tervishoiuvaldkonnaga, toetades Kesklinna perearstikeskust koolitervishoiuteenuse osutamisel
ning olles SA Pärnu Haigla partneriks noorte tervishoiutöötajate toetamisel.
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Lisa 4. Olemasoleva olukorra analüüs
Kokkuvõte SWOT-analüüsi tulemustest
Arengukava koostamise esimeses etapis koostati Pärnu linna sotsiaalvaldkonna SWOT-analüüs, mille
koostamises osalesid sotsiaalosakonna peaspetsialistid ja valdkonnas tegutsevate organisatsioonide ja
ühenduste esindajad.
Käesolev SWOT-analüüsi kokkuvõte oli aluseks valdkonna töögruppides toimunud strateegiliste
eesmärkide sõnastamisele ja tegevuskava koostamisele.
TUGEVUSED
 Erialase ettevalmistusega, kogemustega, oma tööd hästi tundvad töötajad igal teenuse osutamise
tasandil; valmis meeskonnatööks ja motiveeritud enesetäiendamiseks
 Pühendunud ja missioonitundega asutuste juhid
 Linnavalitsuse ja -volikogu toetav suhtumine järjepidevuse tagamiseks ja olemasoleva süsteemi
aktsepteerimiseks (edasiarendus kaheldav)
 Head suhted erinevate hoolekandeteenuseid osutavate struktuuriüksuste, asutuste ning
kodanikuühenduste vahel
 Lai ning mitmekesine teenusteosutajate skaala
 Toimivad teenused kodututele ja töötutele (ööbimiskoht täiskasvanutele, päevakeskus,
munitsipaaleluruumid, majutusüksused, reh. teenus) - lai ning mitmekesine teenusteosutajate skaala
 Garanteeritud arstiabi kindlustamata isikutele linna eelarvest
 Võlanõustamisteenus on käivitatud
 Väljatöötatud toimiv eakatele mõeldud hoolekandeteenuste taotlemise ja osutamise süsteem
 Turvalisuse süsteem ülesehitatud terve elukaare jaoks
 Kaasaja nõuetele vastav infrastruktuur
 Riigitasandi toetavad teenused kohapeal olemas
 Väike kogukond tagab nähtavuse (abistajad ja abistatavad on teineteisele teada)
 Traditsioonid (nt puuetega inimeste jaoks)
 Tugev mittetulundussektor, väljakujunenud toetustesüsteem nende jaoks
 Ligipääs riiklikele registritele
 Enesetäiendamise võimalus kodukoha lähedal (toetav erialast haridust pakkuv süsteem)
 Abivajajale võimalikult kättesaadavaks ja lähedale toodud informatsioon ning inimeste
teenindamine.
NÕRKUSED
 Töötajate ülekoormatus (tekib läbipõlemisoht; hooldajate, spetsialistide ülekoormatus halvendab
teenuste kvaliteeti)
 Sotsiaaltöötajate ressurss ei kata töömahtu; vähe võimalusi võtta tööle kvalifitseeritud ja kaasaja
nõudmistele vastavat tööjõudu
 Puudub sotsiaaltöötajate supervisioon; samuti peaks sotsiaaltöötajat rohkem väärtustama,
motiveerima ja toetamine
 Lastekaitsespetsialistide tööülesanded järjest laienenud (palju erinevaid tööülesandeid, millega
enam toime ei tulda); lastekaitsespetsialistide väike telefonilimiit
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Lastekaitsetöötajate omavaheline meeskonnatöö ja sellest tekkiv „küünarnukitunne“ on vähene
(asutakse eraldi piirkonnakontorites, tööd tehakse ja otsusteni jõutakse valdavalt üksi)
Mentorluse puudumine (nt uue töötaja puhul)
Terviseedendaja ametikoha puudumine, kes koordineeriks rahvatervise valdkonna arengut
(sihipäraselt/süsteemselt teeb tegevusi tervisenäitajate parandamisel jne)
Sotsiaalosakonna juristi puudumine
Sotsiaalnõuniku puudumine - infopuudus sotsiaalsete protsesside kulgemise ja probleemide
tekkepõhjuste kohta
Sotsiaaltöötajate vene keele oskus vajab täiendamist (erialaõppe küsimus)
Vabatahtlik sotsiaaltöö pole piisavalt populaarne; kaardistamata on vabatahtliku töö kasutamise
võimalused sh alternatiivteenistus
Puudub inimressurss projektide eestvedamiseks
Asutuste ja organisatsioonide vahelise koostöö süsteemitus
Selge strateegia puudumine - puudub valdkonna arengustrateegia, asutustel ei ole arengukavasid
Projektipõhine tegevus on ebakindel, puudub tagasiside
Ressurss teenuste järelvalvet teostada on puudulik
Klientide tagasiside puudumine/puudulik; puudub süsteemne viis selle saamiseks ja võimalused
andmeid analüüsida
Puudub piisavalt põhjalik sotsiaalsete protsesside analüüsi võimaldav andmetöötluse mehhanism;
Statistikaametis paljud andmed maakonnapõhised
Linnavalitsuse ja -volikogu hoiakud on ohuks - inimese vähene väärtustamine ühiskonnas
TÜ Pärnu Kolledžiga koostöö tulemused nõrgad
Ebapiisav panustamine asutuste ja valdkonna maine tõstmisesse, sh nõrk lobitöö
Piirkondades puudub võimalus kiirelt väljakutsetele reageerida
Puuduvad mõned olulised teenused (nt intervallhooldus, kooliabistaja teenus, erihoolekande
ööpäevaringsed teenused, teenused dementsetele, alkohoolikutele, lamaja transport, eakate
päevahoiuteenus). Osasid teenuseid (koduhooldus) ei ole võimalik pakkuda nädalavahetustel
Teenuste maht on väike
Teatud sihtgruppide puhul (nt töövõimetuspensionärid) probleemiks teenuste kattuvus - info
jagamine pole koordineeritud, toimub ressursi raiskamine
Ebapiisav võimalus pakkuda individuaalseid lahendusi (enamjaolt pakume nö tervikkomplekti);
teenuste osutamisel ei lähtuta vajalikul määral sihtgruppide tegelikest vajadustest
Puudega lastele on tagatud teenused Pärnu linnas kuni nende täisealiseks saamiseni, kuid sealt
edasi Pärnu linna ja noortele osutatavaid ööpäevaringset hooldust pakkuvad teenused puuduvad
(nt elamine kogukonnas)
Ligipääsetavus nõrk (nii füüsiline/taristu, kui info: vajalikud siiski ka trükised)
Puudused infrastruktuuris - ehituste osaline mittevastavus sihtgruppide vajadustele
(sotsiaalosakonna, piirkondlike hoolekandekontorite, EAK ehituslikud mittevastavused
liikumispuudega inimestele, Tammiste 1 maja ei vasta tingimustele jm)
Puudulik materiaalne baas jätkuteenuste arendamiseks (munitsipaaleluruumid, individuaalne
nõustamine); munitsipaaleluruume pole piisavalt ning olemasolevad eluruumid vajavad
investeeringuid (remonti); puudub sihtgrupipõhine munitsipaaleluruumide võimaldamine;
puuduvad vaheastmed varjupaigast lahkumisel munitsipaalpinnale
Kuna puudub tugiteenustega elamuüksus, siis tekivad munitsipaalelamutes probleemid ühiselu
reeglitest kinnipidamisega (Liiva 8d, Lai 17)

VÕIMALUSED
 Projektide finantseerimine riiklikest ja rahvusvahelistest allikatest
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Teenuste arendamine ja müük
Poliitikute mõjutamine (läbi komisjonide töö; sihtgruppide probleemide tutvustamise)
KOV valimised, valitsuse vahetused
TÜPK-a ja PKHK-a koostöö hoolekande parendamiseks (sh uurimis- ja arendustegevus);
võimalused täiend- ja tasemekoolituseks
Sõpruslinnade olemasolu (nt heade praktikatega tutvumine, et neid kasutada enda süsteemi
täiendamiseks)
Elanikkonna vananemine (püsiv vajadus valdkonna ja teenuse kasutamiseks ning arendamiseks)
Muutused seadusandluses, struktuurides nii kohalikul kui riiklikul tasandil
Migratsioon - kvaliteetse tööjõu sissevool piiri tagant/väljastpoolt Pärnut
Seoses konsultantide arvu suurendamisega saab rohkem tähelepanu pöörata juhtumikorraldusele ja
individuaalnõustamisele
Majandusliku olukorra paranemine
Riigieelarve tasakaal
Uued tehnoloogiad, tooted, materjalid - kõik, mis puudutab hooldustööd: abivahendid, -materjalid
jms.

OHUD
 Elanikkonna vananedes ja maksumaksjate arvu vähenedes vähenevad vahendid hoolekandele;
abistajate hulk väheneb, abistatavate arv proportsionaalselt suureneb
 Töökohtade vähesus võib jätta liialt suure osa Pärnu elanikest sõltuma sotsiaaltoetustest
 Keskklassi puudumine kahandab inimeste valmisolekut rakendada oma ressurssi vabatahtliku
hoolekande huvides
 Spetsialistide lahkumine, spetsialistide läbipõlemine
 Juhtumite muutumine järjest keerulisemaks
 Tööhõive ja ümberõppe võimalused ei vasta vajadustele (vähe väikesepalgalisi töökohti madala
haridustasemega inimestele) - linna üldine majanduskeskkond on selline, kus keskmine palk on
väike, inimestel puudub motivatsioon pakutava palga eest töötada
 Palkade ja pensionide madal tase ning sellest tingitud elanike madal ostujõud
 Muutused seadusandluses, struktuurides nii kohalikul kui riiklikul tasandil - seadustega pandud
kohustustele puudub tihti rahalise ressursi kate; riik annab järjest enam ülesandeid KOVile
 Riiklikud reformid - pikka aega püsivaid süsteeme hakatakse suures osas ümber korraldama
 KOV valimised, valitsuse vahetused - lubadused, mis on antud enne KOV valimisi jäävad tihti
vaid lubadusteks; uute poliitikute võimuletulek toob kaasa tarbetuid muudatusi;
 Riigi ja KOV tasandi võtmeisikute väärtushinnangud ja hoiakud, sotsiaalvaldkonna vähene
väärtustamine
 Elustiilimuutused - võimalused elada, töötada ja õppida väljaspool Pärnut/ Eestit jätavad eaka
põlvkonna Eestisse ja Pärnu ilma noorema põlvkonna toeta;
 Eakate eetilised hoiakud ja väärtushinnangud
 Sotsiaalsed pahed (narkomaania, alkoholism jm)
 Õpitud abituse sündroom
 Riigieelarve tasakaal - kui uue majanduslanguse saabumine, siis on sotsiaalvaldkond see, kust kohe
kärpima hakatakse!
 EL programmide ja „euroraha“ lõppemine
 Vähene uurimis- ja arendustegevus - sotsiaalvaldkond ei ole piisavalt atraktiivne erinevate
arendusprojektide algatamiseks ja uurimistöödeks
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