'
Narva L

Kinnitatud

Sotsiaalabiameti

direktori
15.07.2019.a knskkirj aga

Tiiiiandja nimi:

N l.l-6/7791

Nan'a Linna Sotsiaalabiamet
VANEMSPETSIALISTI
AMETIJUHEND

I. ULDoSA
I
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l.

vanemspetsialist

Ametinimetus:
Otsene alluvus:
Vahetu alluvus:

1.2.
1.3.
1.4. Alluvad:
1.5. Asendaja:
2. NOTJDED

irektor
direktor
d

puuduvad

direktori poolt mAlratud ametiisik

AMETIKOHA TATTTIIN

2.1.

Haridus

2.2.

Keeleoskus

2.3.

2.4.
2.5.

Arvutikasutamise

pedagoogiline, juriidiline v6i sotsiaalto,o alal k6rgharidus ning
peren6ustamise/pereteraapia v6i perelepitaja tiiienduskoolituse

oskus

Isiksuseomadused

Erin6uded

2.7 Muud

3.

liibiviimine
eesti keele oskus seaduses setestatud tasemel, vene keele oskus
k6nes

ja ki{as

ametikohal vajalike teksti-ja tabeltd0tlusprogrammide ning
b0rootehnika kasutamise oskus; iilevaate omamine riigi- ja
kohaliku omavalitsuse infostlsteemidest ning registrite ja
andmekogude kasutamise oskus.

koost6O-,meeskonnatti0-jaheasuhtlemisoskus
pingetaluvus. head suhtlemis-, enesevtiljendus-, kuulamis-,
nOustamis-, aja planeerim ise oskused

avaliku halduse organisatsioonija avaliku teenistusest
reguleerivate 6igusaktide tundmine ja rakendamise oskus;
asjaajamise tundmine.

TEENISTUSULESANDED

3.1. Perendustamine.
3.2. Perekonnas hooldamise lepingute ettevalmistamine ja vormistamine.
3.3. Hoolduspere vanema toetuse mliiiramine ja isiklike kulude katteks seadusandluses efienahtud
vahendite eraldamine ja konaldamine.
3.4. Jiirelevalve teostamine hooldusperedes hooldamisel olevate laste iile.
3.5. Arvestuse pidamine asendushooldusteenusel viibivate laste iile, informatsiooni ja andmete
sisestamine ning juhtumiplaanide koostamine andmeregistris STAR.
3.6. Jlrelevalve teostamine asendushooldusel viibivate laste iile koost66s teiste institutsioonidega.
3.7. Asendushooldusel oleva lapseja tema bioloogiliste vanemate vahelise suhtlemise korraldamine.
3.8. Ndusoleku andmine asendushooldusel viibiva lapse reisile lubamiseks ja ajutiselt perekonda

v6tmiseks.
3.9. Kodukiilastuste teostamine hindamaks
kasvatamise tingimusi.

3.10.

pere toimetulekuv6imet ning lapse hooldamise ja

Asendushooldusel olevatele lastele isikut tOendavate dokumentide ja sotsiaaltoetuste
vormistamine. arvelduskonlode avamine ja tehingute tegemine kontodelt, rahastamise
korraldamine (teenuseosutajate arvete kontrolliminet arvestamine STAR-is) ning vajalike
lepingute s6lm imise korraldamine.

3.I

l.

3.12.

3.13.
3.14.
3.15.
3.16.

Dokumentide kogumine ja ettevalmistamine avalduse esitamiseks kohtule asendushooldusel
oleva lapse klisimuses, kohtuprotsessil osalemine oma pildevuse piires.
Kohtu n6udel arvamuste koostamine asendushooldusel olevaid lapsi puudutavates
ktisimustes, kohtuprotsessil osalemine.
Kirjade koostamineja laekunud avaldustele vastamine oma pddevuse piires.
Statistikaksja aruandluseks vajalike andmete kogumine, aruannete koostamineja esitamine
oma piidevuse piires.
T66 riigi-, kohaliku omavalitsuseja teiste asutustega oma piidevuse piires.
T06 dokumendiregistri, riikliku sotsiaalteenuste ja-toetuste andmeregistri (STAR) ning teiste
teenistuseks vajaminevate registritega.

4. OIGUSED

Vanemspetsialistil on 6igus:
4.1. teha ettepanekuid tddvaldkonda reguleerivate 6igusaktide vastuv6tmiseks, muutmiseks v6i
tiihistamiseksl
4.2. saada t66alast supervisiooni vastavah osakonna rahalistele v6imalustele kooskolastatult vahetu
tilemusega:
4.3.saada teenistusijlesannete taitmiseks vajalikke t60vahendeid, kontoritehnikat ning tehnilist abi
nende kasutamisel;
4.4.saada teenistuseks vajalikku eri-, kutse-ja ametialast koolitustja kirjandust vastavalt omavalitsuse
rahalistele v6imalustele koosk6lastatult vahetu iilemusega;
4.5.saada oma t06ks vajalikku informatsioonija dokumente linnavalitsuse ametnikelt ning teisteh riigija kohaliku omavalitsuse asutustelt vastavalt seadustes kehtestatud korrale.
5. VASTUTUS

Vanemspetsialist vastutab:

5.2.

ja omavalitsuse pohimiiarusest tulenevate kohustuste ja
ja
kvaliteetse tliitmise eest;
teenistusiilesannete 6igeaegse
seoses teenistustilesannete tiiitmisega teatavaks saanud isikuandmete ning

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

juurdepliiisupiiranguga teabe hoidmise eest;
iildsusele valjastatava informatsiooni Oigsuse eesti
avaliku teenistuse seadusega ametnikele seatud piirangute jiirgimise eest;
teenistusiilesannete teitmiseks antud vara heaperemeheliku ja otstarbeliku kasutamise eest;
oma kvalifikatsiooni siiilimise ja taiendamise eest.

5.1.

6.

kiiesolevast ametijuhendist

AMETIJT]HENDI MUUTMINE

6.1.
6.2.

ametijuhend vaadatakse lZibi vastavalt vajadusele;

ametijuhendit muudetakse,
totjkonalduse muutmiseks

kui

jrvdi

muutuvad vastavad digusaktid

lepsustamiseks.

Kinnitan, et olen ametijuhendiga tutvunud ning kohustun seda tiiitma.
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