MAAKONDLIK TABEL Maakondade kaardistus sotsiaalteenuste osas
Meede "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused"

HETKEOLUKORD
Maakond:

Valgamaa

Erivajadustega inimeste
arv (koosneb puuetega
inimeste arvust + KOV
enda poolt määratud
erivajadustega inimeste
arvust)
6325

Andmeallikad

Kaks järgmist lahtrit kokku

sh määratud puudega
inimesed

sh KOV enda käsitlus
erivajadusega inimeste
kohta (kui ei ole puuet).
Välja tuua ka mõiste
selgitus, et keda nende Toimetulekuraskuste sh
inimeste all
s
toimetulekutoetuse
mõistetakse
inimeste arv
saajate arv

6127

198

1847

640

sh KOV enda
käsitlus
toimetulekurasku
stega inimeste
kohta. Välja tuua
ka mõiste
selgitus ehk keda 65 + vanuses
nende inimeste eakate arv aastal
all mõeldakse.
2015
1847

4372

Erinevates
omavalitsustes
erinevad käsitused:
Erinevates OV-des erinevad
vajaduspõhise
Kõige täpsem statistika,
käsitlused: kroonilised
peretoetuse ja KOV
Sotsiaalkindlustusameti
KOV käsitlus, arvestusega, kuna toimetulekutoetust
haiged; töövõimetuspensioni
täiendavate toetuste
andmed: puudega inimese
et TT saajad sisalduvad
määravad KOV-d, andmed
saajad; hooldust vajavad
saajad;
sotsiaaltoetuse saajad 3. kv
tõenäoliselt ka muude
oktoober 2015 seisuga
Statistikaamet
eakad; töövõimetud töötud,
paljulapselised
andmed; KOV-l endal ei ole
toimetulekuraskuste
(talvekuudel on TTT
01.01.2015 seisuga
erinevas staatuses inimesed,
pered,üksikvanemad,
võimalik andmeid koguda, pole
puhul antavate meetmete saajate arv suurem,
kel võiks olla puue ;
rahvapensioni saajad,
puude määramises osaline
hulgas
oktoober 2015 on
sotsiaalselt abitud,
üksielavad
keskmise näitajaga kuu)
alkohoolikud
pensionärid;
sotsiaalselt
oskamatud;
toidupanga kliendid

lepinguliste või
haldusaktiga määratud
hoolduskoormusega
hoolduskoormusega
isikute arv
isikute arv
850
304

Perekonnaseaduse
alusel
hoolduskohustust
täitvad isikud
195

65 + vanuses eakate
osakaal rahvastikust
22,21

Andmeallikate loetelu ja/või
metoodika selgitus

ei kajasta tegelikke
omastehooldajaid, kõige õigem
oleks siin silmas pidada ka
väikelaste hooldamisega seotud
lapsevanemaid, kuid neid
andmeid ei ole võimalik koguda

ainult valla- või linnavalitsuse
korraldusega määratud
hooldajad; sisaldavad ka
vanaduspensioni eas ja teisi
isikuid, kes ei oleks tegelikkuses
tööturule siirdumas

Seda ei ole võimalik üldse
kindlaks teha muul moel, kui
küsitlusega. Puuduliku
metoodika tõttu pole see
number usaldusväärne

Hetkeolukord

Inimeste arv, kes lisaks
Sotsiaalteenused, mida
osutatakse maakonnas 2015. Inimeste arv, kes teenust saajatele teenust
saavad
tegelikult vajavad
aastal

koduteenus
üldhooldusteenus

279
238

Teenusega katmata
piirkonnad

77 Õru vald
37 kaetud

Ebapiisavalt kaetud
piirkonnad
Üksikud katmata
piirkonnad erinevates
Ovdes
kaetud

päevahooldus OV finantseerimata

pole võimalik hinnata

suurem osa maakonnast

maakond, v.a Valga linn

intervallhooldus OV finantseerimata

pole võimalik hinnata

suurem osa maakonnast

maakond, v.a Valga linn

tugiisiku teenus
isikliku abistaja teenus
sotsiaaltranspordi teenus
täisealise isiku hooldus
varjupaiga teenus
eluruumi tagamine
võlanõustamisteenus
turvakodu teenus

37

131 suurem osa maakonnast

maakond

2

64 suurem osa maakonnast

maakond

217
345
10
143
32
10

126
70
6
114
132
6

häirenupu teenus

1

10

telehooldusteenus
(muud tugiteenused)

0

üldiselt kaetud

ebaefektiivselt kaetud

kaetud

kaetud

kaetud

kaetud

igas OV-s ebapiisavalt

maakond

igas OV-s ebapiisavalt

maakond

kaetud

kaetud

teenusesoovijad pole teada

pole võimalik hinnata

2 pole võimalik hinnata

pole võimalik hinnata

