Nõustamisteenusega ajutine majutusteenus vanglast vabanejatele

KODUKORD
1. Majutusüksuse elanikuks (edasises tekstis – elanik) võetakse vähemalt 18aastane isik, kellel
puudub püsiv ja/või elementaarsetele elamistingimustele vastav elukoht.
2. Teenusele asumisel kohustub elanik esitama majutusüksuse sotsiaaltöötajale (edasises tekstis –
sotsiaaltöötaja) isikut tõendava dokumendi või dokumendi puudumisel avaldama oma tõesed
isikuandmed (sh vähemalt ees- ja perekonnanimi, sugu ja sünniaeg/isikukood), viimase elukoha ning
lähisugulaste kontaktandmed.
3. Teenuse osutamise algetapil peab elanik tegema koostööd sotsiaaltöötaja ja tegevusjuhiga
koostamaks/kinnitamaks individuaalse tegevusplaani.
4. Elanik võib tuua majutusüksuse ruumidesse oma mööblit, elektriseadmeid jms ainult
sotsiaaltöötaja kirjalikul nõusolekul.
5. Elanikule tagatakse voodikoht ja võimaldatakse puhas voodipesu, magamistarbed, lauanõud ning
söögiriistad, vajadusel ka puhtad riided.
6. Elanikul on õigus kasutada maja ühiskasutuses olevaid ruume ning seal asuvaid seadmeid.
7. Elanikul on kohustus näidata üles aktiivset eluhoiakut, täita individuaalset tegevusplaani, osaleda
ühistegevustes, otsida aktiivselt püsivat töö- ja elukohta ning teha kõik endast olenev oma elujärje
parandamiseks, samuti täita igapäevaselt üht allpoolnimetatud kohustustest:
*elanik osaleb igapäevaselt MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik töistes tegevustes või muu
organisatsiooni tegevustes,
*elanikul on kehtiv tööleping mujal ja ta on hõivatud töötamisega,
*elanik on hõivatud õpingutega päevases õppevormis,
*elanik osaleb igapäevaselt tööturuteenusel/koolitusel või toimetulekule suunatud
rehabilitatsiooniteenusel.
8. Elanik kohustub hoidma puhtust, koristama oma eluruumi regulaarselt ja üldkasutatavaid ruume
vastavalt graafikule ning tagama isikliku hügieeni (enese ja oma riiete pesu).
9. Elanik peab saabuma majutusüksusesse igal õhtul hiljemalt kell 22.00 ning fikseerima oma tuleku
majutusüksuse korrapidaja (edasises tekstis – korrapidaja) juures.
10. Öörahu kestab kell 23.00-06.00. Sel ajal ollakse vaikselt ega häirita teiste und.

11. Elanik ei tohi oma käitumisega tekitada teistele majas viibijatele varalist, füüsilist või moraalset
kahju ega häirida neid muul moel.
12. Külalised võivad majutusüksuse siseruumides viibida kell 09.00-22.00. Külaliste majasviibimine
väljaspool kodukorras määratud aega tuleb kokku leppida sotsiaaltöötajaga. Külalise käitumise eest
vastutab külastatav!
Majutusüksuse töötajatel on õigus paluda külalis(t)el esitada isikut tõendav dokument, samuti on
töötajatel õigus mõjuval põhjusel paluda külalis(t)el majast lahkuda või neid majja mitte lubada.
Mõjuvate põhjuste hulka kuulub nt alkoholi- või narkojoobes viibides majja saabumine, majas /
majutusüksuse territooriumil alkoholi ja/või narkootikumide pruukimine, majaelanike rahu
häirimine, maja sisustuse rikkumine jms õiguskuulekas ühiskonnas vastuvõetamatu käitumine.
13. Elanik peab kasutama majutusüksuse ruume, inventari ja muid ressursse (vesi, elekter)
heaperemehelikult ning säästlikult.
14. Elanik kohustub täitma majutusüksuses kehtivaid elektri- ja tuleohutuse eeskirju ning avastatud
riketest ja potentsiaalselt ohtlikest olukordadest viivitamatult teada andma maja korrapidajale.
15. Elanik kohustub täitma korrapidaja ja teiste majutusüksust vahetult teenindavate töötajate
õigustatud nõudmisi.
16. Elanik kohustub lubama tema käsutuses olevasse eluruumi siseneda majutusüksust vahetult
teenindaval töötajal juhul, kui viimane esitab selleks õigustatud nõudmise. Õigustatud nõudmise
tekitab vajadus kontrollida eluruumis asuvate elektriseadmete (radiaator, valgustid) korrasolekut või
kahtlus, et eluruumis viibijad rikuvad mõnd käesoleva kodukorra punktidest nr 12, 13, 14, 18 ja 19.
Majutusüksust vahetult teenindavatel töötajatel on õigus siseneda elaniku käsutuses olevasse
eluruumi ka ilma elaniku kohalolekuta juhul, kui see on möödapääsmatult vajalik tuvastamaks ja/või
likvideerimaks potentsiaalset ohuolukorda (nt elektririkke/tulekahju oht, kahtlus või toimumine).
17. Lahkudes majast kauemaks kui üks ööpäev, kohustub elanik sellest eelnevalt teada andma
majutusüksuse korrapidajale. Kui elanik viibib majutusüksusest eemal kauem kui kolm ööpäeva ilma
korrapidajat sellest eelnevalt teavitamata ja/või omamata eemalviibimiseks mõjuvat põhjust, on
teenusepakkujal õigus teenus katkestada.
18. Majutusüksusesse on keelatud ilmuda alkoholi- ja narkojoobes, tuua kaasa ning tarbida maja
ükskõik millises ruumis või majutusüksuse territooriumi alkoholi, narkootikume ja teisi uimastavaid
aineid. Korrapidajatel ja teistel majutusüksuse vahetult teenindavatel töötajatel on õigus vajadusel
kontrollida klientide alko- ja narkojoovet.
Igale alko- ja/või narkojoobe tuvastamisele järgneb kirjalik hoiatus. Kolmanda hoiatusega kaasneb
teenuse pakkumise lõpetamine.
19. Majutusüksuse kõigis siseruumides on suitsetamine keelatud. Suitsetada võib vaid selleks
ettenähtud kohas, mis asub väljaspool siseruume.
20. Keelatud on omada ja majja tuua tuli- ja külmrelvi ning tule- ja plahvatusohtlikke aineid ning
esemeid.
21. Kui elanik on teadlik majutusüksuses või selle territooriumil toimunud õnnetusest või
seaduserikkumisest, kohustub ta sellest viivitamatult teada andma majutusüksuse korrapidajale või
HÄIREKESKUSE numbril 112 (kiirabi, päästeamet, politsei).

22. Rikkudes käesolevat kodukorda annab elanik endale aru, et kolmanda kirjaliku hoiatuse korral
tuleb tal majast ja teenuselt lahkuda ning vabastada koht kellelegi teisele, kes pakutavat võimalust
paremini hinnata oskab.

Olen tutvunud majutusüksuse kodukorra kõikide punktidega ja kohustun neid täitma.

Nimi:................................................................
Allkiri:..............................................................
Kuupäev: ..........................................................

