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MÄÄRUS

Õru 								13. märts 2015 nr 1-1.2/


Õru  valla tugikeskusesse paigutamise 
ja tugikeskuse kasutamise kord


Kord kehtestatakse  kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lg 1 punkt 5   ning  Õru valla tugikeskus põhimääruse § 5 lg 2 alusel.

§ 1. Korra ulatus ja tugikeskuse eesmärk
(1) Õru valla tugikeskuse teenusele paigutamise ja kasutamise  osutamise kord (edaspidi kord) reguleerib tugikeskusse paigutamist ning tugikeskuse kasutamist. 
(2) Kord sätestab tugikeskuse kasutaja õigused ja kohustused tugikeskuses viibimise ajal ning määrab ühiseid käitumisreegleid Õru valla tugikeskuses (edaspidi tugikeskuses)  ning tugikeskuse varade ja ruumide kasutamisel.
(3) Tugikeskuse eesmärgiks on sotsiaalabi korras kindlustada valla abivajajad isikud ajutise eluasemega, püüdes säilitada isikute elukvaliteeti ja soodustada toimetulekuvõimet ning  abistada eluasemeta jäänud  Õru valla elanikke.

§ 2. Tugikeskuse kasutamine
(1) Abivajavatel isikutel on võimalik kasutada tugikeskust  ajutise elamiskohana.
(1) Tugikeskuse kasutajateks võivad olla sotsiaalabi vajavad või elukoha kaotanud isikud, kes omavad Eesti rahvastikuregistri andmetel elukoha aadressi Õru vallas. 

§ 3. Tugikeskusesse paigutamise korraldamine
(1) Abivajav isik või tema esindaja (lähedane, eestkostja, hooldaja vms)  pöördub või esitab avalduse  abivajaduse  kohta Õru vallavalitsusele. 
(2) Tugikeskusse paigutamise aluseks on Õru vallavalitsuse korraldus, mille alusel sõlmitakse tugikodusse paigutamise kohta kirjalik leping.
(3) Erijuhul  võib vallavalitsus otsustada  paigutada tugikeskusse ka isiku, kes ei oma elukoha registreeringut Õru vallas, kuid on Õru valla elaniku pereliige ning tugikeskuse ajutist elamiskohta vajab terve pere.

§ 4. Tugikeskuse kasutaja kohustused
(1) Tugikeskuse kasutaja kohustub järgima üldisi eetika- ja käitumisreegleid.
(2) Tugikeskuse kasutaja peab täitma vallavalitsuse õigustatud nõudmisi ja lubama teostada tugikeskuse korrashoiu kontrolli ning olema rahumeelne, mõistlik ja heasoovlik.
(3) Tugikeskuse kasutaja kohustub, sõltuvalt oma tervislikust seisukorrast, osalema Õru Vallavalitsuse poolt korraldatud jõukohastel koristus- ja hooldustöödel maja sees ja selle ümbruses.
(4) Tugikeskuse kasutajal lasub kohustus koristada temale eraldatud elamiskoht ja selle ümbrus ning viia tekkinud prügi selleks ettenähtud konteinerisse.
(5) Tugikeskuse kasutaja koristab kasutamise järel ühisruumid (köök, duširuum, wc), et võimaldada teistel isikutel ruumide takistamatu kasutamine.
(6) Tugikeskuse kasutaja tarbib elektrit ja vett säästlikult.
(7) Tugikeskuse kasutajal ei ole lubatud tugikeskusel viibides tarbida alkoholi ja tubakatooteid.
(8) Tugikeskuse kasutaja kohustub järgima öörahu nõudeid.
(9) Tugikeskuses on keelatud lisaküttekehade kasutamine.
(10) Tugikeskuse kasutajal on kohustus hoida tema käsutusse antud vara, vältida selle hävimist tema enda või kellegi teise süü läbi ning kasutada tugikeskuse inventari heaperemehelikult.
(11) Tugikeskusesse võib kaasa võtta olulised riideesemed, hügieenitarbed, toitu jne. Teiste esemete ja isikliku mööbli kaasavõtmisel tuleb eelnevalt kokku leppida Õru vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialistiga.
(12) Tugikeskuse kasutaja kohustub teavitama sotsiaaltöö spetsialisti või vallavalitsust tekkinud veeavariist või muust olukorrast, mis võib halvendada tugikeskuse ruume ja  inventari.
(13) Tugikeskuse kasutaja kohustub vara või ruumide tahtlikult kahjustamisel hüvitama tekitatud kahju täies ulatuses.

§ 5. Tugikeskuse kasutaja õigused
(1)Tugikeskuse kasutajal on õigus:
1) konsulteerida täiendava abi vajadusel  valla sotsiaaltöö spetsialistiga.
2) kasutada  kõiki tugikeskuse üldkasutatavaid ruume  ja neis asuvat inventari.
3) kasutada tugikeskust oma ajutise elukohana.

§ 6. Muud tingimused
Olukorrad, mis pole käesoleva korra või  teiste õigusaktidega reguleeritud vaadatakse läbi ja lahendatakse juhtumipõhiselt.

§ 7. Rakendussätted
(1)Korda rakendatakse Valga maakonnas Õru vallas Õru alevikus majas 49-18.
(2)Kord jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.
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