KAINA VALLA KODTJ'I'BENt-]SE OSTJTAJA AMETIJUHEND
r. ulpsArTED:
T6okolia nimetus: koduteenuse osutaja
Toolepingu s6lmirnine: vallavanema poolt
Kel lele al lr"rb : sotsiaal -.j a liaridursn6Lrnik
Asenda.iad: sotsiaaltaio nooremspetsialist.la sotsiaal-.ia haridusn6r"rnik
2. TOOKOHA EESMARK

Koduteenuste osutamine, rnis aitab kliendil harjumuspiirases keskkonnas toime tr-rlla.
3. TOOULESANDEI)
Koduteenuse osutzr.j a t66lilesanded on:

3.1

koduteenust vajavate isikute avalduste vastuvdtmine, kodude ktilastamine.
lepingute s6Imimine. toirnikute pidamine, teenuse Idpetamine,
3.2 osutada kodr"rteenuseid vastavalt vallavalitsuse ja abiva.iava isiku (edaspidi:
kliendi) r,ahel sSlmitud koduteenuste osutamise lepingule ia hooldarniskavale.
sealhulgas on iilesanneteks:
3.2.1 kliendi varustaurine toiduainete .ia esmatarbekaupadega, va.jadusel toidu
val mi stamisel abistar-nine vOi to itlu stamise korraldamine :
3.2.2 vee ning klittepur,rde toomine eluruunri;
3.2.3 eluruumi korrastamine.ia ktitrnisel abistarnine;
3.2.4 ravimite lzr esn.raabivaherrdite ostmine;
3.2.5 pesllpeserrise korraldamine;
3.2.6 esmase arstiabi korraldamine:
3.2.7 vajadusel htigieenitoin'ringutel abistamine:
3 .2.8 ahistan-rir-re as.jaaj arnisel nirrg dokumentide vormistamisel;
3.2.9 analr-ii.isida kliendi seisundit .ia vajadr"rsi ning registreerida tulemused
hoclIdamiskavas. kanda sinna muudatused:
3.2.10 taita lilesandeid. nris kaasnevad koduteenuste osutamise kliendikesksemaks
muutmise[:
i.2.1 I edastada infbrmatsiooni abivajaduse kohta sotsiaalvaldkonna ametnikule:

,

3.3
3.4
3.5

osutada sotsiaaltransporditeenr"rst;

.iuhtida eluasemekomis.joni tood;
tiiita teisi sotsiaal-ia haridusnSuniku .la vallavanema iihekordseid todalaseid
alaseid korraldusi.

4

VASTLJTTJS
Koduteenuse osr"rta.f

4.

I

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.1

a

vastutab:
tijdi.ilesanr.rete 6igeaegse.ia kvaliteetse tziitnrise eest;
kliendiga s6ln-ritucl koduteenuste osutarnise lepingu tiiitnrise eest:
isiklikult oma tegevuse eest vastavalt kehtivale seadr-rsandluseleia t66kohale:
talle n-rateriaalsele vastutusele antud vara eest:
nende tegevuste eest. mida ta on ellu viinud ja korraldanud;
kliendi poolt va.ialikeks teenustoddeks tehtud rahaliste ettemaksete sihtotstarbelise kasutanrise. kuIutamise. tasaarvlemise.ja kontrolli eest:
temale tocjsLrhete tirttu teatavaks saanucl ametisaladuste .ia ametialase infb. teiste
ininreste perekclnna- -ia eraellu puutuvate andmete ning muu konfldentsiaalsena

saadud infb hoidmise eest. Koduteenuse osr-rtaja avaldab infbrmatsiooni kliendi
kohta ainult tooalaselt seotud isikutele.

4.8 Kocluteenuse osr-rta.ia ei tolii astr.rda kliendiga isiklikesse rahalistesse suhetesse ega
m6.iutada piirinrisOiguslike dokumentide vormistamist.
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OIGTJSED
Koduteenuse osuta.ia on 6igus:

5.1 teha sotsiaal- .ia haridusn6unikule ettepanekuid koduteenuste
5.2

osutanlise

paremaks korraldan.riseks.ja valla elar-rike sotsiaalse olukorra parandamiseks ning
vaj ad r-r se I t66koorm r"rse- j a t66korralduse liibi vaatam i se osas.
saada vallavalitsr-rse toota.iatelt.ia asutustelt andmeid.ia dokr-rn-rente. mis on
va.i al

5.3

i

kuci t66kohustr"rste tiiitniiseks

saacla va.ialikku

;

inforrnatsiooni igapiievast to6d puudutavate seadusandlike aktide

kohta:

5.4 saada onra todr"ilesannete tziitmiseks va.ialikkur tiiienduskoolitust:
5.5 saada oma t6oks vajalikud tehnilised vahendid:
5.6 saada pr"rhkust seaduses etter-rzihtud ulatuses"ia korras.
5.7 lahkr-rda on'ral algattrsel toolt teatades sellest vallavanemale ette viihernalt iiks
kuu.
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KVALIFIKATSIOONINOUDEI)

Koduteenuse osuta.ia:

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7

omab vzihen-ralt keskl'raridust vdi on liibinurd hooldustodtaja koolituse:
vahnisolekt66alastelkoolitustelosalemiseks
omab head sulitlemis- ja kuulamisoskust ja kogemusi inimestega suhtlemisel;
orr viisakas. kohusetundlik, usaldusviiiirne. otsustLls- ja vastutusv6imeline;
oskab eesti keelt kOnes.ia kirias;
omab B-kategooria juhilube

AMETI.IUHENDIMUUTMINE

7.1 Arletiiuher-rdit muudab vallavanem vastavalt va.iadusele vallavalitsr.rse sisemise
t66 iin-rberkorraldar-ni seks.
7.2 AmetijLrhendit v6i[.r muuta teer-ristr-ria nOusolekuta. kui ei muutu tookoha eesmiirk.
p6hifunktsioon. r-r0utava erialane ettevalmistus. teenistu.ia tootasu,ja tdotaja iilesannete
maht olr"rliselt ei suurene.
7.2 E,nne tijoiilesannete tziitniisele asumist kinnitab koduteenuse osuta.f a oma
atlkir.laga, et on tutvlrnud tcjritilesannetega ja kohustab jiirgima selle siitteid.

Omar JOpiselg
Vallavanenr

Kinnitan. et olen arnetiiu
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