
 

 

                                          KINNITATUD 

                                          Maardu Linnavolikogu 

                                          määrusega 

                                          16.12.1997.a nr 48 

 

 

 

 

 

                MAARDU SOTSIAALMAJA PõHIMÄÄRUS 

 

 

 

 

 

I OSA 

 

Üdsatted 

 

1. Maardu Sotsiaalmaja (edaspidi Sotsiaalmaja) on Maardu linna- 

   asutus, milline moodustatakse Maardu Linnavolikogu otsuse 

   alusel. 

 

2. Sotsiaalmaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi, Maardu 

   Linnavolikogu ja Maardu Linnavalitsuse õigusaktidest ning 

   käesolevast põhimäärusest. 

 

3. Sotsiaalmaja on asutatud sotsiaalhoolekannet vajavatele vanu- 

   ritele toimetuleku soodustamiseks ning abivajajatele turvatunde 

   suurendamiseks. 

 

4. Sotsiaalmajal on oma arveldusarve, pitsat, sümboolika. 

   Sotsiaalmaja juriidiline aadress on EE0030 Maardu, Kallasmaa 

   tn 12. 

 

 

 

 

II OSA 

 

Tegevuse eesmärgid 

 

5. Sotsiaalmaja tegevuse eesmäärkideks on: 

5.1 vanuritele täisväärtusliku ja aktiivse elu võimaluste taga- 

    mine; 

5.2 puuetega inimestele tingimuste loomine võrdväärseks eluks 

    teiste ühiskonnaliikmetega; 

5.3 lastele ja täiskasvanutele turvapaiga võimaldamine; 

5.4 abi osutamine vähese integreerumisvõimega inimestele kohane- 

    miseks ühiskonnas. 

 

 



 

III OSA 

 

Põhiülesanded 

 

6.  Sotsiaalmaja põhiülesanneteks on: 

6.1 sotsiaalhoolekannet vajavatele vanuritele toimetuleku soodus- 

    tamine; 

6.2 abivajajates turvatunde suurendamine; 

 

6.3 toimetulekut soodustavate teenuste osutamine. 

 

7.  Osutatavad teenused: 

7.1 Sotsialnõustamine, s.o. vajaliku teabe tagamine isiku sot- 

    siaalsetest õigustest ja oma õiguste seadusliku kaitsmise 

    võimalustest; 

7.2 psühholoogiline nõustamine, s.o. individuaal- ja grupivest- 

    lused, vajadusel meditsiinilise abi vahendamine; 

7.3 olmeliste koduteenuste osutamine; 

7.4 loenguline tegevus puuetega inimeste vanurite ja pensionä- 

    ride hulgas; 

7.5 vaba aja sisustamise raames lugemissaali teenuste osutamine; 

7.6 abivajajate toitlustamine , s.o. supiköögi teenuste võimal- 

    damine; 

7.7 invavahendite laenutuse ja müügi vahendamine; 

7.8 kriisisituatsioonis inimestele ajutise peavarju võimaldamine; 

7.9 koostöö invaühingute ja pensionäride �ühendustega. 

 

 

 

IV OSA 

 

Õigus 

 

8.  Sotsiaalmajal on õigus: 

8.1 osta ja vahendada teenuseid juriidilistelt isikutelt ja 

    spetsialistidelt; 

8.2 saada Linnavalitsuselt vajalikku infot sotsiaalabi ja hoolde- 

    kandealastes küsimustes; 

8.3 sõlmida lepinguid ja rentida ruume (Linnavalitsuse loal); 

8.4 osaleda linna sotsiaalset arengut toetavate projektide välja- 

    töötamisel ja elluviimisel. 

 

 

 

V OSA 

 

Juhtmine 

 

9. Sotsiaalmaja tööd juhib ja koordineerib sotsiaalmaja juhataja, 

   kelle vätab tööle ja vabastab töölt Linnavalitsus. 

 

10.Juhataja juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, 

   oma ametijuhendist ning annab oma tegevusest aru Linnavalitsu- 



   sele. 

 

11. Sotsiaalmaja juhataja: 

11.1 võtab tööle ja vabastab töölt sotsiaalmaja töötajad; 

11.2 kinnitab töösisekorra eeskirjad ja töötajate ametijuhendid; 

11.3 tagab sotsiaalmaja põhilesannete täitmise; 

11.4 koostab koosseisude nimekirja ja määrab töötajate ameti- 

     palgad; 

11.5 esindab sotsiaalmaja suhetes era-ja juriidiliste isikutega; 

 

 

 

 

VI OSA 

 

Rahalised vahendid 

 

12. Sotsiaalmaja finantseeritakse linna eelarvest. 

 

13. Sotsiaalmaja võib saada täiendavalt rahalisi vahendeid 

    milleks on: 

13.1 annetused; 

13.2 renditulu; 

13.3 tulu teenuste osutamisest; 

13.4 muud laekumised. 

 

 

 

VII OSA 

 

Aruandlus ja kontroll 

 

14. Sotsiaalmaja eelarve projekti ja jooksva aasta aruande koostab  

    juhataja ja kinnitab Maardu Linnavalitsus. 

 

15. Sotsiaalmaja finantsmajanduslikku tegevust kontrollib Linna- 

    valitsuse poolt määratud revident. 

 

16. Sotsiaalmaja annab oma tööst aru Linnavalitsusele. 

 

 

 

VIII OSA 

 

Tegevuse reorganiseerimine ja lõpetamine 

 

17. Sotsiaalmaja asutamise, reorganiseerimise ja lõpetamise 

    otsustab Maardu Linnavolikogu. 

 

 

 

 


