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Mustamae sotsiaalhoolekanne aastal 2008 
Linnaosas tegelevad sotsiaalhoolekandealaste kusimustega linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond ja 
Mustamae Sotsiaalkeskus. 

Osakond tegeleb reeglina inimeste abivajaduse hindamise ja sellest tulenevalt teenustele suunamise, 

toetuste maksmisega ning lastega perede vaidluste ja probleemide lahendamisega . 

Mustamae Sotsiaalkeskuse padevusse kuulub sotsiaalteenuste osutamine. 

Sotsiaalhoolekande osakonna wesandeks on linnaosa elanikele toimetulekuraskuste ennetamiseks, 

korvaldamiseks voi kergendamiseks sotsiaaltoetuste, -teenuste ja muu abi osutamine ning erivajadustega 

inimeste kaitse korraldamine. 

Linnaosas elab (seisuga 01 .01 .09) 64339 inimest registri jargi, neist 19400 on pensionarid, mis teeb ca 
30% elanike arvust ja lapsi kuni 17 -nda eluaastani 10 300 ca 16%. Puudega taisealisi elab linnaosas 3690 

ja lapsi 168. Toovoimetuspensionare 1705 inirnest (seis 0l.0l.08. ) 

Aasta jooksul registreeriti Postipoisis ca 9 630 avaldust sotsiaalhoolekande osakonnale, millest ligi 76% 
on seotud sotsiaaltoetuste taotlemisega, lisaks toimetulekutoetuse taotluse avaldusi 1020. 

Osakonna koosseisus oli 2008 .a. kokku 26 tootajat, neist 25 ametnikku, kes tegelevad igapaevase 
klienditeenindusega osakonnas ning autojuht, kelle pohiwesandeks on abivajajatele toidu kojuviimine. 

Too paremaks korraldamiseks osakonnas on moodustatud 3 sektorit: 

o Sotsiaaltoetuste sektor (6 tootajat) 

o Sotsiaalteenuste sektor (5 tootajat) 

o Lastekaitse sektor (10 tootajat) 

Probleemiks on jatkuvalt tootajate tootingimused, klientidega suhtlemisel konfidentsiaalsus (mitu 

inimest iihes kabinetis) ja endiselt tootajate turvalisuse kusimused . 

Sotsiaaltoetuste talitus 
2008.a. maksti linnaeelarvest makstavaid sotsiaaltoetusi osakonna kaudu 26,2 miljonit kr ., milledest 

linnaosa eelarves olevad toetused moodustasid 7,3% (2007 8,5%).Sissetulekust soltuvaid toetusi maksti 

2008.a. 1616 perele . 

Seoses elatustaseme languse ja tootuse suurenemisega on sotsiaaltoetuste taotlejate ja taotluste arv 
hakanud suurenema . 2008.a. vahenes iihele isikule valja makstud summa. 2002 .a. maksti uhele 

taotlejale aastas keskmiselt 701 kr ., 2007.a . 1359 kr ja 2008.a. 1141 kr. 

Tallinna linna ja linnaosa eelarvest makstavad sotsiaaltoetused 

Kokku linnaeelarvest 
makstavad sotsiaaltoetused 2002 2003 2004 200S 2006 2007 200S 

Sisse tlliekust soltuvad 
sotsiaaltoetused 

tao tlu ste arv 10 370 9 991 7446 5 697 5 910 4969 5 188 

valja01akstud kogusumma 2 677 0 10 2745032 2696 368 2 746 229 3300 704 3 127812 3038 062 

Sh linnaosa eelarves t makstavad 
so tsiaaltoetused 

taotluste arv 9876 9009 6 377 4912 3802 2998 3 131 

tao tlejate arv 3 543 3860 2843 2 3 15 2084 I 523 I 665 

va ljam akstud kogll summ a 24821 82 2 276 332 2064978 2 178 539 2097984 2070000 I 900 000 

Taienoavad toetused linnaeelarvest 

(il ma hinnatouslI 
kom~e nsats j oon i ta) 

taotluste arv 620 82 1 1345 30 16 4067 1864 
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s6ltuvate toetuste kogusummast maksti 2007.a. 
28,8%), 17,7 30,3%), puuetega inimestele (2007 8,5%), t66tutele ja 

abivajajatele 10,8% (2007 5%) toetusteks 42,6 (2007 27,3%). Seega on 

maksame vahem toetusi 

Toetuste on kasvanud tanu 979% (2007911 %) 

Peale 
hooldajatele, hiivitist veevarustuse ja 

inimeste 

UW.UUL~'-O teenuse hinnati5usu 

kompensatsiooni ja muud pudi-padi, mis oli milj kr. 

liikus elanikele osakonna kaudu 2008.a. jooksul32,7 milj. kr. 

Mustamae 

valutult ja 

Koduteenuscl olevate klientide arv aastate loikes 

Koduteenuste osutamine korvalabi 

arv on suurenenud. 

Alates 2006.a. on koduhoolduslepingud solmitud ka 

2008 korraldab osutamist Mustamae 

<'-,W""'-LU,", paigaldatud , mille eesmark on aidata 
olevaid 

Hooldajatoetust 672 puudega InlmeSe hooldamise eest 662 Raske ja 
puudega inimesi elab liImaosas ~2400. 

VLUU~O'U tahtsamad 

• maaramise oli 155 

• pikendati 35 

• Hooldaja maaramine 16petati 49 kliendile 

• Kodukiilastusi tehtud 281 	(puuetega inim. spets. , Katri ja lIlle) 

• kaarte 1123 

• 

• 	 Valjastati "Punase Risti" toidutalonge 162 

avaldusi oli vastu llVV1'1C:",VU,U koha sai 47 

su unam ise "'.H'C;l1'''-lL'J111• Komisjonile oli edastatud 14 

• Kohtule arvamusi 47 

• oli 45 



2006.a. on linnaosal olnud voimalus hooldusel olevate puuetega inimeste olukorda 
taiendavate teenuste Klientidele on voimaldatud intervallhooldust (paigutada kliente 
nadalaks voi paariks hooldushaiglasse, andes hooldajatele puhkust), oleme pakluUlud lamavate klientide 
hooldajatele koolitust ja muid teenuseid. Alates 2008.a.pakkusime taiendavaid teenuseid 
ka klienruriihmadele. Kokku sai taiendavaid 13 klienti. 

Sum noudlus on ka valmis toidu koju viimiseks. Uks tootaja ei joua paevas iile 30-35 
toidu viia, leidsime lahenduse Sotsiaalkeskuse baasH. Akadeemia piirkond viivad toitu 

tootajad. 

"J6uluks tais". Linnaosa vanema 
5000 kr. Toimus koduta inimeste toitlustamine Mustamae 

200 1 suppi ja Mustamael asuvatesse verivorsti ja 
pohlasalatit. 

2008.a. on 10 ametikohta (tookohti killl k6igile ei ole) ja igapaevatoo on 
on 3-1 peaspetsialistiL 

Moned arvud 

• Aasta jooksul oli aasta 52 

• Lastekodus 39 

sektori 200S.a. too kokkuv6te on nil pohjalik, et ei hakanud kirjutama vaid lisan 
selle oma kokkuvotte loppu 

Linnaosavalitsuse allasutuse Mustamae Sotsiaalkeskus tegevuse on voimaldada linnaosa 
eJanikele osavott testa teadJikkust 

rakendust. 
kultuuri ja on eakad 

teised vaiksema toimetulekuv6imega materiaalselt 
korraldab 

see arv 
optimaalne pakkunud perekonda toetava 
teenusena Mustamae paevahoidu ruagnoosiga eakatele. Kui 2006.a. aastal 

paevahoius aasta jooksul 6 klienti, sii8 2008 .a. juba 12 klienti. 

2008.a hakkas sotsiaalkeskus koduteenuste Hue' ....""". Uldiseit Hiks kogu 
ilma suurema jamata, aasta lopuks killl et ilks hooldusjuht valja 

vahetada, ka see sujus Hma kohtu 



LASTEKAITSE SEKTORI 2008.a TOOKOKKUVDTE 

1. Uldine tookorraldus 

oli kuna muutsine sisulist t06korraldust kogu sektoris. Muutsime 
mme ka. Tekitasime kolm t06piirkonda, kuhu jaid suutnud loobuda 
funktsioonipohisest t06st Karin ja 

tiles kolimine muutis lisaks tema end a tOole veeI elu. Funktsioonid 
kolisid kolmekesi kokku kabiini 218. juhtumikorralduse 

aasta 15pupoole. 
lastekaitsjad veel Umarlaudadel: 

AHa kainud aastaid Karin osaleb 
Urmas meid vajadusel, Monika 

vahetava STAR-i juures ning laste 

2. Funktsioonid ja piirkonnad 

sest piirkonnaspetsialistidel sailib 
Sl1S, on voimalik 

koostood teha. vihje on ka STA pooH. 
eemalolekuga seoses liikusid ja funktsioonid: Annele ja Monikale lahemale ja 

kes asusid aasta lopus lastekodudega ja sealsete kasvandikega toimetama ja 
saab oelda, et suutsime omakorda segada veel piirkonna ja 

oelnud, et elu peab lihtne v,""",a«. 

t'lllrKOnnltl tc)otlltaJKsejargmiselt: Aita Monika, ruum 112, Monikal 
Anne j a Kadri, 

Ja ruum 
Funktsioonitood Eve ja ruum 218 

3. Juhtumikorraldus 

Juhtumikorralduse alase alustasime parIS aasta lopus. Kohandasime 
Sotsiaalministeeriumi abivajaduse markaja andmete lehte, kuhu juurde lisatud kliendi 

esialgne hindamine. 
ole voimalik Vl;:)U;:)\,Q,u,a, tegu on jUhtumiga voi valja arvatud 

korrad kui tuleb laps eraldada elu tervise Veel tehti vajadusel mitmeid 
jarelepfuinguid vorgustikuasutustelt, et tausta valja ning kontrolliti 
toimetulekut. 
2008.a. registreeriti sekretari juures kokku 59 lastekaitse juhtumit (vt kokkuvotet tabelist 
1). 24 juhtumit. Spetsialistide olevate hulk 

juhtumit, tOosse jai 8 Jelena 
tOos olevad juhtumid on keerulised emotsionaalselt rasked. Ilmselt ei saa neist 
Uhtegi lahiajal lopetatuks pidada, sest vorgustikutOo kaib nii politsei, psUhholoogide kui 



psUhhlaatritega ning kaasatud on on 8 juhtumit 
osa neist seotud ",,,,<,tin," Sarnaselt lelenale on Monikal toos 
olevad pered multiprobleemsed ning tuleb lisaks lastele nende vanematega. 

Tabell. Lastekaitse sektori registreeritud juhtumid 2008.a. 

Aital olev pere on ema ja probleernidele lahendust 
leida. sujub, tulnud Ja 

Karini on seoses kohtuvaidlustega Hilieb kaua enne, 
kui vanematevahelised konfliktid lahendi saavad. 

4. Klienditijo ehk siis koik see, mis juhtumikorralduse alia ei kai aga on vaga sarnane. 

Voib kajuhtumitOoks nimetada . 
.L ..~"n~ registreeritud juhtumitele on igakuise exeli tabeli kokkuvotte 2008.a jooksul 
toos olnud kokku 2442 peret (2007. a oli vastav 2075), 1237 (2007.a. 1049) 
aktiivselt olevat. Jarelevalvel oli 870 (2007.a 874) ning IOpetati 293 (2007.a 1) 
korral (vt tabel 

Tabel2. Exeli tabelis kajastatud juhtumitijo 2008 aasta kokkuvottena 

Aasta jooksul voeti (2007.a. 390) uut kellega 
saab oelda, et uusi kliente 2007.a. vahem, tOod 



korra Wos olnud klientidega. Uhekordse noustamise ja telefoni teel konsulteerimise ning 
edasisuunamise kordi arvele ei voetud ega kusagile ei fikseeritud. 
Kui tuua valja jaotus spetsialistide kaupa, siis enam aktiivseid juhtumeid oli toos Karinil 
(282), seda nii aasta kokkuvottes kui kuude kaupa vaadatuna. Aktiivsete klientide osas jargnes 
Leena (219) ning Aita (147) ja Anne (133). Ulevaade toodud ara alljargnevas tabelis. 
Urmasel oli koige enam lapsi/peresid jarelevalvel- kokku 251, jargmised olid poole vaiksema 
laste arvuga Aitaja Kadri. 
Kuude loikes tilevaadet tehes selgus, et aktiivseimad perioodid on seotud aasta lopu ja alguse
ning oppeaasta alguskuudega. Kui veel paar aastat tagasi sai oelda, et suvel on vaiksem ja 
rahulikum, siis enam seda aluseks votta ei saa. Probleeme ja muresid jagub aastaringselt. 
Selgus ka, et keskmiselt on juhtumeid arvele voetud 40 sektori Wotaja kohta, vaikese 
koikumisega tihes voi teises suunas. 
Kui votta aluseks SIS-i valjatriikk ( vt ka tabel 3), oli lastekaitse sektori liikmete poolseid 
sissekandeid kokku 10777. Kuna SIS ei voimalda fikseerida programmis sotsiaalWotajate 
osalemist koosolekutel ja umarlaudadel, siis lisas iga Wotaja oma kohtumised iga kuu 
kokkuvotte lisasse, mis sai summeeritud. Seega lisandus klientidega koos tehtud 
umarlaudadele spetsialistide koosistumisi ja arutelusid. Vottes aluseks SIS-i loogika ei saa 
kahjuks oodata matemaatiliselt arukat ja loogiliselt kulgevat koondit ja tuleb rahul olla sell ega 
mls on. 

Tabel3. Lastekaitse sektori tijijkokkuvote SIS-i valjatriiki alusel 

LASTEKAITSE SEKTORI 2008.a. TOO ARUANNE SIS- i POHJAL 
Tegevuste loetelu AASTA TOOTAJAD 

KOKKU Karin Kristiine Eve Kadri Anne Aita Monika Urmas-
Arvele votmine 290 61 13 21 41 7 48 15 31 
AK arutatud 118 8 5 14 15 7 12 28 
AKjarelevalve 26 6 1 4 9 4 
AK taustauuring 100 5 2 12 17 9 11 30 
Dokumentide 
vormistamine 1288 297 226 159 125 92 75 92 48 
Eestkoste alaealise tile 10 5 5 
Infovahetus 3058 345 395 302 473 543 358 129 268 
Juhtumi alustamine 15 4 3 1 2 5 
Juhtumi Iopetamine 12 2 1 1 3 1 1 
Koduktilastus 247 37 6 26 40 15 55 13 29 
Kohtuistungil kaimine 44 35 7 1 
Koolitustel kaimine 66 
KoosolekudlOmarlauad 405 3 9 11 4 19 4 36 
KORRALDUS 60 7 40 5 3 1 2 
Lapsega seotud 
vaidlused kohtus 26 26 
Lastekodusse suunatud 9 2 7 
Rahvastikuregistri 
and mete kontroll 122 5 8 31 11 8 11 29 5 
Perevagivald (peres 
laps) 16 4 3 4 
SHK osakonnast 
valjas~ool 257 36 85 13 22 12 17 14 40 
Sotsiaalkomisjonis 
arutatud 40 1 23 6 4 1 2 
Sooduskaardi 817 31 299 14 375 43 55 

Jelena 
53 
29 
2 
14 

174 

245 

3 
26 
1 

23 
2 

14 

5 

18 

3 



• Telefteeluoustamine 1147 
Toetuse taotlus 81 

458 
KOKKU 10777 

koondit selgus, et suure arvu moodustasid uued arvele voetud 
kliendid-kokku 290. Kohapeal vastuvotul 1467 inimest, vastuvotukutseid saadeti 566 
isikule. Telefonitsi noustati 1147 tehti aktiivset 

ei poolt 
voi korduvat nouannet mittevajavad poordumised. Suurima osakaalu 

tOod. Nagu 
uhekordsed 

moodustas siis selle liikme, muu muretseva isiku voi 
vorgustikuliikmega- kokku 3058 korral. Kuna lastekaitse tOo sisaldab ktillaltki palju 
administreerivat poolt, siis avaldus see mahukas dokumente vormistati 1288 
korral. KodukUlastusi tehti kokku 247. Valjaspool osakonda asju ajamas korral, 
osaleti 405 koosolekul voi umarlaual. 817 lapsele ja vanemale vormistati virtuaalne 
soidusoodustus. 

Vormistati ka toetusi- kokku 81 rahalist ning 458 mitterahalist toetust. alia 
teatripiletid, osalemine. Sotsiaalkomisjonis 40 inimesel 

pere probleemi. 

laste suhtlemise 
timber riiklikke I astetoetusi, anti alaealistele luba 

Valjastati 60 haldusdokumenti, millega reguleeriti lahus elava vanema 
korda, peatati ja maarati 

oma varaga. Kokkuvote erinevate stindmuste kohta on toodud tabelis 
3.44 erineva seoses kaidi korduvalt kohtuistungil. maarati 10 alaealise 
suhtes, 70 vanema omavahelisel kohtuvaidlusel sai osaletud. Elukoha Ule vaieldi 11 korral, 
suhtlemiskorda ei suutnud kohtuvaliselt kokku leppida peret, 9 vanematelt 

nende 
kohtuprotsessidel 17 pere osas. 

Varjupaigas viibis aasta jooksul19 last, neist 12 tildrukut 9 Korduvaid viibimisi 
oli 5 lapsel. Oks laps oli turvakodus aasta jooksul kolm korda. AHa lapsi oli 
vrujupaigas 3. Asenduskoduteenusele suunati kokku 9 last, 5 tildrukut 4 poissi. AlIa 
aastaseid lapsi oli laks 10 hooldusperesse. 

kellel sundis laps. Nii ema kui laps onon hoolduspere 
hooldusperes olnud laps kaks ootavad 

lapsendatud Vaid 1 laps laks varjupaigast 
tagasi bioioogilisse perekonda. naitab, et satuvad lapsed ja 
keeruliste pereprobleemide ilmnemiseL 

Ema-Iapse varjupaigateenust vajas "Y'>'<Uh''''' vahendusel erinevates keskustes 3 peret. Neist 1 
viibis nii turvakodus kui ema-Iapse varjupaigas. viibib ta 



hooldusperes. 1 ema oli varjupaigas viibimise ltihikese ajajooksul oma probleemid 
lahendatud ning lahkus. 


