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Lisa 2 EELNÕU

Paide linnas pakutavad sotsiaalteenused 2018 aastal
1. Täisealise isiku hooldus. Teenus on suunatud isikutele, kes vajavad igapäevast hooldust,
saavad valida endale hooldaja, kellele Paide linn maksab igakuist toetust. Toetuse
summad on täieliku hoolduskoormuse korral 50 eurot kuus ja osalise hoolduskoormusega
37,50 eurot ühes kuus. Kui hooldajal puudub ravikindlustus, tasub linn tema eest ka
sotsiaalmaksu. Teenusele saamise eelduseks on, et hooldataval puuduvad
perekonnaseaduse mõistes ülalpidamiskohuslased.
2. Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus. Linn abistab inimesi ööpäevaringset
hooldust vajavatele isikutele teenusekohtade leidmisel. Lähedaste ja piisavate rahaliste
vahendite puudumisel tasub teenuse eest osaliselt ning vajadusel korraldab ka teenusele
saamise.
3. Eluruumi tagamise teenus. Linn tagab inimestele eluruumi, kel endal pole võimalik
elukohta tagada. Enamasti majanduslikel, tervislikel ja sotsiaalsetel põhjustel. Teenuse
hind on kujuneb üürituru põhimõtetega, kuid on soodsam avalikul turul pakutavast.
4. Erivajadustega inimeste eluruumi kohandamine. Puudega inimesele kohaldatakse
linna abiga eluruum vastavalt tema vajadustele. Kuni 2023 võimalus saada osa rahastust
riigi poolt.
5. Võlanõustamisteenus, teenust osutatakse MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskuse kaudu.
Teenusele määrab linnavalitsus ning seda on õigustatud saama kõik, kellel on tekkinud
suured võlgnevused ning puuduvad vahendid ise teenuse eest tasumiseks.
6. Koduteenus. Abistatakse isikut igapäevastes toimingutes, keskmiselt kaks korda nädalas,
kaks tundi ühe inimese kohta. Teenuse hind kliendile on 1 euro ühes tunnis.
7. Tugiisikuteenus. Juhendatakse ja suunatakse klienti igapäevastes toimingutes ja
asjaajamistes. Kliendile on teenus tasuta.
8. Isikliku abistaja teenus on mõeldud kuulmis-, nägemis- või liikumispuudega
inimesele, keda abistatakse igapäevastes toimingutes. Teenuse hind kliendile on üks euro
ning isiklikule abistajale tasub Paide linn teenust osutatud tundide alusel miinimum palga
tunnimäära alusel.
9. Varjupaigateenus - kodanikele, kes on jäänud mingil põhjusel koduta, pakutakse
vältimatu sotsiaalabi korras voodikohta, pesemisvõimalust ja toitu. Teenuse eest tasub
kohalik omavalitsus, kuhu inimene on sisse kirjutatud. Teenust osutatakse Aiavilja 13,
Paide.
10. Turvakoduteenus on mõeldud alaealistele, kes on sattunud hädaohtu. Teenuse eest tasub
kohalik omavalitsus, kuhu inimene on sisse kirjutatud.
11. Sotsiaaltransporditeenus. Teenus on mõeldud eakatele ja puuetega inimestele, kes ei saa
ega ole võimelised kasutama ühistransporti avalike teenuste tarbimiseks. Teenuse eest
tasub klient 0,20 eurot ühe kilomeetri kohta.
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12. Raske- ja sügava puudega lastehoid. Osutatakse hanke alusel, mis kehtib aastani 2020
ning teenuse eest tasub Sotsiaalkindlustusamet suunamisotsuse olemasolul. Teenust
osutatakse Tallinna tn. 49, Paide. Hanke piirkond on Järvamaa.
13. Raske- ja sügava puudega laste tugiisikuteenus. Osutatakse hanke alusel, mis kehtib
aastani 2020 ning teenuse eest tasub Sotsiaalkindlustusamet suunamisotsuse alusel.
Tugiisikud on tööl käsunduslepingu alusel ning saavad tasu vastavalt töötatud tundidele.
Hanke piirkond on Järvamaa.
14. Kahjude vähendamise teenus, mis on suunatud alkoholi- ja narkosõltuvuses olevate
inimeste abistamiseks. Teenust osutatakse koostöös Tervise Arengu Instituudiga.
15. Igapäevaelu toetamise teenus on suunatud erivajadusega inimestele igapäevaste
toimingute õpetamiseks, osutatakse valdavalt Tallinna tn. 49 päevakeskuses.
16. Toetatuse elamise teenus on suunatud erivajadustega inimestele, juhendamaks ja
toetamaks iseseisvat toimetulekut igapäevases elus. Osutatakse enamasti kliendi kodus.
17. Eakate päevakeskus tegutseb Paides, Tallinna tn. 49, mis on suunatud Paide linna
eakatele. Päevakeskuses tegutseb võimlemise- ja lauluring ning saab käsitööd teha.
18. Perekodu on suunatud vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele. Perekodus pakutakse
asendushooldusteenust. Paide Perekodus on kokku 6 kohta, teenust osutatakse Paides, Lai
tn. 41.
19. Kooli-ja lasteaiapsühholoogi teenus. Paide Sotsiaaltöökeskus pakub psühholoogilise
nõustamise teenust koolidele ja lasteaedadele.
20. Vältimatu sotsiaalabi osutamine. Ootamatult raskustesse sattunud inimestele tagatakse
esmane eluks vajalik olenemata sissekirjutusest või kodakondsusest.

