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Juhataja ja protokollija: Mariliis Raidma
Osa võtsid:
Misso vallast Mariliis Raidma
Varstu vallast Signe Arumäe
Rõuge vallast Maire Grossmann, Merle Piiskop
Haanja vallast Maie Kalnapenkis
Mõniste vallast Katrin Roop, Egle Veinberg
Võrumaa Omavalitsuste Liidust Kadri Kangro

1. Toetuste ühtlustamine
Töörühma poolt välja pakutud sissetulekust sõltumatud toetused:
 Esimesse klassi astuja toetus- 100 eurot
 Kooli lõpetamise toetus:
9. klassi lõpetaja- 50 eurot
12. klassi lõpetaja- lõpetada toetuse maksmine
 Matusetoetus- 150 eurot
 Sünnitoetus- 450 (3 osas: 200, 125, 125) eurot
 Sõidutoetus- põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele koolis käimiseks, tegelike kulude järgi;
vajadusel isikliku sõiduauto komp. maakonnas 25 eurot ja kaugemal 35 eurot; puuduliku
ühistranspordiga gümnaasiumi lastele Võru maakonnas 32 eurot.
 Jõulutoetused:
Lapsed- kommipakk kuni 9. klassini, ainult meie koolides käivad õpilased. Pakk ka
asenduskodudes, hooldusperedes ja eestkoste peredes olevatele lastele.
Eakad- jõulukaart ja valla kalender alates 70. eluaastast
 Sünnipäevatoetus- Alates 70. a ja juubelid, valla esindus viib meene ja 20 eurot.
 Prillitoetus lastele/õpilastele- kuni 26. a täiskoormusega õpilased, kord aastas 100% prillide
klaaside maksumusest
 Koolivormi toetus- 50% koolivormi maksumusest, kus koolivorm on.

Lisaks toetatakse Rõuges hooldekodus kohamaksu tasumisega (50% puudujäävast osast),
töörühma ettepanek on lõpetada säärase toetuse maksmine ning kõik toetused viia
vajaduspõhisusele.
Lisaks toetakse Varstu vallas puudega inimesi abivahendite ostmisel (lapsed 100% ja täiskasvanud
90%). Ettepanek on abivahendite ostmisel lapsi toetada 100%, kuid täiskasvanute puhul
toetusmäär üle vaadata.
Sissetulekust sõltuvad toetused:
Arutleti, et kindlasti on vaja toetada laste lasteaia ja kooli toidurahade tasumisel (3 last ja enam,
toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse taotlejad).
Kuna senini on kõigis valdades ühekordsete toetuste praktika väga erinev, siis otsustati teha kaardistus
selle osas, milliseid kulusid on ühekordsete toetustena välja makstud 2016. a. Järgmisel koosolekul
analüüsitakse tulemusi ning otsustatakse, kas on mõistlik määratleda kindel toetus ja sihtrühm mõnele
toetusele.
Hooldajatoetus:
 Täisealise puudega inimese hooldajatoetus:
Raske puue- 25 eurot
Sügav puue- 50 eurot
 Puudega lapse hooldajatoetus:
Keskmine puue- 50 eurot
Raske puue- 75 eurot
Sügav puue- 150 eurot
Järgmisel korral tähelepanu sissetulekust sõltuvatel toetustel ning arutleda juhtrühma tagasisidest
tulenevalt edasi teisi toetusi.
2. Struktuur
Tutvustati välja pakutud struktuuri. Ettepanekuna käinud läbi ühe täiendava lastekaitsetöötaja
lisamine, näiteks jagada piirkond kahe töötaja vahel, kuna koormus saab suur olema. Samuti ei ole
täpselt teada, milliseid ülesandeid riigilt juurde tuleb. Lisa lastekaitsetöötaja juurde võtmist peaks
arutama koos sotsiaaltöötajate ametijuhenditega, et jagada ülesanded.
Sotsiaaltöötajate ülesanded: korralduste ettevalmistamine, STAR toimingud, kohapealsete teenuste
korraldamine, abi korraldamine kohapeal jne.

3. Sotsiaaltransport
Kõik omavalitsused andsid ülevaate senisest teenuse korraldamisest. Haanjas, Missos ja Mõnistes on
peamiselt sotsiaaltranspordi korraldaja avahooldustöötaja ning kõik on praeguse korraldusega rahul.
Varstus on sotsiaaltöö spetsialist ning koormus pole väga suur, Rõuges sotsiaalnõunik ning koormus
on suur.
Arutelu tulemusena leiti, et suur tõenäosus on, et omavahel ühildada saab väga väheseid sõite (arstide
ajad on erinevad ning vahemaad pikad), seega pole mõistlik praegusel hetkel mingit uut süsteemi luua.
Samuti ei ole täpselt teada, kuidas riik näeb ette sotsiaaltranspordisüsteemi tulevikku ning milline roll
saab olema ühistranspordikeskustel. Selles osas infopäev 31. mai Põlvas. Sellest tulenevalt ettepanek
oodata ära Sotsiaalministeeriumi poolne info ning Rõuge vallal kaaluda ühe lisatöötaja palkamist 0,5
koormusega sotsiaaltranspordi osutamiseks.
Järgmisel koosolekul keskenduda ka teistele sotsiaalteenustele.
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