MTÜ Kunda Elulõng

Eakate Päevakeskuse supiköögi teenuse kasutamise eeskiri
1. Käesolev supiköögi teenuse kasutamise eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõikidele
Eakate Päevakeskuse töötajatele ning teenuse kasutajatele.
2. Eeskiri sätestab Kunda Eakate Päevakeskuses (Mäe 11) asuva supiköögi teenuse
kasutamise korra ning teenuse osutajate ja klientide vastutuse.
3. Supiköök on avatud tööpäevadel kell 11.30-13.00.
4. Päevakeskuse töötajad on kohustatud tagama teenuse osutamise ettenähtud
kellaaegadel. Töövälisel ajal peavad supiköögi ja söögitoa uksed olema lukustatud.
5. Supiköögi teenust võivad käesoleva eeskirjaga kooskõlas kasutada kõik teenuse
sihtgruppi kuuluvad isikud võrdsetel tingimustel vastavalt mittetulundusühingu ja
Kunda Linnavalitsuse vahel sõlmitud lepingule.
Supiköögi teenuse sihtgruppi kuuluvad: Kunda linna elanikud alates 55. eluaastast,
paljulapselised- ja üksikvanemate pered, töötud, kodutud jt. toimetulekuraskustes
isikud.
6. Üldjuhul tarbitakse supiköögi teenust päevakeskuse söögitoas või antakse supiports
kliendile kuuluvas taaras kaasa. Koju toimetatakse supp linnaelanikele, kellega on
sõlmitud koduhooldusteenuste leping.
7. Supiköögi teenuse eest tasumine toimub vastavalt Kunda Linnavalitsuse kinnitatud
hinnakirjale sularahas. Üks supiports hinnakirjas tähendab kuni ½ (pool) liitrit suppi.
Tasuta supiköögi teenuse kasutajate nimekirja koostab linnavalitsuse sotsiaaltöötaja
inimeste materiaalset olukorda ja teenusevajadust arvestades. Teenuse tasuta
kasutamiseks tuleb esitada avaldus linnavalitsuse sotsiaaltöötajale. Tasuta toidu
saamise vajadusest võivad teatada ka abivajaja sugulased, naabrid või teised tema
materiaalset olukorda tundvad isikud.
Päevakeskuse töötajad on kohustatud pidama arvestust väljastatud supiportsude ja
saadud raha kohta.
Päevakeskuse töötajatel on õigus teenuse kasutajatelt nõuda isikut tõendava
dokumendi esitamist.
8. Päevakeskuse töötajad on kohustatud osutama vajalikku abi teenuse kasutajatele.
Töötajatel on õigus keelduda teenindamast kooskõlas käesoleva eeskirjaga teenuse
sihtgruppi mitte kuuluvaid kliente, samuti neid, kes on silmnähtavas joobeseisundis
või püüavad tahtlikult kahjustada päevakeskuse ruume ja inventari.
9. Supiköögi teenuse kasutaja on esmakordsel külastusel kohustatud tutvuma
käesoleva eeskirjaga, andes selle kohta oma allkirja ning teenuse saamise õiguse
tõendamiseks päevakeskuse töötaja nõudmisel esitama isikut tõendava dokumendi.
10. Teenuse kasutaja kohustub kasutama supiköögis olevat inventari
heaperemehelikult. Keelatud on supiköögis põhjuseta viibimine, suitsetamine,
alkoholi tarbimine, ruumide risustamine ja määrimine või sisseseade vigastamine,
akende või uste omavoliline avamine ja sulgemine vm. tegevus, mis ei ole kooskõlas
käesoleva eeskirja või üldtunnustatud moraalinormidega.
Teenuse kasutaja on kohustatud hüvitama kahju, mis tekkis kasutatava ruumi ja
inventari hävimise või rikkumisega, kui tuvastatakse selles kasutaja süü.
11. Käesoleva eeskirja täiendamiseks ja parandamiseks teeb ettepanekud mittetulundusühingu juhatus ning eeskirja kinnitab Kunda Linnavalitsus.

