„Kohtla-Järve Vanurite Põhimäärus“
kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu
20.03.2013.a määrusega nr 116
§ 2 Põhitegevusalad ja ülesanded
(1) Hooldekodu on vanuritele ajutiseks või
alaliseks elamiseks loodud ööpäevaringselt
tegutsev asutus, mille eesmärgiks on tagada
seal viibivatele isikutele nende eale ja
seisundile vastav hooldamine, põetamine
ning rehabilitatsioon.
(2) Hooldekodu oma põhimääruses sätestatud
eesmärkide täitmise raames:
1) osutab hoolealuste eluaseme, olme,
hoolduse ja esmaabi teenuseid;
2) juhendab ja abistab hoolealuseid
igapäevaelus vajalike toimingute
sooritamisel;
3) korraldab hoolealustele huvi- ja
ühistegevusi;
4) kannab hoolt hoolealuste isiklike asjade
säilimise eest;
5) tagab hoolealuste kohtumise sugulaste ja
teiste lähedaste inimestega;
6) töötab välja ja viib ellu linna arengukavas
hooldekodus hooldamist puudutava osa;
7) korraldab lähedase või seadusliku esindaja
puudumisel hoolealuse matuse;
8) kogub, töötleb ja edastab linnavalitsusele
teavet vanurite probleemide kohta;
9) korraldab pesupesemist juriidilistele
isikutele;
10) korraldab vajadusel transpordi teenuseid.
(3) Teenuste osutamise tingimused
määrab
kindlaks linnavalitsus.
Hoolealuste õigused ja kohustused on fikseeritud
sisekorra eeskirjades. Hoolealustele tutvustatakse
sisekorra eeskirjadega hooldekodusse saabumisel.

Kohtla-Järve Vanurite
Hooldekodu

MISSIOON
Pakkuda oma hoolealustele hubases ja turvalises
keskkonnas individuaalsetest vajadustest
lähtuvaid kvaliteetseid hoolekandeteenuseid.
Kohtla-Järve Linnavolikogu 17.12.2014 nr 52
määrus "Hoolekandeasutusse suunamise
korraldamise ja teenuse eest linnaeelarve
vahenditest osalise tasumise kord"

Ahtme mnt. 16, Kohtla-Järve
Telefon +3723395852
vhk@hot.ee

Hooldekodusse paigutamise taotlemine ja
arvelevõtmine: Taotleja esitab
Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskusele
1) kirjaliku avalduse- milles põhjendab
hooldekodusse paigutamise vajadust;
2) Koopia isikut tõendavast dokumendist (pass
või ID-kaart)
3) Taotleja ja tema seadusjärgsete ülalpidajate
garantiikirjad hoolduskulude
osalise/täieliku tasumise kohta.
Hooldekodusse suunamise otsustab KohtlaJärve Linnavalitsuse sotsiaalkomisjon.

MIS ON KOHTLA-JÄRVE VANURITE
HOOLDEKODU?
Lihtsalt öeldes on tegu üldtüüpi hooldekoduga.
Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu eesmärgiks on
puuetega
ja
eakate
inimeste
elukvaliteedi
parandamine või säilitamine, sotsiaalhoolekande- ja
rehabilitatsiooniteenuste ja nendega seotud teenuste
osutamine. Hooldekodus on 150 voodikohta.
Tubades on 1-5 hoolelaust. Kohamaksumuse
kinnitab Kohtla-Järve Linnavalitsus.

Hooldekodusse elama asumiseks võtab
arvelevõetav isik kohustuse tasuda kas osaliselt
või täielikult enda ülalpidamiskulud
hooldekodus vastavalt sõlmitavale lepingule.
Selleks tasub ta hooldekodule vähemalt 85%
oma igakuisest pensionist või muust
sissetulekust, pidevalt kõrvalabi vajavad isikud
maksavad hooldekodule 100% temale määratud
pensionist või muust sissetulekust, kuid mitte
rohkem kui kinnitatud hoolduskulu. Nimetatud
kohustuse täitmiseks sõlmib hooldekodu elanik
lepingu ja sellekohase notariaalse kokkuleppe
pensioni ülekandmiseks hooldekodu arvele.

