
 

 

 

KINNITATUD  

Vändra Alevivolikogu 

20.01.2011. a määrusega nr 1 

 

VÄNDRA  ALEVI  HOOLEKANDEKESKUSE 

ARENGUKAVA 
 

 

Vändra Alevi Hoolekandekeskuse  (edaspidi hoolekandekeskus) arengukava on dokument, mis 

määrab  hoolekandekeskuse hetkeolukorra, tegevusvaldkonnad, põhisuunad ja 

arenguvõimalused. 

 

Arengukava koostamise aluseks on asutuse põhimäärus, Vändra alevi arengukava,  

sotsiaalministeeriumi kehtestatud nõuded üldhooldekodudele ja sotsiaalhoolekandeseadus. 

 

Eesmärk ja ülesanded 

 

1) aidata kaasa vanurite toimetulekuraskuste ennetamisele, kõrvaldamisele ja kergendamisele 

ning puuetega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele; 

2) tõsta perekondade ja kaaskodanike teadlikkust, oskusi ja vastutust vanurite ja puuetega isikute 

probleemide lahendamisel; 

3) olla abiks eakatele ja puuetega  inimestele nende asjaajamise korraldamisel ja abivahendite 

hankimisel; 

4) pakkuda asjatundlikku koduteenust üksinda elavatele abivajajatele ning kontrolli 

hooldusteenuse kvaliteedi ja hädavajalikkuse üle. 

 

Üldandmed 

 

25.09.1992. a andis Vändra kolhoos alevile üle  Tuule tn 3 asuva Vanurite Elamu. 

 

Vändra Alevivolikogu 17.12.1998. a otsusega nr 96 kujundati Vanurite Hooldekodu ümber 

Vändra Vanurite ja Puuetega Isikute Hoolekandekeskuseks ja kinnitati  asutuse põhimäärus. 

 

Vändra Alevivolikogu  21.02.2002. a määrusega nr 7 nimetati Vändra Vanurite ja Puuetega 

Isikute Hoolekandekeskus Vändra Alevi Hoolekandekeskuseks  ja võeti vastu uus põhimäärus. 

 

Alates 30.09.2009. a hakkas  hoolekandekeskus tööle Vändra alevis Vihtra tee 4  asuvas Vändra 

Tervishoiukeskuse hoones. Hoolealuste toad asuvad II korrusel, kus on 50 voodikohta, neist 36 

on ühekohalised toad ja 7 kahekohalised. Kasutada on söögisaal ja kööginurk, puhketuba, 

käsitöönurk, suur saal ürituste läbiviimiseks ja raamatukoguna kasutamiseks, väike saal 

võimlemiseks ja liikumisraviks. Hoolealuste teenendamiseks on loodud kaasaegsed võimalused 

– saun ja vannitoad,  duširuumid ning WC-d. Toidu valmistab hoolealustele PJV Halduskoda 

OÜ. Toit tuuakse teisele korrusele toiduliftiga. Ratastoolis olevate või liikumisraskustega 

hoolealuste jaoks on väike reisilift ja lamajate transportimiseks on kasutada hooldushaigla poolel 

asuv suur reisilift. Hoolekandekeskuse pesu peseb PJV Halduskoja alluvuses töötav samas majas 

asuv pesumaja. Kontoriruumid, laod, garderoob ja 2 külalistetuba asuvad I korrusel. 
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Teenused 

 

Hoolekandekeskus osutab elanikele järgmisi sotsiaalteenuseid: 

1. ööpäevaringne hooldamine hooldekodus; 

2. päevane hooldamine hooldekodus; 

3. koduhooldusteenused; 

4. eakate sotsiaalnõustamine ja nende dokumentide vormistamine; 

5. öömajateenus; 

6. toimetulekuks vajalikud muud teenused (liikumis- ja muude abivahendite hankimine ja 

laenutamine). 

 

Hoolekandekeskus osutab nii hooldekodus hooldamise kui ka koduhoolduse tasulisi teenuseid 

Vändra Alevivalitsuse 26.08.2010. a korraldusega nr 70 kehtestatud hinnakirja alusel. 

       

Kliendid  

 

31.12.2010. a seisuga on 50-st hoolduskohast täidetud 50, neist on 16 mehed  ja 34 naised. 

Vändra alevi 22 kliendist on 10 meest ja 12 naist. 

 

Piirkondlikult jaotuvad kliendid järgnevalt: 

Vändra alev 22 

Vändra vald 4 

Pärnu linn 9 

Pärnumaa 2 

Harjumaa 2 

Hiiumaa 1 

Järvamaa 3 

Tallinn 6 

Tartu 1 

 

 

Vändra alevis on 01.11.2010. a seisuga 560 vanurit. Analüüsist nähtub, et edaspidi võivad 

hooldekodu kohta või koduhooldusteenust vajada 69 üksindaelavat vanurit. 

 

 Kokku Mehed Naised 

Alevis on pensionäre 560 184 376 

Neist üksindaelavaid 105 36 69 

Seadusjärgsete ülalpidajateta 49 14 35 

 

Vanuseliselt jagunevad alevi eakad järgnevalt: 

 mehed naised kokku 

Kuni 60 aastased 7 8 15 

61 - 65 36 61 97 

66 - 70 48 84 132 
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71 - 75 37 72 109 

76 - 80 32 70 102 

81 - 85 13 55 68 

86 - 90 10 16 26 

91 - 95 1 9 10 

96.... 0 1 (97) 1 

Kokku 184 376 560 

      

Kaader 

 

Hoolekandekeskuse töötajate koosseis on kehtestatud Vändra Alevivalitsuse korraldusega 55   

22.06.2010.a.: 

 

juhataja                         1,0    

sotsiaaltöötaja               1,0 

hooldajad                    12,0 (2 neist tegelevad toitlustamisega) 

hooldusõde                   1,0 

koristajad                       2,0 

koduhooldaja                 1,0 

järelevalvetöötaja          1,0 

majahoidja                     0,5 (on tööl Tuule tn 3 majahoidjana ) 

 

Hooldekodus  töötavad hooldajatena pikaajalise töökogemusega töötajad. Uues keskuses on 

tunduvalt vähenenud füüsilise töö osakaal, kuna on kasutada liftid ja kõikidesse ruumidesse on 

võimalik siseneda  nii ratastoolide kui ka erinevate tõstukitega. Arvestades, et töötajatel kulub 

pikkades koridorides liikumiseks enam aega ja  klientide arv on kasvanud 32-lt (vanas majas)  

50-le ja hooldajate arv on kasvanud vaid 2 töötaja võrra, siis on tuntavalt kasvanud hooldajate 

töökoormus. Hooldajad on rakendatud tööle nii, et päeval on tööl 3 ja öösel 2 hooldajat. 

 

Aina enam tuleb hooldusele ratastoolis inimesi ja nendega tegelemine on aeganõudev. Lähiajal ei 

ole olemasolev kaader enam suuteline neid kliente  vajalikul tasemel teenindama. Töökoormus 

hooldajatel on tunduvalt kasvanud, kuid töötasud on endisel tasemel. Puudub motivatsioon suure 

koormusega töötamiseks. 

 

Hooldekodu kaadrit on pidevalt koolitatud erinevatel kursustel. Pikemaajaline koostöö 

Saksamaal asuva Kröpelini seenioride keskusega on võimaldanud hooldajatel viibida Saksamaal 

praktikal ning osa võtta seminaridest, kus on keskendutud dementsete hooldamisele ja vägivalla 

probleemidele. November-detsember 2010 viibisid Saksamaal nädalasel koolitusel 6 ja 

kolmenädalasel praktikal 2 hooldekodu töötajat. 2011. a kevadel lähevad 2-3 hooldajat 

koolitusele Tšehhi. Väliskoolitused toimuvad elukestva õppe programmi raames ja seda rahastab 

Euroopa Liit Leonardo da Vinci projekti kaudu. 

 

Juhtimine ja kontroll tegevuse üle 

 

Hoolekandekeskuse töö suunajaks ja kõrgemaks organiks on hoolekogu, mis tegutseb  Vändra 

Alevivalitsuse  28.09.2009. a  määrusega nr 5 kinnitatud põhikirja alusel. Asutuse põhikirjaliste 

ülesannete täitmise osas teostavad järelevalvet nii hoolekogu kui ka alevivalitsuse  
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sotsiaalnõunik. 

 

Hoolekandekeskuse tööd juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse alevivanema ettepanekul 

alevivalitsus. Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu alevivanem. Juhataja kohustused 

on ära toodud asutuse põhimääruses ja hoolekandekeskuse juhataja tööülesannete kirjelduses. 

 

Hoolekandekeskuse vara kasutamist kontrollib alevivolikogu revisjonikomisjon ja alevivalitsus. 

 

Hoolekandekeskuse  ruumide puhtust ja vastavust sotsiaalministeeriumi üldhooldekodudele 

kehtestatud nõuetele kontrollib 2 korda aastas Terviseameti Lääne Talitus. Hooldekodu töötajad, 

kes vahetult teenindavad hoolekandeasutuse elanikke, kuuluvad kohustuslikule  tervisekontrollile 

ja nende kehtivaid tervisetõendeid kontrollib sama asutuse inspektor. 

 

Kuna   hooldekodu  tegeleb  klientide  toitlustamisega, siis on Veterinaar- ja Toiduameti   

Pärnumaa Veterinaariakeskus välja andnud  15.02.2010. a jaotusköögi tunnustamise otsuse nr 17 

ja inspektor  kontrollib 2 korda aastas jaotusköögi puhtust, vastavust tervisekaitsenõuetele ja 

jaotusköögi enesekontrolli plaani täitmist. 

 

Finantseerimine ja aruandlus 

 

Hoolekandekeskuse 2010. aasta eelarve oli   6 287 954,11 krooni. Kulud kaetakse alevi eelarvest   

ja klientide poolt makstavatest kohamaksudest. Kohamaksud moodustavad   58%  kogu eelarvest 

ja on  3 648 254,11 krooni. Kohamaksu suuruse kehtestab alevivalitsus. 

 

Hoolekandekeskuse raamatupidamisarvestust ja sellekohast aruandlust korraldab alevivalitsus 

 

 

Tegevuskava  aastateks 2011-2012 

 

Jrk. 

nr. 

Tegevus Läbiviimise aeg Vastutaja, 

korraldaja 

1 Hoolekandekeskuse reklaamimine alevi kodulehel, 

artiklite avaldamine ajalehtedes 

2011-2012 Juhataja, 

sotsiaaltöötaja 

2 Töötajate koolitamine, rahvusvahelise koolitus-

projekti jätkamine 

2011-2012 Sotsiaaltöötaja 

3 Hoolealustega tegelemine (tegevusteraapia, 

liikumine, ajutreeningud), koostöövõimaluste 

leidmine SA Hoolekandeteenused  

pidev Sotsiaaltöötaja 

4 Koostöö klientide sugulastega, ühiskoosolekute 

korraldamine 

2 x aastas  Juhataja 

5 Koostöös perearstidega töötajate ja  alevi elanike 

koolitamine tervishoiualastel teemadel 

2011-2012 Juhataja, 

sotsiaaltöötaja 

6 Kontsertide ja ühisürituste korraldamine 

 

1 x kuus Juhataja 

7 Hooldekodus päevahoiuteenuse rakendamine Vabade kohtade 

olemasolul 

Juhataja 

8 Koduhooldusteenuste laiendamine ja  pidev Juhataja, 
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propageerimine, võimaluste selgitamine koduhooldaja,järele-

valvetöötaja 

9 Tehniliste abivahendite laenutamine, varude 

täiendamine 

pidev Juhataja, 

sotsiaaltöötaja 

10 Eakate ja puuetega inimeste pensionidokumentide ja 

ekspertiisitaotluste vormistamine 

pidev Sotsiaaltöötaja 

koostöös 

perearstidega 

 

 

___ 


