Kinnitatud
SA Jõgeva Linna Sotsiaalmaja
Nõukogu otsus nr 4/ 2015. a

AVALDUS TASULISE KODUTEENUSE TAOTLEMISEKS

Avaldaja nimi ..............................................................................................................................
Elukoht/aadress...........................................................................................................................
Telefon ........................................................................................................................................
Sotsiaalne seisund (pensionär, töötav, puudega)……………………………………………………………………
.....................................................................................................................................................
Lähedased: nimi, aadress, telefon …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Palun osutada mulle koduteenust aadressil ...............................................................................
Töövõimetuse %................Puude raskusaste…………………………..Puude kehtivus……………………..
Koduteenust vajan järgmistel põhjustel:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Soovin koduteenust saada perioodil: .........................................................................................
Märkida soovitud pakett:
1) Koduteenuse pakett nr 1 (teenuseid osutatakse üks kord nädalas tööpäevadel,
kestusega kuni 1 tundi nädalas). Paketi maksumus 30 eurot kuus.
2) Koduteenuse pakett nr 2 (teenuseid osutatakse kaks korda nädalas tööpäevadel,
kestusega kuni 4 tundi nädalas). Paketi maksumus 60 eurot kuus.
3) Koduteenuse pakett nr 3 (teenuseid osutatakse kolm korda nädalas tööpäevadel,
kestusega kuni 6 tundi nädalas). Paketi maksumus 75 eurot kuus.
4) Koduteenuse pakett nr 4 (teenuseid osutatakse 5 korda nädalas tööpäevadel,
kestusega kuni 8 tundi nädalas). Paketi maksumus 130 eurot kuus.

Märkida soovitud põhiteenused:
1) toiduainete ja esmatarbekaupade ostmine ja koju toomine;
2) teenuse saajaga kaupluses käimine;
3) abistamine toidu valmistamisel või valmistoidu ostmisel ja koju toomisel;
4) ravimite toomine apteegist;
5) abivahendite toomine;
6) toiduainete tuppa toomine hoidlast (juurviljad vms);
7) eluaseme korrastamine sotsiaalselt põhjendatud normpinnal kuni 51 m²;
8) eluruumi suurpuhastus 1-2 korda aastas isikule kuuluvate vahenditega kuni 51m²;
9) pesemisvõimaluste korraldamine;
10) pesupesemise korraldamine;
11) pesu pesemine ja triikimine (kasutades tasulist tugiteenust);
12) küttepuude tuppa toomine, tuha välja viimine;
13) kütmine (kasutades tasulist tugiteenust);
14) vestlus ja teabe edastamine.
15) Küttematerjali soetamise korraldamine;
16) maksete tasumine ja toetuste taotlemine

Tugiteenused koduteenuse saajale 5 eurot tund:
Palun märkida vajalikud teenused:
 Pesu pesemise ja triikimise korraldamine, kasutades tasulist teenust.
Teenust võimalik kasutada SA Jõgeva Linna Sotsiaalmajas (hinnakirja
alusel).
 Transporditeenuse kasutamist linna piires. Koos abilisega kaupluse
külastamiseks, arstile sõitmiseks (hinnakirja alusel). Teenust on
võimalik tellida SA Jõgeva Linna Sotsiaalmajast.
 Küttepuude tuppa toomine, abistamine kütmisel tööpäevadel
(ajavahemikul 8.00-16.00), tuha välja viimine.
Avaldusele lisatud dokumendid:
 ID/Passi koopia
 Muud dokumendid
Tasulise teenuse eest tasub:
Nimi………………………………………………………………………………………………………………………………………
Aadress………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Märkida aadress ja/või e-posti aadress, kuhu saadetakse koduteenuse osutamise eest arve)

Olen teadlik, et:
 Minule osutatav teenus on tasuline;
 Esitatud andmete õigsust kontrollitakse ja töödeldakse;
 Andmete varjamise või valeandmete esitamise korral lõpetatakse sõlmitud
koduteenuse osutamise leping seaduses sätestatud korras.
Annan nõusoleku minu isikuandmete töötlemiseks seoses tasulise sotsiaalteenuse
taotlemisega.
Kuupäev ……………….
Teenuse taotleja:
Nimi .................................................................................................................................
Allkiri ................................................

