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2012. AASTA TEGEVUSARUANNE  
 
Ühingu tegevuse põhieesmärk on toimetulekuraskustega inimestele võimalikult iseseisva elu 

võimaldamine. Ühing on loodud 1997. aastal ning igal aastal on ühing loonud või rajanud 

uusi sotsiaalhoolekandeteenuseid vastavalt sihtgrupi vajadustele ja rahalistele võimalustele. 

Ühingu tööd korraldab juhatus. Juhatus on kahe liikmeline. Juhatuse tööd juhib juhatuse 

esimees. Juhatus on aruandekohuslane üldkoosoleku ees, kes arvestab tegevuste hindamisel 

revidendi ettepanekutega. 

 

Ühing osutab erihoolekandeteenuseid Tartu linnas, Tartu maakonnas. Töötamise toetamise, 

toetatud elamise ja igapäevaelu toetamise teenuse tarbijad on püsiva psüühilise erivajadusega 

inimesed. Teenuseid rahastas ja teostas teenuste järelvalvet Sotsiaalkindlustusamet  ja 

Pensioniameti Tartumaa osakond. 

Aruandeaastal käivitati  ESF  rahastatud projekt „MTT- Motiveeriva tugiisiku toel siirdumine 

tööturule“, mille sisuks on tugiisiku teenuse pakkumine sõltlastele, vanglast vabanenutele, 

igapäevaelulise toimetulematuse- ja puudega inimestele Tartumaal ja Valgamaal. Projekt 

kestab kuni 31,05,2015a. 

 

Ühingu tegevuse eesmärk ja eesmärgi täitmine: 
1. Ühingu hallatavad kaitstud töökohad on suutelised tootma kvaliteetselt ja tähtaegselt 

tellitud tooteid. 

Psüühilise erivajadusega inimeste poolt valmistatud õmbluse- ja kunstitoodete realiseerimine 

on olnud kvaliteetne, tähtaegne. 

2.  Ühingu personal ja kliendid osalevad vabariiklikel messidel, konverentsidel,  

seminaridel toodete realiseerimise ja reklaamimise eesmärgil. 

Ühingu spetsialistid ja kliendid on osalenud neljal konverentsil ja kolmel messil oma toodete 

näitus-müügiga. On saadud uusi tellimusi, on müüdud tooteid ja on saadud uusi kutseid 

üritustele. 

3. Vastu võtta Eesti ja väilskülalisi. 

Aasta jooksul on vastu võetud  Norra, Soome, Rootsi ja Eesti riikide erinevate elualade 

esindajaid. Külaskäigud on olnud erinevatel eesmärkidel; koostöö edendamine, kogemuste 

vahetamine, õppereisid, projektide järelhinnangute ja tulevikuplaanide tegemise ja kontaktide 

loomise eesmärgil. 

4. Ühingu professionaalid on aktiivsed uute teadmiste, kogemuste omandamisel. 

Ühingu kõik professionaalid on osalenud erialakoolitustel,  eriala seminaridel, konverentsidel, 

õppereisidel. Aastas korra käibvad kõikide osakondade töötajad vähemalt ühel õppereisil 

mõnes teises hoolekandeasutuses, et koguda uusi teadmisi ja vahetada kolleegidega kogemusi. 

Ühingu spetsialistid on kaasatud vabariigis toimuvates erialastesse aruteludesse, eriala 

organistatsioonidesse ja palutud teenuste arengusuundades kaasa rääkima. 

5. Ühing on avatud praktikabaas.  
Ühingus oli aasta jooksul praktikal neli praktikant erinevatest koolidest. Üks praktikant 

katkestas praktika, sest loobus erihoolekande praktikast. 

2012.aastal pakume asendusteenistust Kaitseressursside Ameti poolt suunatud 

asendusteenistuslasele, kelle tööülesanne oli töötada  Tartu Toidupangas ja  Tartu „hea päeva 
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keskuses“. Omalt poolt pakume asendusteenistuslasele arenemisvõimalust 

sotsiaalhoolekandeteenustes ning toetavat meeskonda.   

Ühing pakkus praktika võimalust 4-le praktikandile ja 1-le asendusteenistuslasele 
teenistuskohta. 
 
     6. Personal on tunnustatud ja väärtustatud.                                                                                                                 
Personali tunnustamine ja tänamine toimub 2. jaanuaril koosistumisega, kus juhataja tänab 

töötajaid isiklikult. Sotsiaaltöötajate päeval tunnustati kõiki töötajaid hea sõna ja medaliga 

(šokolaadist). Tunnustamised toimuvad tööajal ning on tasustatud. 

Hea tava on ühiselt tähistada jõuluaega, sünnipäevi ja teha ühine kevadine õppereis 

ühistegevuse suurendamise eesmärgil.  

Personali töö väärtustamiseks said kõik töötajad jõuluajal kolm tasustatud vaba päeva. 

Personal on tunnustatud aastas kaks korda, pluss kolm motivatsiooniüritust. 
 

7. Erihoolekandeteenuste osutamine on arvuliselt mõõdetav ja teenuse sisule 
orienteeritud. 

Erihoolekandeteenused on arenenud, ühingule on väljastatud tegevusload kolmele 

erihoolekandeteenusele.  

2012. aastal osutas ühing teenust kokku 371-le erihoolekandeteenust saama õigustatud 
isikule  Tartu ja Elva linnas ning Tartu maakonnas.   
 

7.1. Töötamise toetamise teenus – erivajadusega inimestele spetsiaalselt  loodud kaitstud 

töökohad koos tööalaste - ja sotsiaalsete oskuste treeninguga. MTÜ-s osutatud 

töötamise toetamise teenus on jätkuvalt vabariigi eesrindlikum ja laiapõhjalisem 

tööteenus erivajadusega inimestele. Teenus põhineb isikupõhisel lähenemisel, mis 

loob võimaluse tööle rakendada erinevate oskuste ja võimetega inimesi. Aruandeaasta 

perioodil rakendati E-Hameti hindamist tööle soovivate inimestega. Hindamine annab 

hea ülevaate inimese käelisest-, ruumilisest ja taju võimetest, mis omakorda annab 

teavet tööd otsiva inmese võimalikest töökohtadest (peen motoorika või lihtöö 

võimekus).  Aasta jooksul on teenust osutatud kokku 118-le erivajadusega 
inimesele. 

 

7.2. Toetatud elamise teenus, erivajadusega inimestele spetsiaalne 

sotsiaalhoolekandeteenus, millel on kaks põhitunnust:  kliendikeskne tegevus ehk 

sisutegevus ja eluasemest lähtuv ehk toetav tegevus. Vabariigi üks mahukamaid 

toetatud elamise teenus osutajaid on meie MTÜ. Eriti tuleb rõhutada meie toetatud 

elamise teenuse sulandumist ühiskonda. Teenuse osutamine toimub tavalistes 

korterühistu majades, õlg-õla kõrval avatud ühiskonna liikmetega. Aasta jooksul on 
teenust osutatud kokku 51-le erivajadusega inimesele.   

 

7.3. Igapäevaelu toetamise teenus, põhieesmärk on läbi erialaliste tegevuste tõsta ja 

säilitada psüühilise erivajadusega inimeste toimetulek oma igapäevaelu toimingutes. 

Väga hästi toimivad traditsioonilised ühisüritused; ühingu aastapäevapidu, jõulupidu, 
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seenelkäik, kevadmatk, eksursioonid ja õppekäigud muuseumidesse, teatrisse.  Aasta 
jooksul on teenust osutatud kokku 146-le erivajadusega inimesele. 

 

7.4. Rehabilitatsiooniteenus psüühilise erivajadusega inimestele, ilma majutuseta on 

teenus, mille käivitasime uue teenusena aruandeaasta jooksul. Rehabilitatsiooniteenuse 

osutamise perioodil hinnatakse inimese võimeid ja vajadusi erihoolekandeteenustele. 

Meeskonda kuuluvad; psühhiaater, psühholoog, sotsiaaltöötaja, eripedagoog, 

füsioterapeut. Rehab.teenus on väga hästi käivitunud ja jätkusuutlik. Aasta jooksul on 
teenust osutatud kokku 56 -le erivajadusega inimesele. 
 
 

8. TTI –projekt on edukalt lõpetatud, rakendusüksus kinnitab lõpparuande. 
Jätkus 2010 aasta käivitatud  projekt TTI – „Lõuna Eesti alkoholi- ja narkosõltlaste 

integreerimine tööturule kompleksse nõustamise kaudu“, mille rakendusüksus on SA Innove. 

Projekt kestis kuni mai 2012aasta. Projekti eesmärk on läbi kompleksse nõustamise alko- ja 

narkosõltlased tööturule integreerimine. Kompleksse nõustamise teenus on suurema 

nõudlusega kui algselt planeerisime. Tööklubi meetod osutus väga tõhustaks meetodiks. 

Valgas käivitusid ka vene keelt kõnelevate inimeste tööklubid. 

TTI-projekti lõppkonverents õnnestus, rakendusüksus rahuldas lõpparuande. 
 

9. MTT- projekti on koostatud ja rahastuse taotlenud. 
MTT projekt. Käivitati spetsiaalselt jätkuprojektina TTI projektile, et vältida  sõltlaste 

nõustamise projektis osalenud inimeste tagasilangust sõltuvusse. 

Sõltlasi nõustati Tartu ja Valga linnas.  

MTT- projekt on koostatud ja saanud rahastuse. 
 

10. Tartu Toidupank laieneb, leiab rahastajaid 
Tartu Toidupanga tegevust toetab Tartu LV ja Toidupanga põhikontor Tallinnast. Toidupanga 

tegevus on laienenud maakondadesse. On taotletud EL toiduabi PRIAst. Toidupangast on abi 

saanud ühes kuus keskmiselt 423 lastega peret ja kuni 210 üksikisikut. Kokku on aastas 

toiduabi jagatud üle 65 tuhande tonni. Toiduabi jagati Tartu ja Elva linnas ning Tartumaa 

valdades. 

Tartu Toidupank kolis suuremale laopinnale tänu Tartu LV rahastusele. Laienetud on 
Elva linna, sõlmitud koostööleping. 
 

11. Ühing teeb koostööd kohalike omavalitsuste ja sõsarorganisatsioonide. 
Ühingu teeb piirkonna elanike elujärje parandamise nimel koostööd kohalike omavalitsustega, 

koostöö aluseks on koostöölepingud, millega on reguleeritud koostöö sisu, vastastikused 

kohustused ja õigused. Ühingu koostööpartnerid on; Tartu linn, Elva linn, Valga linn, 

Konguta-, Puhja-, Haaslava-, Laeva-,  Luunja-, Laheda, Torma-, Rõngu-, Tartu vald ning 

erialaorganisatsioonid; Kutsekoda, MTÜ Singel, Tallinna Vaimse Tervise Keskus, Põlvamaa 

PIK, Töötukassa Tartumaa  osakond. 

Ühing on koostööpartner kohalikele omavalitsutele ja teeb koostööd samalaadsete 
asutustega. 
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12. Tunnustused. 

Eesti Töötukassa omistas ühingule parima koostööpartneri tunnistuse jooksva aasta 

koostöötulemuste eest. 

 

 

Koostas  

 

Maire Koppel 

 juhatuse esinaine 


