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1.

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

2.

Ametikoht
Hoolekandeosakonna peaspetsialist (osakonna juhataja) (edaspidi peaspetsialist)

3.

Alluvus
vahetu iilemus on Sotsiaalabiameti direktor v6i tema asetiiitja;
3.2 vahetu alluvad on hoolekandeosakonna spetsialistid.
3.

i

4.

Asendamine
Peaspetsialisti asendab tema iiraolekul hoolekandeosakonna vanemspetsialist.
Peaspetsialist juhindub oma tdds Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest
6igusaktidest, sotsiaalpoliitika pdhimdtetest, kohaliku omavalitsuse Sigusaktidest ning
sotsiaalabiameti tddsisekorraeeskirj adest.

6.

Ametikoha pOhieesmiirk on konaldada ja koordineerida sotsiaalhoolekannet ja sotsiaaltcicid
Narva linnas elavatele taiskasvanutele, kes terviseseisundi t6ttu vajavad sotsiaalteenuste-j a
toetuste maZiramist.

7.
7.1
7.2
7.3

7.4

Teenistusiilesanded
osakonna too juhtimine, jiirelevalve teostamine ning infovahetuse korraldamine. Osakonna
esindamine suhetes juhtkoruraga ja teiste osakondadega;
osakonna tci6jaotuse korraldamine, ametijuhendite koostamine osakonna spetsialistidele ning
nendega tddeesmiirkide kokkuleppimine;
osakonna spetsialistide juhendamine ja kontrollimine ning ettepanekute tegemine nende
ametisse nimetamiseks, teenistusest vabastamiseks, p6hipalga, lisatasude, asendustasu
mtiiiramiseks vastavalt palgajuhendile;
oma valdkonna digusaktide ja nende muudatuste analiiiis ning tulenevate Narva linna poolt
koostatavate Sigusaktide koostamiseks ettepanekute tegemi e. Oma valdkonna Narva linna
6igusaktide eelndude ja eeln6u seletuskirjade koostamine;

7.5 avaldustele, mlirgukirjadele j a teaben6uetele vastustamise konaldamine;
kohaliku
7.6 klientide, Sotsiaalabiameti spetsialistide n6ustamine sotsiaalhoolekande
jiiiivates
sotsiaalvaldkonna ktisimustes;
omavalitsuse piidevusse
7.7 STAR riikliku sotsiaalregistri tundmine, pidamine ja administreerimine;
7.8 abivajajate isikute hooldusvajaduse hindamine ja vajaduse korral neile sotsiaalteenuste- ja
toetuste maaramine ja ldpetamine;
7.9 osakonna piidevuses liht- ja juhtumimenetluse teostamine;
vajadusel juhtumiplaani koostamine, selle jiilgimine, Eitmine ja taiendamine;
7

ja

.10

7.11
7

.12

7.13
7

.14

7.15
7

.16

7.17
7.18

8.

menetlemisel vajaliku informatsiooni uurimine, kogumine ja esitamine Narva
Linnavalituse poolt kinnitatud komisjonidele otsuse tegemiseks, mille piidevuses
on sotsiaalteenuste-ja toetuste mZi.iiramise lzibivaatamine;
Narva linnas elavate piiratud teov6imega isikutele eestkoste seadmiseks vajalike
toimingute tegemine, Narva linna eestkostel olevate isikute suhtes eestkostja
iilesannete taitmise korraldamine ja jiirelevalve teostamine eestkostjate tegevuse
ute;
algatanud hagita tsiviilmenetlustes, mis on osakonna piidevuses, kohtun6ue
tiiitmine ja kohtus esindamine;
kohtum2iZirusega isiku nbusolekuta erihoolduse korraldarnine;
aruannete ja informatsiooni esitamine ametij uhtkonnale; vajadusel Narva
Linnavalitsusele;
sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamine ja nende esitamine
maavanemale sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud korras Ida-Viru
Maavalitsusele ja Sotsiaalministeeriumile;
vdrgustikutdri riigi- ja teiste asutususte ning iihiskondlike organisatsioonidega
oma piidevuse piires.
vahetu juhi poolt antud muude tihekordsete ametialaselt vajalike i.ilesan-nete
tiiitmine.

Vastutus

Peaspetsialist vastutab:

8.1 kiiesolevast ametijuhendist ja Sotsiaalabiameti p6himiiiirusest tulenevate kohustuste ja
toOtilesannete 6igeaegse ja kvaliteetse tiiitmise eest;
8.2 seoses tootilesannete teitmisega teatavaks saanud isikuandmete ning juurdep[iisupiiranguga
teabe hoidmise eest;
8.3 iildsusele viiljastatava informatsiooni 6igsuse eest;
8.4 avaliku teenistuse seadusega ametnikele seatud piirangute jiirgimise eest;
8.5 teenistusijlesannete tiiitmiseks antud vara heaperemeheliku ja otstarbeliku kasutamise eest;
8.6 oma kvalifikatsiooni siiilimise ja tiiiendamise eest.

9.

Oigused
Peaspetsialistil on 6igus:
9. 1 tegutseda iseseisvalt oma tci6i.ilesannete taitmisel;
9.2 saada hooldust vajava isikusse puutuvat informatsiooni oma t6oiilesannete
taitrniseks k6igilt omavalitsuseasutustelt ja organisatsioonidelt;
9.3 kokkuleppe v6i volituse alusel esindada ametit oma t6<ivaldkonnas ndupidamistel,
labiriiiikimistel, koostdriproj ektides;
9.4 algatada tiiiskasvanute sotsiaalhoolekandealaseid labiriiiikimisi;
9.5 keelduda oma piidevuse iiletava ja juhtumeid puudutava teabe viiljastamisest asjasse
mittepuutuvatele isikutele;
9.6 teha ettepanekuid uute 6igusaktide vastuv6tmise kohta ning tocitada vllja vastavaid
eelndusid ja projekte;
9.7 osaleda Narva Iima arengukava valjatdOtamises, teha ettepanekuid osakorLna tdci

",

parendamiseks;
9.8 saada oma teenistuskohustuste tiiitmiseks supervisiooni (tri6juhendamist), koolitust
ja juhendamist tcioandjalt ja tddandja kulul;

9.9 saada toijkohustuste tAitmiseks vajalikke kantseleitarbeid, orgtehnikat jm. inventari

javara.

vajalikud n6uded
rakenduslik sotsiaaltcicialane k6rgharidus v6i soovitavalt kdrgharidus (teaduskraad)
sotsiaaltdtis, pedagoogikas vdi psi.ihholoogias. Soovitav on varasem erialane
tdokogemus omavalitsuse struktuuris v6i riigiasutuses tdcitamisel viihemalt 2 aastat
ning tdiendav sotsiaalt<icikoolitus (sotsiaalto<i k6rghariduse puudumise konal).
Omab pdhjalikke teadmisi ja kogemusi sotsiaaltci<i valdkonnas.
10.2 eesti ja vene keele oskus C I tasemel, soovitavalt v66rkeele oskus;
1 0.3 tiiiskasvanute sotsiaalhoolekande i.ildise korralduse tundmine;
10.4 tdopiirkonnas tiiiskasvanute hoolekannet m6jutavate institutsioonide tundmine;
I 0.5 teadmised juhtumikorraldusest;
10.6 oskus t66tada meeskonnas ja v6rgustikus;
10.7 oskus edastada infot ja anda konstruktiivset tagasisidet;
10.8 oskus juhtida koosolekut;
1 0.9 avalikku teenistust reguleerivate 6igusaktide tundmine;
10.10 teadmised riigi pdhiseadusest, avaliku halduse korraldusest ja 6iguslikust
tilesehitusest;
l0.l I oskus planeerida oma t<i<id ja miiilrata prioriteete;
I 0. I 2 oskus j6uda maksimaalse tulemuseni optimaalsemate vahenditega;
10.13 oskus seostada enda ja oma strukluurtiksuse tri<id organisatsiooniga;
10.14 hea suhtlemis- ja labireiakimisoskus;
10.15 arvutioskus (MS Windows XP, MS Word, MS Excel, STAR, organisatsioonis
kasutusel olevad programmid);
10.16 soovitatavad isiksuseomadused: sallivus, hoolivus, avatus ja koostdiivalmidus,
algatusvdime ja loovus, kohusetunne, ausus, arengule orienteeritus, tlipsus,
tasakaalukus, hea stressitaluws, empaatia, iseseisws, otsustus- ja
vastutusv6ime, intellektuaalne v6imekus, sh olulise eristamise oskus ja
analtitisivdime.
10. Teenistuseks

l0.l

Ametij uhendiga tutvunud:
(kuup ciev, ni m

i, a ll ki r i)

