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Tugiisiku teenuse osutamise kord
lastega peredele
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning
sotsiaalhoolekande seaduse § 24 lõike 1 punkti 1 ja punkti 3 alusel.
§ 1. Määruse reguleerimisala
Käesolev kord reguleerib pereregistri andmetel Audru vallas elavatele lastega peredele
tugiisiku teenuse osutamise korda.
§ 2. Mõisted
Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
1) tugiisik on teenust osutav isik, kes töötab lastega peredega teenuse osutamise lepingu
(edaspidi leping) alusel. Tugiisik on läbinud pere tugiisiku koolituse või omab psühholoogia,
pedagoogika või sotsiaaltöö alast haridust
2) tugiisiku teenus on peredele osutatav teenus, mille eesmärk on nõustada lastega peresid
laste eest hoolitsemise ja neile arengut toetava kasvukeskkonna tagamiseks.
3) klient on tugiisiku teenust saav laps ja tema vanem.
§ 3. Teenuse eesmärk ja kirjeldus
Teenuse eesmärk on lastega perede nõustamine tagades neile arengut toetava kasvukeskkonna
järgmiste tegevuste abil:
1) igapäevaeluõpetus nii kodus kui väljaspool kodu, sealhulgas iseenda ja oma ümbruse eest
hoolitsema õpetamine;
2) abistamine suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga;
3) hingelise toe pakkumine läbi aktiivse kuulamise;
4) kliendiga koos tema tegevuste suunamine, planeerimine ja juhendamine;
5) lapse turvalisuse jälgimine peres, lasteasutuses;
6) pereliikmete juhendamine lapse arendamisel ja õpetamisel;
7) koostöös perega lahenduste leidmine probleemide leevendamiseks tuginedes perede
sisemiste jõuvarude kasutusele võtmisele;
8) pere toimetuleku toetamine ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas;
9) lapse arengu toetamine lasteasutuses.

§ 4. Teenuse saajad
(1) Tugiisiku teenust saavad Pereregistri andmetel Audru vallas elavad lastega pered,
kes vajavad kõrvalist abi oma toimetulekuvõime suurendamiseks ja igapäevase eluga
toimetulekuks ning suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga.
(2) Lapsele osutatakse teenust tema seadusliku esindaja nõusolekul ja arvestades vähemalt
10- aastase lapse soovi. Arvestada tuleb ka noorema kui 10-aastase lapse soovi, kui lapse
arengutase seda võimaldab.
§ 5. Teenuse osutamine
Tugiisiku teenust osutatakse ja tugiisik määratakse pereabikomisjoni ettepanekul
vallavalitsuse korraldusega.
§ 6. Teenuse osutamise leping
(1) Teenuse osutamise aluseks on pere, tugiisiku ja vallavalitsuse vahel sõlmitud kolmepoolne
leping.
(2) Pere, tugiisiku ja vallavalitsuse vahel sõlmitavas lepingus määratakse kindlaks vajalikud
teenused, nende osutamise maht ja sagedus.
(3) Leping lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel, pere või tugiisiku soovil kooskõlastatult
vallavalitsuse pereabikomisjoniga..
§ 7. Teenuse tasustamine
Teenuse osutamise hinna kliendile kehtestab vallavalitsus.
§ 8. Määruse kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Audru Vallavolikogu 11.märtsi 2010 määrus nr 10 „Tugiisiku teenuse
osutamise kord lastega peredele“.
§ 9. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
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Audru Vallavalitsus

Seletuskiri
Audru Vallavolikogu määruse „Tugiisiku teenuse osutamise kord lastega peredele“ eelnõu
kohta.
Määruse eelnõu õiguslikuks aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1
punkt 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 24 lõike 1 punkt 1 ja punkt 3.
Eelnõus kirjeldatud kord reguleerib pereregistri andmetel Audru vallas elavatele lastega
peredele tugiisiku teenuse osutamist.
Teenuse eesmärgiks on lastega perede nõustamine millega tagatakse neile arengut toetava
kasvukeskkond.
Eesmärgi saavutamiseks on eelnõus kirjeldatud nõustamisel vajalike tegevusi:
igapäevaeluõpetus nii kodus kui väljaspool kodu, sealhulgas iseenda ja oma ümbruse eest
hoolitsema õpetamine; abistamine suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga; hingelise toe
pakkumine läbi aktiivse kuulamise; kliendiga koos tema tegevuste suunamine, planeerimine ja
juhendamine; lapse turvalisuse jälgimine peres, lasteasutuses; pereliikmete juhendamine lapse
arendamisel ja õpetamisel; koostöös perega lahenduste leidmine probleemide leevendamiseks
tuginedes perede sisemiste jõuvarude kasutusele võtmisele; pere toimetuleku toetamine
ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas ja lapse arengu toetamine lasteasutuses.
Tugiisiku teenust saavad Pereregistri andmetel Audru vallas elavad lastega pered,
kes vajavad kõrvalist abi oma toimetulekuvõime suurendamiseks ja igapäevase eluga
toimetulekuks ning suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga.
Tugiisiku teenust osutatakse ja tugiisik määratakse pereabikomisjoni ettepanekul
vallavalitsuse korraldusega.
Teenuse osutamise aluseks on pere, tugiisiku ja vallavalitsuse vahel sõlmitud kolmepoolne
leping. Lepingus määratakse kindlaks vajalikud teenused, nende osutamise maht ja sagedus.
Teenuse osutamise hinna kliendile kehtestab vallavalitsus.
Eelnõus on kirjas, et tunnistaks kehtetuks Audru Vallavolikogu 11.märtsi 2010 määrus nr 10
„Tugiisiku teenuse osutamise kord lastega peredele“.
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
Rahaliselt on arvestatud tugiteenuste osutajatele palgakulu 8500 eurot aastas, sellest
lasteaedades tegutsevatele tugiisikutele 5750 eurot, koolides õppivate laste õppetegevuse
läbiviimisel 2000 ja igapäevaeluga mitte toimetulevate perede abistamiseks tugiisikutele 750
Eurot.
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