Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (edaspidi Amet) ootab taotlusi raske ja sügava puudega
laste 2020. aasta kevadvaheaja (24. veebruar kuni 01. märts ja 20. aprill kuni 26. aprill),
suvevaheaja 10. juuni kuni 31. august), sügisvaheaja (19. oktoober kuni 25. oktoober) ja
talvevaheaja (23. detsember 2020 kuni 10. jaanuar 2021) päeva- või ööpäevaringse
hoiuteenuse (edaspidi teenus) finantseerimiseks.

Teenuse eesmärk on võimaldada raske ja sügava puudega lastele 2020. aasta
koolivaheaegadel, järgides lapse individuaalseid võimeid ja vajadusi:
1. turvalist keskkonda ja hooldust;
2. tuge või suunamist lihtsamate igapäevaelu kohustuste ja toimingutega toimetulemisel;
3. abi isiklikes hügieenitoimingutes;
4. arengut toetavaid vabaajategevusi.
Teenuse sihtrühm on sügava või raske liikumis-, nägemis-, kuulmis-, vaimu või liitpuudega
lapsed vanuses 7-18 eluaastat (kokkuleppel Ametiga erandkorras noored kuni 24 eluaastani),
kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn ja, kes õpivad tavakoolis, kutsekoolis või
puuetega laste koolis ja viibivad koolivaheajal.
Eelkõige on teenuse sihtrühmaks need puuetega lapsed, kelle vanemad töötavad ning, kes on
koolivaheajal ilma järelvalveta. Eelpool nimetatud teenuse pakkumine koolivaheaegadel
võimaldab lastevanematel töötada, vähendab perede koormust laste hooldamisel ja annab
perele võimaluse taastumiseks. Koolivaheaja aegne teenus ei ole mõeldud lastele, kes saavad
samal ajal teenuseid Tallinna linna hoolekandeasutustes, v.a juhul kui Tallinna
hoolekandeasutus on suletud kollektiiv puhkuse tõttu.
Teenuse osutamisel kuni 10 raske ja sügava puudega lapse kohta peab olema tagatud päevasel
ja õhtusel ajal vähemalt kahe ning öisel ajal vähemalt ühe pedagoogilist või sotsiaaltööalast
keskeri- või kõrgharidust või vähemalt keskharidust ja lapsehoidja kutsetunnistust omava
kasvatusala töötaja olemasolu.
Teenust finantseeritakse Ameti eelarve kaudu lähtuvalt jooksvaks eelarveaastaks eraldatud
vahenditest. Lapsevanematele rakendatakse omaosalust, mis sisaldab toitlustamise,
hügieenitarvete ja abivahenditega jmt seotud kulude katmist. Amet ei finantseeri
lapsevanematega või teiste pereliikmetega kaasnevaid kulutusi.
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Kui lapse päeva- või ööpäevahoiuteenusele toomiseks ja kojuviimiseks Tallinna linna
haldusterritooriumil on vajalik kasutada puuetega inimeste liiniveo teenust, tuleb
lapsevanemal pöörduda vastava taotlusega oma elukohajärgse linnaosa valitsuse
sotsiaalhoolekande osakonna poole vähemalt 2 nädalat enne lapse teenusele asumist.

Ametipoolne teenuse finantseerimine:
1. kasvatusala töötaja töötasukulud;
2. ruumide rent või/ja kommunaalkulud;
3. muud teenuse osutamisega seotud abikõlblikud kulud.
Taotluses tuua välja:
1. taotleja andmed: teenuse osutaja äriregistrijärgne nimi, registrikood, aadress,
arvelduskonto number, esindaja ees- ja perekonnanimi, telefon, e-posti aadress;
2. tegevuse täiskirjeldus;
3. tegevuse täiseelarve kuluartiklite lõikes koos kulu kujunemise aluste ja sisu kirjeldusega
ning eraldi real tuua välja omaosalus või teised finantseerimisallikad kuluartiklite lõikes;
4. maksimaalne laste arv, kellele teenust pakutakse ning neile teenuse osutamisel osalevate
spetsialistide ja vabatahtlike arv.
Koos taotlusega esitada teenust osutavate spetsialistide CV-d või spetsialisti nimi, haridus,
seotus teenuse osutajaga või tegevusala.
Taotlus teenuse finantseerimiseks esitada elektrooniliselt Ameti e-posti aadressile:
sotsiaal@tallinnlv.ee alljärgnevalt:
kevadvaheaeg (24. veebruar kuni 01. märts) – hiljemalt 03. veebruariks 2020;
kevadvaheaeg (20. aprill kuni 26. aprill) – hiljemalt 10. märtsiks 2020;
suve- sügis- ja talvevaheaeg – hiljemalt 30. aprilliks 2020.
Täiendav informatsioon: Astrid Kase, tel 645 7810, e-post: Astrid.Kase@tallinnlv.ee.

