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Projekti „Sillamäe dementsete päevakeskuse loomine“
taotluse esitamine
Sillamäe Linnavalitsus valmistas ette projekti „Sillamäe dementsete päevakeskuse loomine“
selle järgnevaks esitamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusesse meetmes „Tööturul osalemist
toetavad hoolekandeteenused“ Ida-Virumaal osalemiseks. Meetme eesmärgiks on tööealise
inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule suundumise või seal jätkamise
toetamine, tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturul osalemiseks ja
toimetulekuraskustes inimeste toimetuleku toetamine.
Projekti raames on plaanis käivitada dementsete päevahoiu teenus Hoolekandeasutuse „Sügis“
baasil. Selleks luuakse eraldi osakond, mis saaks 1. etapil korraga teenindada kuni 10 inimest
kohapeal. Hiljem saab toimuda selle teenuse edasiareng ja kasusaajate arvu suurendamine.
Sillamäe linn kavandab dementsete päevakeskust, et mäluhäirega inimene saaks võimalikult
kaua oma kodus edasi elada ja tema lähedasest hooldaja ei peaks tööelust kõrvale jääma.
Dementsete päevakeskust on nii Sillamäe linnas kui ka mujal väga vaja, et lähedased ei peaks
tööle minnes mäluhäirega eakat üksi jätma või sootuks töölt ära tulema. Lähedased saavad
muuta oma elu mitmekesisemaks. Samal ajal ei jää eakas koduseinte vahele hoole ja
tähelepanuta, vaid linn pakub talle tööpäevadel professionaalset hooldust.
Projekt näeb ette investeeringuid teenuse käivitamiseks summas kuni 30% kogueelarvest,
ning teenuse toimimiseks personalikulude katmist. Toetuse summa on 85% abikõlblikest
kuludest ning Sillamäe linna omafinantseering 15%.
„Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 8, Sillamäe Linnavolikogu
30. septembri 2003. a määrusega nr 14/27-m kinnitatud „Sillamäe linna põhimääruse“ § 59
lõike 3 alusel ning arvestades Sillamäe Linnavolikogu 29. oktoobri 2020. a määrusega nr 66
kinnitatud „Sillamäe linna arengukava 2020-2024“ punkti 3.9 alapunkti 2 ja 3 ning linna
eelarvestrateegia tabelit 4.7.4,
linnavolikogu o t s u s t a b:
1. Esitada „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ meetmesse projekti „Sillamäe
dementsete päevakeskuse loomine“ taotlus kogumaksumusega kuni 400 000 eurot (sh
käibemaks).
2. Tagada otsuse punktis 1 nimetatud projekti omafinantseeringu summaks taotluse
rahuldamisel Sillamäe linna eelarves ettenähtud vahendite arvelt kuni 65 000 eurot, sh
2.1. 2021. aastal kuni 20 000 eurot;
2.2. 2022. aastal kuni 24 000 eurot;
2.3. 2023. aastal kuni 21 000 eurot.

3. Volitada linnapead Tõnis Kalberg’it esitama otsuse punktis 1 näidatud taotlus ja selle lisad
ning allkirjastama projektiga seotud dokumente.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtus (Jõhvi kohtumaja, Kooli 2a,
Jõhvi 41532) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
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