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Sindi  sotsiaaltöökeskuse  põhimäärus 
 
1. Üldsätted 
 
1.1 Sindi sotsiaaltöökeskus (edaspidi keskus) on Sindi Linnavalitsuse haldusalas 
tegutsev Sindi linna sotsiaalhoolekandeasutus. 
 
1.2. Keskuse kõrgemalseisev organ on Sindi Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) 
 
1.3. Keskusel on oma pitsat ja  linnavalitsuse poolt kinnitatud sümboolika. 
 
1.4. Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Sindi Linnavolikogu 
(edaspidi volikogu) ning linnavalitsuse määrustest, otsustest ja korraldustest, teistest 
tema tegevusvaldkonda reguleerivatest normatiiv- ja õigusaktidest ning käesolevast 
põhimäärusest. 
 
1.5. Keskuse asukoht on Paide mnt. 3  Sindi linn, Pärnumaa 
 
1.6. Keskuse põhimääruse ja selle muudatused kinnitab linnavolikogu. 
 
1.7. Keskuse kodukorra ja muudatused selles kinnitab linnavalitsus. 
 
 
2. Keskuse eesmärgid ja ülesanded 
 
2.1. Keskuse tegevuse eesmärk on sotsiaalsete probleemidega isikute ja perede 
toimetulekuraskuste ja nende tekkepõhjuste leevendamine ning abi nende 
kõrvaldamisel sotsiaalteenuste näol. 
 
2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks keskus:  
2.2.1. teostab vastavalt kehtivale seadusandlusele ja Sindi linna arengukavale 
sotsiaalhoolekannnet 
2.2.2. kogub ja edastab informatsiooni kohalikule ja riiklikule sotsiaalregistrile  
2.2.3. osutab sotsiaalteenuseid ja -abi vastavalt kehtivale seadusandlusele 
2.2.4. koostab oma eelarve projekti ja esitab selle linnavalitsusele 
2.2.5. teostab Sindi linna sotsiaalhoolekande töö analüüsi 
2.2.6. algatab projekte ja programme erinevate koostöövaldkondade arendamiseks 
 
2.3. Keskusel on õigus põhitegevuse kõrval: 
2.3.1. osutada tasulisi sotsiaalalaseid teenuseid vastavalt kehtivale korrale 
2.3.2. võtta vastu sihtannetusi sponsoritelt ning taotleda toetusi fondidelt  
 



2.4. Keskuse klientuuriks on prioriteetselt Sindi linna elanikud. Teiste piirkondade 
klientidele osutatakse teenuseid vastavalt nende elukohajärgsete omavalitsusüksustega 
sõlmitud lepingutele.  
 
2.5. Keskuse poolt osutatavad teenused ja sotsiaalabi peavad toetama  kliendi 
võimalikku iseseisvat toimetulekut.  
 
 
3. Keskuse juhtimine 
 
3.1. Keskuse tööd korraldab juhataja, kes on keskuse seaduslik esindaja. Juhataja 
määrab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. 
 
3.2. Keskuse juhatajal on õigus  
3.2.1.teha tehinguid, mis on suunatud keskuse põhimäärusega sätestatud ülesannete 
täitmisele.  
3.2.2.vallata, kasutada ja käsutada päevakeskuse valduses olevat linnavara vastavalt 
kehtivale seadusandlusele. 
 
3.3. Tagamaks keskuse sihipärast tegevust, juhataja: 
3.3.1. juhib ja korraldab keskuse tegevust, vastutab keskuse ülesannete ja kohustuste 
täitmise eest 
3.3.2. esitab kinnitamiseks keskuse tööks vajalike ametikohtade nimistu, koostab 
päevakeskuse töösisekorra eeskirja, töötajate ametijuhendid ning kodukorra; 
3.3.3. määrab keskuse töötajate tööülesanded; 
3.3.4. koostab keskuse eelarve ja jälgib eelarveliste vahendite kasutamist; 
3.3.5. tegutseb keskuse nimel volituseta, esindab keskust kõigis riigi- ja kohaliku 
omavalitsuse organites ning suhetes teiste asutustega; 
3.3.6. tagab päevakeskuse valdusse antud vara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise 
kasutamise; 
 
4. Sotsiaaltöökeskuse klientide õigused ja kohustused 
 
1. Keskuse klientide õigused ja kohustused on sätestatud päevakeskuse kodukorras, 
kehtivas seadusandluses ja kohaliku omavalitsuse õigusaktides. 
 
5. Keskuse vara ja vahendid 
 
5.1. Keskuse vara on munitsipaalomand. 
 
5.2. Keskus saab rahalisi vahendeid kohalikust eelarvest, sihtfondidest, annetustest ja 
oma majanduslikust tegevusest. 
 
5.3. Keskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Sindi 
Linnavolikogu poolt kehtestatud korrale. 
 
5.4. Keskuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldab linnavalitsus 
 
5.5. Keskuse põhikirjaliste ülesannete täitmise ja vara ning rahaliste vahendite 
kasutamise üle teostab järelvalvet linnavalitsus. 



 
6. Keskuse reorganiseerimine või tegevuse lõpetamine 
 
6.1. Keskus reorganiseeritakse või likvideeritakse linnavolikogu otsusega 
linnavalitsuse ettepanekul. 
 
6.2. Keskuse likvideerimise korral lähevad asutuse vara ja vahendid üle 
kõrgemalseisvale organile. 
 


