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AMETIJUHEND
Struktuuriiiksus

Narva linna Sotsiaalabiameti (edaspidi Sotsiaalabiamet) hoolekandeosakond (edaspidi
hoolekandeosakond)

Ametikoht
Hoolekandeosakonna vanemspetsial ist (edaspidi vanemspetsialist)

3.

Alluvus

4.

Asendamine
Vanemspetsialisti asendab tema iiraolekul hoolekandeosakonna peaspetsialisti ettepanekul
Sotsiaalibiameti direktori poolt miitiratud hoolekandeosakonna spetsialist.

3.1 vahetu iilemus on Sotsiaalabiameti direktorja hoolekandeosakonna peaspetsialist;
3.2 vahetu alluvaid ei ole.

5.

ja teistest
Vanemspetsialist juhindub oma tdds Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest
oigusaktidest, soiiaalpoliitika p6him6tetest, kohaliku omavalitsuse 6igusaktidest ning
sotsiaalabiameti tti6sisekorraeeskirj adest.

6.

Ametikoha p6hieesmiirk on korraldada ja koordineerida sotsiaalhoolekannete ja sotsiaaltirdd
ja
Narva linnas elavatele tiiiskasvanutele, kes terviseseisundi t6ttu vajavad sotsiaalteenustetoetuste maiiramist.

7.

Teenistusiilesanded

1 osakonna spetsialistide tegevuste juhendamine ja kontrollimine;
7.2 osakonna kaudu miiiiratavate sotsiaalteenuste-j a loetuste jiirelevalve teostamine vehemalt 2
korda kalendriaastas (hiljemalt 0ljuuliks ja 0l jaanuariks), mille tulemused kirjalikult
7.

fikseeritakse;

7.3 klientide, Sotsiaalabiameti spetsialistide nSustamine sotsiaalhoolekande

ja

kohaliku

omavalitsuse piidevusse jii2ivates sotsiaalvaldkonna kiisimustes;
7.4 STAR riikliku sotsiaalregistri tundmine, pidamine ja administreerimine;
7.5 abivajajate isikute hooldusvajaduse hindamine ja vajaduse korral neile sotsiaalteenuste- ja
toetuste maaramine ja ldPetamine:

7.6

.7
7.E

ne

poolt kinnitatud komisjonidele otsuse

ja t?iiendamine;

ja esitamine Narva.Linnavalituse
piidevuses on sotsiaalteenuste-ja

7

tege

.

toetuste miIiiramise liibivaatamine;

Z.S

vajalike toimingute
linnas elavate piiratud teov6imega isikutele eestkoste seadmiseks
iilesannete taitmise
tegemine, Narva linna eestkostel oGvate isikute suhtes eestkostja
iile;
ko"rraldamine ja j arelevalve teostamine eestkostjate tegeulse
kohtun6ue tiiitmine ja
piidevuses,
osakonna
on
nr[itu tririit."netlustes, mis

N;a

7.10;[;;;

kohtus esindamine;
isiku n6usolekuta erihoolduse korraldamine;
juhtkonnale; vajadusel
z.ii*r""""tr.1" iiformatsiooni esitamine ameti- ja hoolekandeosakonna

7.1 I kohtumiiiirusega

Narva Liru:avalitsusele;

.13
7.14

tamiseks ettevalmistamine;

ja

7

7

.15

teiste asutususte ning tihiskondlike

ine tema iiraolekul;

tSitmine'
7.iL vahetu juhi poolt antud muude iihekordsete ametialaselt vajalike iilesannete

8.

Vastutus

Vanemspetsi alist vastutab

g.i

:

kaesolevast ametijuhendist

ja

ja
omavalitsuse p6himiiiirusest tulenevate kohustuste

teenistusiilesannete 6igeaegse ja kvaliteetse tZiitmise eest;

8.2 seoses teenistusiileiannete taitmisega teatavaks

saanud

isikuandmete ning

juurdep2iiisupiiranguga teabe hoidmise eest;
8.3 tildsusele vZiljastatava informatsiooni 6igsuse eest;
jzirgimise eest;
8.4 avaliku teenistuse seadusega ametnikele se tud piirangute
g.5 teenistusiilesannete teitmi;ks antud vara heaperemeheliku ja otstarbeliku kasutamise eesU
8.6 oma kvalifikatsiooni siiilimise ja tiiiendamise eest'
_

9.

Oigused

Vanemspe
9.1 teguts
g.Z sfida

s:

ma todiilesannete tiiitmisel;

isikusse puutuvat informatsiooni oma todiilesannete taitmiseks k6igilt
;
omavalitsuseasutustelt j a organisatsioonidelt
"alusel
ametit oma tddvaldkonnas n6upidamistel,
esindada
volituse
v5i

9.3 kokkuleppe

liibirii2ikimistel, koostddprojektides ;
9.4 algatada tiiiskasvanute sotsiaalhoolekandealaseid liibirZiiikimisi;
g.5 k;lduda oma kompetentsi iiletava ja juhtumeid puudutava teabe vSljastamisest asjasse
mittepuutuvatele isikutele;
g.6 teha ettepanekuid uute Sigusaktide vastuv6tmise kohta ning t66tada valja vastavaid
eelnSusid ja Projekte;
g.7 osaleda Narva- linna arengukava valjatiiotamises, teha ettepanekuid osakonna t6ci
parendamiseks;
ja juhendamist
9.8 saada oma t66kohuste tiiitmiseks supervisiooni (t66j uhendamist), koolitust
t<i6andjalt ja tddandj a kulul;
jm. inventari ja vara'
9.9 saada tciOtlhustuste tiiitmiseks vajalikke kantseleitarbeid, orgtehnikat

10, Teenistuseks

vajalikud n6uded

kdrgharidus v6i soovitavalt k6rgharidus (teaduskaad)
l0.l
-- rakenduslik sotsiaaltijOatane
erialane t66kogemus
,ot.i*ttoor, pedagoogikas v6i psti-irholoogias. Soovitav on varasem
ning tiiiendav
struktuuris v6i riigiasrrtusei t66tamisel v?ihemalt 2 aastat
omavalitsuse
sotsiaalt6iikoolitu,

jakogemusi

lrotri*ttoo

to"rghariduse puudumise korral). omab p6hjalikke teadmisi
skus.

10.2eesti ja vene
5.1

tiiiskasvanute

i
oonide tundmine'
l.Z toopiirko*us tiiiskasvanute hoolekannet
5.3 teadmised juhtumikonaldusest'
5.4 oskus tiidtada meeskonnas ja v6rgustikus'
5.5 oskus edastada infotja anda konstruktiivset tagasisidet'
5.6 oskus juhtida koosolekut.
5.7 avaliklu teenistust reguleerivate 6igusaktide tundmine
6iguslikust
!.8 teadmised riigi p6hiseadusest, avaliku hald:se konaldusestja
iilesehitusest
5.9 oskus planeerida oma tddd j a meiirata pri
tega
5.10 oskusj6uda maksimaalse
oniga
5.11 oskus seostada enda ja oma
5.12 hea suhtlemis- ja lzibiriiiikimisoskus
arvutioskus 1MS Windows Xf, MS Word, MS Excel, STAR' organisatsioonis

m

tulemuseni
struktuurtik

;.i3

kasutusel olevad Programmid)

5.14

ja koostdovalmidus,
soovitatavad isiksuseomadused: sallivus, hoolivus, avatus
tiipsus'
algatusv6ime ja loovus, kohusetunne, ausus, arengule orienteeritus'
ja
taLkaalukus, hea stressitalurus, empaati4 iseseisvus, otsustusja
vastutusvdime, intellektuaalne v6imekus, sh olulise eristamise oskus
analiiiisiv6ime.
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