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Eessona
Aasta jooksul sai erinevaid nii linna kui riigi poolt rahastatavaid teenuseid 145 klienti ning
keskuses tootas 49 tootajat. Teenuse kasutajate arv oli keskuse tegutsemise aastate koige suurem.
Jatkuvalt oli murekohaks toojouvoolavus, mille pohjustas lahkumisvestluste pohjal madal tootasu.
Too ise oli tootajate sonul huvitav ja mitmekesine ning kliendid toredad.
Tervise aasta raames poorati tahelepanu tervislikele eluvisiidele. Avati spordiruum
trenažooridega. Samuti loodi keskuse ruumidesse sieterviserada, mis sai nimeks “Juksi uljad
kurvid”.
Üheks suurimaks valjakutseks oli Oopaevaringse erihoolduse osakonna sulgemine 31. mail 2017.
Sellega seoses oli vaga oluline, et koikidele teenusel olnud klientidele leitakse uus teenuskoht.
Koostoos Sotsiaalkindlustusameti tootajatega leitigi uued teenuskohad ning kaheksa teenuse
kasutajat said koos uhte samasse kohta elama asuda.
Osakonna ruumid renoveeriti ning 1. novembrist avati paevategevuste ruhm autistidele, kus
osutatakse igapaevaelu toetamise teenust autismispektriga raske voi sugava puudega taisealistele.
Kui tootajate leidmine ruhma ei olnud keeruline, siis valjakutseks osutus klientide leidmine. 31.
detsembri seisuga oli kuuest kohast taidetud kolm kohta.
2018. aasta on puhendatud Eesti Vabariigi sunnipaevale.
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Tallinna Tugikeskus Juks tulemused strateegiliste eesmarkide loikes
2017. aasta tegevuskava koostamise raames pustitati kaks strateegilist eesmarki ja 17 alaeesmarki,
mille taitmiseks viidi labi 72 tegevust ning seati 72 moodetavat tulemust. Nendest taideti 61
tegevust, uheteistkumnega jatkatakse 2018. aastal.
1. TÕSTAME JA AITAME HOIDA KLIENTIDE ELUKVALITEETI
1.1 Teenused on sihtrühmale kättesaadavad ja tulemuslikud
Tallinna Tugikeskus Juks osutas 2017. aastal jargmiseid nii Tallinna linna kui riigi poolt
rahastatavaid teenuseid:
1. arendus- ja loovtegevuse teenus;
2. kaitstud töö teenus;
3. igapäevaelu toetamise teenus;
4. töötamise toetamise teenus;
5. pikaajaline kaitstud töö teenus;
6. tugiisiku teenus;
7. ööpäevaringne erihooldusteenus;
8. tööalase rehabilitatsiooni teenus;
9. sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus.
Kogu aasta jooksul sai erinevaid pusiteenuseid (va rehabilitatsiooni teenus) 145 klienti. Neist 81
mehed ja 64 naised, kes olid vanuses 17-57. Klientide keskmine vanus oli 29 eluaastat.
Aruandeaasta valtel tuli teenustele 12 uut klienti, neist seitse arendus- ja loovtegevuste teenusele,
kolm kaitstud too teenusele ja 2 igapaevaelu toetamise teenusele. Aasta jooksul lahkus teenustelt
20 klienti. Teenuste loikes lahkus 13 klienti oopaevaringselt erihooldusteenuselt, kaks arendus- ja
loovtegevuselt, viis kaitstud toolt, kolm igapaevaelu toetamiselt ja uks tugiisiku teenuselt.
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Aruandeaasta jooksul osutati Tallinna linna poolt rahastatavat arendus- ja loovtegevuste teenust
ja kaitstud too teenust kokku 87- le kliendile, neist 36 klienti olid vanuses 18-24, 48 klienti vanuses
25-49 ja kolm klienti vanuses 50-64. Teenuse kasutajate seas oli 47 meest ja 40 naist. Ühe kliendi
teenuse saamise aeg oli keskmiselt 338 paeva aastas. Aasta jooksul saabus teenustele kaheksa uut
klienti, neist uks kaitstud toole ja seitse arendus- ja loovtegevusele. Neli klienti lahkusid teenustelt.
Riiklikult rahastatavaid erihoolekandeteenuseid osutati aasta jooksul kokku 81-le teenuse
kasutajale. Neist igapaevaelu toetamist 65-le, tootamise toetamist kolmele ja oopaevaringset
erihooldusteenust 13-le kliendile. Koigist erihoolekandeteenuse kasutajatest 44 olid mehed ja 37
naised.
Erihoolekandeteenustele lisandus aasta jooksul viis teenuse kasutajat ja lahkus 16 – neist 13
oopaevaringselt erihooldusteenuselt ja kolm igapaevaelu toetmise teenuselt. Aruandeaasta lopul
said erihoolekandeteenuseid 35 meest ja 30 naist - kokku 65 klienti, kellest 62 oli igapaevaelu
toetamise ja kolm tootamise toetamise teenusel.
Aruandeaasta jooksul osutas keskus pikaajalist kaitstud tood 30-le kliendile, kellest aasta lopul sai
teenust 29.
Osakond
Arendavate ja loovtegevuste
osakond
Kaitstud töö osakond

Ööpäevaringse
erihooldusteenuse osakond

Osutatavad teenused
Arendus- ja loovtegevuse teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Kaitstud töö teenus
Pikaajalise kaitstud töö teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Töötamise toetamise teenus
Ööpäevaringne erihooldusteenus
Tugiisiku teenus
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Rehabilitatsiooni osakond

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus
Tööalase rehabilitatsiooni teenus
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Klientide arv seisuga 31.12.2017

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust osutati 2017. aastal 65-le kliendile ning tooalase
rehabilitatsiooni teenust osutati viiele teenuse kasutajale.
Teenus
Sotsiaaltootaja individuaalteenus
Sotsiaaltootaja grupiteenus
Tegevusterapeudi individuaalteenus
Loovterapeudi (muusika) individuaalteenus
Loovterapeudi (muusika) grupiteenus
Psuhholoogi individuaalteenus
Psuhholoogi perenoustamine
Eripedagoogi individuaalteenus
Eripedagoogi grupiteenus
Fusioterapeudi individuaalteenus
Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja
planeerimine
Rehabilitatsiooniprotsessis osalemine ja
vorgustikutoo
Rehabilitatsiooniplaani taitmise juhendamine
Rehabilitatsioonitulemuste hindamine
Kokku
Rehabilitatsiooniteenuse mahud 2017

Sotsiaalne rehabilitatsioon/ h
269
386,5
915
1259
52
494
3
12
141
153
215,5

Tooalane rehabilitatsioon/h
38
10
50
35

26

20
8
17
3945

159

Koige enam teenuse kasutajaid on Nomme ja Lasnamae linnaosast ning koige vahem Piritalt.
Linnaosa
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Nõmme
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9
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Väljaspool Tallinna

12

7
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124

Kokku

Klientide arv linnaosade kaupa seisuga 31.12.2017
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Elukvaliteeti hinnatakse keskuses kokkulepitud valdkondades: sotsiaalsus, eneseteadlikkus,
igapaevaelu, tooelu ja tervis. Elukvaliteedi muutus protsentides keskuse klientide puhul labi
teenuste kasutamise oli jargmine:

Kaitstud töö osakond
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Elukvaliteet tousis 2017. aastal labi kesksue teenuste kasutamise 75%-l ning sailis 22%-l teenuse
kasutajatest.
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Eelarve maht ja tuluallikad
Keskuse eelarve planeerimise eesmark - hoida rahastus tasakaalus - sai taidetud. 2016. aasta
eelarve oli 1079941,00 eurot, 2017. aastal 1149886,00 eurot. Eelarve suurenes umbes 6%.
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1.2 Teenused on vajaduspõhised, jõustavad ja isikukesksed
Et teenused oleksid klientidele sobivad ja iskukesksed, viiakse teenuse taotlemisel labi teenuse
sobivuse vestlus. Teenusele tulek ja lahkumine on kirjeldatud teenusele vastuvotmise ja
valjaarvamise kirjelduses.
2017. aastal registreerus keskuse teenuse sobivuse vestlusele 21 teenuse taotlejat. Labi viidi 17
teenuse sobivuse vestlust, mille tulemusel kahe taotleja puhul leiti, et keskuse teenused ei ole neile
sobivad ning soovitati teisi teenuse osutajaid. Keskuse teenusele on vestelnuist joudnud kaheksa
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klienti ning vabaneva teenuskoha ootel on viis teenuse soovijat. Aruandeaasta lopu seisuga ootavad
edaspidi vestlust uheksa teenuse taotlejat.
Keskuse teenuse kasutajate individuaalsed tegevusplaanid asuvad vorgukettal ning on
kattesaadavad koikidele keskuse tootajatele. Tegevusplaan koostatakse klienditoo meeskonnas
kliendile 30 paeva jooksul parast kliendi teenusele saabumist. Tegevusplaani pannakse kirja
detailselt tegevused, mida hakatakse tegema jargneva aasta jooksul, et saavutada eesmarke, mida
peab oluliseks klient/tema eestkostja ja keskus professionaalse teenuseosutajana. Eesmark on
kliendi elukvaliteeti sailitada ja parendada. Selleks vaatab vastutav juhendaja kvartaalselt koos
teenuse kasutajaga, kas tegevused viivad klienti eesmargi taitmisele lahemale voi vajavad need
umbervaatamist. Aasta parast vaadatakse tegevused kriitiliselt ule koos meeskonnaga ja
hinnatakse, kuidas onnestus kliendi elukvaliteeti parendada. Tulemused kajastuvad kord aastas
numbriliselt.
1.3 Teenuse kasutajad on osalenud lisaväärtust andvates tegevustes
Keskuse tegevuses peetakse tahtsaks seda, kuidas keskuse teenused ning tegevused
mojutavad teenuse kasutajaid. Tootatakse teadlikult selle nimel, et koik keskuse poolt pakutavad
teenused arvestavad teenuse kasutajate individuaalseid vajadusi ning oleksid jatkusuutlikud.
Keskuses pakutakse klientidele voimalust osaleda erinevates tegevustes.
2017. aastal osalesid teenuse kasutajad jargmistes lisavaartust andvates tegevustes:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

osavusmangudes, mida viis labi vabatahtlik Nicola Itaaliast;
kokandusringis, mida viis labi asendusteenistuja Dan;
kasitooringis, mida viis labi vabatahtlik Kaire;
inglise keele tundides, mida viis labi vabatahtlik Marcell Üngarist;
luuleringis, mida viisid labi asendusteenistujad Dan ja Lauri;
saalihoki trennides, mida viisid labi asendusteenistujad Dan ja Lauri;
muusika kuulamise ringis, mida viisid labi asendusteenistujad Dan ja Lauri;
laulmistunnis, mida viis labi laulmisopetaja Ingrid.

Lisaks toimus aasta jooksul 27 uhisuritust, millest votsid osa koik keskuse teenuse kasutajad, kes
seda soovisid.
1.4 Kliendid ja tugivõrgustik on kaasatud teenuste osutamisse ja arendamisse
Alates 2014. aastast tegutseb keskuses aktiivselt sotsiaaltootajate toel klientide esinduskogu.
Esinduskogu koosolekud toimuvad vahemalt neli korda aastas. Kord aastas toimub koosolek koos
juhtkonnaga, kus juhtkonna liikmed annavad aru, mida on nad teinud esinduskogu ettepanekutega.
Koikidest koosolekutest valmib ka memo, mis on kattesaadav koikidele tootajatele.
Arendavate ja loovtegevuste osakond korraldas klientide vanematele 5. aprillil traditsioonilise
infotunni, kus osales 21 vanemat. Infotunnil tutvustati arendavaid, igapaevaelu toetavaid, loovaid
ja rehabilitatsiooni tegevusi, samuti osakondades tootavaid tootajaid.
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Ühe kaasamismeetmena on klientidele ja tugivorgustikule loodud voimalus esitada kiituseid,
ettepanekuid ning kaebuseid vastavalt ettenahtud korrale nii kodulehe kui fuajees asuva postkasti
kaudu. Koik kiitused, ettepanekud ning kaebused registreeritakse kvaliteedi- ja arendusjuhi poolt.
2017. aastal tehti klientide ja tugivorgustiku poolt kaks ettepanekut ning kaks kiitust.
Ettepanekutele anti vastused kirjalikult, kiitused edastati asjaosalistele. Kaebuseid 2017. aastal
klientide ja tugivorgustiku poolt ei esitatud.
1.5 Dokumentatsiooni hindamine ja täiendamine koos klientidega ning tutvustamine
klientidele/töötajatele
Aasta jooksul vaatab esinduskogu ule ja teeb muudatusteks ettepanekuid jargmistele
dokumentidele: konfidentsiaalsuspoliitika, klientide osalemise poliitika, klientide oigused ja
kohustused, kiituste, ettepanekute ja kaebuste esitamise kord, esinduskogu toopohimotted,
kodukord, soovitused kaitumiseks valjaspool keskust. 2017. aastal muudeti vastavalt esinduskogu
ettepanekutele kaks dokumenti.
Keskuse dokumentatsiooni taiendab vastutaja, kes on margitud keskuse tood reguleerivas
dokumentide tabelis voi kvaliteedimeeskond. Koik kinnitatud dokumendid saadetakse tootajate
listi ja pannakse vorgukettale, vajadusel tutvuvad tootajad dokumentidega allkirja vastu.
Teenuse kasutajatele on koostatud just neile moeldud kasiraamat, mis sisaldab keskuse eesmarki,
missiooni, visiooni; klientide oiguseid ja kohustusi; kodukorda; soovitusi kaitumiseks valjaspool
keskust ning osalemise pohimotteid. Kasiraamat asub koikides arendusruhmades ning
puhkeruumides. Selle sisu tutvustavad juhendajad klientidele nii teenusele tulles kui teenusel olles.
1.6 Klientide toetamine väljaspool keskust
Keskuses on oluline ennetada klientide fuusilist, vaimset ja majanduslikku arakasutamist. Selleks
juhendatakse kliente asjaajamisel erinevate ametiasutustega, toetatakse kliente ja tugivorgustikku
nii tooelu kui igapaevaelu probleemide lahendamisel ning otsitakse klientidele erinevaid tegevusi
valjaspool keskust. Samuti on valjatootatud koos esinduskogu liikmetega soovitused kaitumiseks
valjaspool meie keskust.
2017. aastal abistasid keskuse sotsiaaltootajad kliente ja nende lahedasi suhtlemisel
Sotsiaalkindlustusameti
ja
Tootukassa
juhtumikorraldajatega,
Harju
Maakohtus,
sotsiaalhoolekande osakondade spetsialistidega, Tallinna Sotsiaaltoo Keskuse volanoustajaga,
Manniku sotsiaalmajutusuksuse sotsiaaltootajaga ja Tallinna Vangla tootajaga. Osaleti kliendi
umarlaual MTÜ EIT Tugiliisus ja Aarika OÜ-s. Tehti kaks kodukulastust. Klientidele pakuti tuge
toootsingutel, toointervjuudel ning proovipaevadel Selveris, Rimis, Juursalu & Co OÜ-s.
Toovarju nadal toimus 16.11- 23.11.2017, mille kaigus esinduskogu liikmed olid toovarjuks
juhtkonnale. Lisaks kaidi avatud tooturu tookohti vaatamas koos klientidega Tondi Pohikoolis,
Merimetsa Selveris, Mustakivi Rimis ja Telliskivi 15 kohvikus.
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Sotsiaaltootajate toel leiti tegevusi klientidele kahel korral. Üks teenuse kasutaja kais bailatiino
trennis Tallinna Puuetega Inimeste Kojas ning uks klient osales Eesti Erinoorsootoo uhingu
projektis “Siiditee”, mille eesmargiks on sotsiaalse ettevotluse arendamine ja kerge vaimupuudega
noorte sotsiaalsete oskuste arendamine.
1.7 Klientide võimekuse hindamine
Klientide kaelise voimekuse hindamiseks kasutataske Hamet e metoodikat, mis on tooealiste
(erivajadustega) inimeste kutsesobivuse, voimete ja tookaitumise hindamiseks kasutatav
spetsiaalne testide kogumik. Vastavat testimise tunnistust omab keskuses 8 tootajat.
2017. aastal viidi labi neli testi, mille kokkuvotted asuvad vorgukettal ja klienditoimikus.
1.8 Teenuseid osutatakse vastavalt teenustele esitatud nõuetele
Keskuses osutatakse nii Tallinna linna kui riigi poolt rahastatavaid teenuseid. Oluline on, et
teenuste osutamine vastaks nii riiklikele kui ka linna poolt kehtestatud nouetele.
2017. aastal riiklikku jarelevalvet Sotsiaalkindlustusameti poolt ei toimunud. 22. martsil viis
Tooinspektsioon labi tootervishoiu ja tooohutuse nouete taitmise kontrolli. Rikkumisi kontrolli
raames ei tuvastatud. Neljandas kvartalis andis Terviseamet terviseohutuse hinnangu keskuse Ckorpuse remonditud ruumidele.
12. oktoobril viis Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet keskuses labi toetava noustamise. Ametist
osales viis tootajat, keskusest direktor, teenuste juht ning kvaliteedi- ja arendusjuht. Noustamise
raames arutleti eelneva kohtumise kokkuvotte tulemusi. Ametilt saadi suuline positiivne tagasiside
keskuse tegevusele.
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2. OLEME HÄSTI TOIMIV KESKUS
2.1 Töötajad on kaasatud ja motiveeritud
Tallinna Tugikeskuses Juks tootas 31. detsembri seisuga kokku 49 tootajat, neist viis osalise
tooajaga. Aasta jooksul lahkus toolt 12 tootajat, sh kuus tooandja algatusel seoses oopaevaringse
teenuse osutamise lopetamisega. Poolte kokkuleppel kuuest lahkunud tootajast kolmel oli
lahkumise pohjuseks vaike tootasu. Kuna uldine tootajate rahulolu tootingimustega on vaga hea,
siis lahkunud tootajatest kaks tulid tagasi. Toosuhet jatkati ka kahe koondatud tootajaga.
Arvestades tookohtade arvu, oli toojouvoolavus 24%, mis on 13% suurem kui eelneval aastal.
Tooleping solmiti 10 tootajaga. Kolm tootajat olid lapsehoolduspuhkusel ning uks tootaja jai
novembris rasedus- ja sunnituspuhkusele. Lapsehoolduspuhkuselt tuli tagasi toole kaks tootajat.
Tootajatest 47 olid naised ja kaks mehed. Tootajate keskmine vanus oli 44 eluaastat.
Aruandeaasta jooksul osales keskuse toos kaks asendusteenistujat ning Euroopa vabatahtlikust
teenistusest neli vabatahtlikku. Koostoos Harju Tallinna Vanglaga tegid aasta jooksul 12 inimest
keskuses uldkasulikku tood.
Meie tootajatest 37 on omandanud korghariduse, neist uheksa tootajat on omandanud
magistrikraadi, 12 tootajat on keskharidusega.
Aasta jooksul osalesid tootajad 47-l tasulisel koolitusel. Koolitused olid nii tsentraalsed kui
lokaalsed ning aasta koolituskulud kokku olid 14 283 eurot, mis on vorreldes eelmise aastaga
5714,3 eurot rohkem.
Sugisel lopetas Tallinna Tervishoiu Korgkoolis kaheksa tootajat tegevusjuhendaja tasemeoppe.
Aasta suuremad koolitused:
❖ 9. ja 20. veebruaril toimus vastavalt tootajate soovile arvutialane Microsoft Exceli koolitus,
et neil oleks holpsam taita teenuse kasutajate individuaalseid plaane. Koolituspaevadest
vottis osa kokku 28 tootajat.
❖ 27. aprillil toimus alternatiivkommunikatsiooni koolitus, labiviijaks oli MTÜ Inimeselt
Inimesele. Osa vottis 44 tootajat.
❖ 7.-8. augustil toimusid suvised koolituspaevad Paekalda Puhkekeskuses. Koolituse teema oli
„Toimetulek agressiivse kaitumisega “, koolitajaks Verge Eesti OÜ. Koolituse eesmargiks oli
omandada oskusi konfliktide ennetamiseks ja saada hakkama agressiivse kaitumisega.
Koolituspaevadest vottis osa 46 tootajat.
❖ 28.-29. septembril osales 20 tootajat Tartus toimunud Eesti Hollandi sumpoosionil “Ole
arusaadav”.
❖ Tootajate supervisioon toimus kahes meeskonnas: juhid ja meeskonnajuhid ning
arendavate ja loovtegevuste ning rehabilitatsiooniosakonna tootajate koostoos. Protsess
jatkub. Individuaalseid supervisioone sai uheksa tootajat.
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2015. aastal toimunud tootajate rahulolu-uuringu tulemustest selgus, et tootajatel oleks palju
kergem keskuse toosse sisse elada ja kohaneda uue tooga, kui selleks oleks loodud uue tootaja
sisseelamisprogramm. 2017. aasta sugisel kinnitatigi keskuses uue tootaja sisseelamisprogramm.
Programmi raames tutvustatakse uutele tootajatele nii keskuse uldist tookorraldust, kui ka
tookorraldust osakondades, samuti viiakse labi vajalikud juhendamised. Programm loppeb tootaja
ja meeskonnajuhi vahelise katseaja lopuvestlusega. Programmi labimisel omab tootaja ulevaadet
keskuse tookorraldusest, moistab selgemini tooulesandeid, keskuse rutiine, kirjutamata reegleid,
organisatsiooni kultuuri. Oskab tooalaste kusimuste ja probleemide puhul poorduda vastava
valdkonna kolleegide poole ning moistab oma too tulemusele suunatud ootusi ja oma kohustusi.
2017. aasta novembris toimus tootajate rahulolu-uuring. Kusitlus koostati google drive vormi abil
ning saateti tootajate listi. 49-st tootajast vastas kusimustikule 33 tootajat - 67% tootajatest.
Ankeedis oli kokku 33 kusimust, osad valikvastustega ning osa avatud kusimustega. Kasutusel oli
4-punkti skaala (ei noustu uldse, pigem ei noustu, pigem noustun, noustun taielikult). Vorreldes
2015. aastal labiviidud uuringuga oli 2017. aastal tootajate uldine rahulolu vahenenud. Koige
suurem rahulolematus oli keskuse tooohkkkonna (rahulolematuse tous 24,9%) ja keskuse
uhtekuuluvustunde (rahulolematuse tous 34,5%) osas. Tousnud oli rahulolu keskuse
tootingimustega.
Labi takistuste registri ning kiituste, ettepanekute ja kaebuste korra said tootajad teada anda
olukordadest, mis vajasid juhtkonnapoolset tahelepanu (klienditood, tookorraldust, keskuse
toimimist kasitlevad probleemid). Koik kirjad registreeriti ning juhtkonna koosolekul leiti
olukordadele lahendused. 2017. aastal registreeriti 1 takistus ning tootajate poolt esitati neli
ettepanekut. Takistusi oli vorreldes 2016. aastaga kumne vorra vahem.
2017. aastal toimus kolm suuremat tootajate motivatsiooniuritust. 27. juunil kulastasid tootajad
Maarja kula ning Eesti Rahva Muuseumi. 7.-8. augustil toimusid suvised koolituspaevad Paekalda
Puhkekeskuses. 21. detsembril toimus tootajate pidulik jouluohtusook keskuse peosaalis.
Konverentsil “25 aastat Tallinna hoolekannet – kuidas edasi?” tunnustati pikaajalise tubli too eest
Helene Seppa ning neli tootajat osales detsembris Raekojas abilinnapea aasta lopu vastuvotul.
Tootajatele maksti heade tootulemuste eest kaks korda preemiat.
2.2 Teenuseid osutatakse turvalises keskkonnas, riskid on maandatud
2015. aastal moodustati keskuses neljaliikmeline tookeskkonnanoukogu, kuhu kuulub kaks
tootajate esindajat ja kaks tooandja esindajat. 2017. aastal toimus kolm koosolekut, kus kasitleti
tooruumide ning ouealaga seonduvaid tookeskkonnaalaseid probleeme. Oueala probleemidega
tegeldakse jatkuvalt. Keskusesse on paigaldatud tookeskkonnanoukogu ettepanekul
trepikasipuud. 2017. aastal kinnitati 5 ohutusjuhendit, sealhulgas juhend toimetulekuks raskesti
moistetava kaitumisega. Koikidele tootajatele on tutvustatud uusi juhendeid ning viidud labi
tooohutuslane juhendamine. Tooinspektsioonile on edastatud tookeskkonnaalase too ja
tookeskkonnanoukogu tegevuse aruanne.
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Koikides osakondades viidi labi regulaarne tookeskkonna ja toovahendite sisekontroll vastavalt
keskuse sisekontrollisusteemile. Sisekontrolli tulemusi on analuusitud ning voimalusel leitud
lahendused probleemidele.
31. mail toimus nii tootajatele kui klientidele tuleohutusalane koolitus ning evakuatsioonioppus.
Neile, kes mais ei saanud koolitusel osaleda, viidi koolitus labi 15. novembril. Tuleohutusalane
dokumentatsioon on tutvustatud tootajatele ja teenuse kasutajatele.
2.3 Selge, korras dokumendisüsteem ning uued või muudetud dokumendid
2017. aastal kull koostati dokumentide loetelu, kuid see jai loplikult kinnitamata. Kull avanes
voimalus liituda veebipohise dokumendihaldustarkvaraga Postipoiss. Selleks kohtuti linna
tootajatega ning Postipoisi esindajaga mitmel korral. Samuti said osad keskuse tootajad koolituse,
kuidas Postipoissi kasutada. Aasta lopuks on keskuse dokumentatsioon ule viidud Postipoissi ning
tootajad kasutavad antud tarkvara.
2017. aastal loodi voi muudeti jargmised dokumendid:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

individuaalse tegevusplaani vorm;
struktuur;
tegevusaasta aruanne;
tegevuskava 2017;
sisehindamise labiviimise kord;
klientide oigused ja kohustused vene keeles;
teenuse alustamise ja lopetamise kirjeldus;
strateegilise planeerimise aastakalender;
teenuse osutamise protsess;
toolahetusse saatmise ning lahetuskulude vormistamise kord;
klientide osalemise poliitika;
raskesti moistetava kaitumisega toimetuleku juhend;
sisehindamise aruanne,
koolituse kord;
personalipoliitika;
koostoovestluste labiviimise kord;
ohutusjuhendite register;
ohutusjuhendid (5).

2.4 Osakondade vaheline toimiv infovahetus
2016. aastal tuli keskuse riskide hindamise raames valja, et uks enim punkte saanud riske oli
ebauhtlane osakondade vaheline info liikumine. Selle riski maandamiseks lisati vorgukettale
voimalikult palju informatsiooni nii erihoolekande teenuste kui rehailitatsiooniosakonna too
kohta, samuti lepiti kokku info edastamine tootajate toolt eemalviibimise kohta. Tootajate rahulolu
uuringu tulemuste pohjal oli 32-st tootajast info liikumisega keskuses rahul 25 tootajat.
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2.5 Toimiv kvaliteedi tagamise süsteemi rakendamine
Tallinna Tugikeskus lahtub kvaliteedi tagamisel Equass Assurance kvaliteedijuhtimissusteemi
nouetest.
Tugikeskuses Juks loodi kvaliteedimeeskond 2015. aastal. Kvaliteedimeeskonna tegevuse
eesmargiks on osaleda keskuse arendusprojektides ning dokumentide valjatootamisel voi
parendamisel.
2017. aastal osales meeskonna toos 11 liiget ning sellega voisid liituda koik tootajad, kes selleks
soovi avaldasid. Kvaliteedimeeskonna poolt ajakohastati teenuse alustamise ja lopetamise
kirjeldus ning loodi juhend toimetulekuks raskesti moistetava kaitumisega.
2.6 Sisehindamine
Keskuses kehtestatud nouete kontrolli (sisehindamist) viib labi juhtkond, vajadusel kaasatakse
teisi tootajaid ja valiseid eksperte. 2017. aastal oli tahelepanu all rehabilitatsiooniosakonna too
sisu, dokumentatsioon ja tookorraldus. Sisehindamise raames tutvuti meeskonna tooplaanidega ja
dokumentatsiooniga, meeskonnaliikmed tutvustasid oma tood ning samuti vesteldi
sotsiaaltootajate ja meeskonnajuhiga. Sisehindamise kohta koostati kokkuvote, mis edastati
osakonna tootajatele.
2.7 Tuleviku planeerimine
2017. aastaks planeeritud arengukava koostamine lukkus tegevsukavas planeerimata tegevuste
rohkuse tottu edasi 2018. aastasse.
2.8 Huvigruppide kaasamine teenuste arendamisse, ühiskonna teavitamine ja lisaväärtuse andmine
Et tagada teenuste vastavus klientide ja huvigruppide vajadustele, tehakse teenuste arendamisel
ning osutamisel koostood erinevate partneritega. Huvigruppe informeeritakse oma tegevusest
kodulehekulje, Facebooki, e-posti, listide ja telefoni teel ning paberkandjal kirjade kaudu.
Korraldatakse avatud uste paevi ja tootubasid. Voetakse vastu kulalisi ja praktikante.
2017. aastal liitus keskus maailmamuutjate registriga, mis on alustatud Sotsiaalsete Ettevotete
Vorgustiku (SEV) poolt. Register aitab jalgida erinevate organisatsioonide moju uhiskonnale labi
mojuraportite. Registriga liitumiseks pidi ka Juks koostama raporti, mille raames kirjeldati oma
sihtruhma vajadused ja nendega seotud vajalikud muutused. Maailmamuutjate registris on
esindatud organisatsioonid, kes tostavad igapaevaselt eestimaalaste heaolu, toetavad nende
toimetulekut ja kaitsevad looduskeskkonda
7.-14. detsember viis keskus labi koostoopartnerite tagasisidekusitluse. Tagasisidekusimustik
saadeti 30-le olulisemale koostoopartnerile ning sellele vastati uheksateistkumnel korral ehk 63%
ankeedi saajatest.
Kaheksateist inimest vastas kusimusele koostooga rahulolu kohta, et nad on senise koostooga
rahul, uks inimene vastas kusimusele, et ei ole koostooga rahul.
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Soovitusindeksi meetodi (NPS-Net Promoter Score) kasutamise alusel saab oelda, et 94,7%
tagasisidele vastanud koostoopartneritest soovitavad Tallinna Tugikeskusega Juks koostood oma
sobrale, tuttavale voi koostoopartnerile. Vaid uks vastanuist ehk 5,2% ei soovita koostood Juksiga
teistele. Soovitusindeksi meetodi kasutamise alusel on Tallinna Tugikeskus Juks soovitusindeks
89,5, keskuse hinnangul on tulemus vaga hea.
2017. aastal tutvustati keskuse erinevaid tegevusi kulalistele 22 korral. Keskust kulastas 349
inimest, neist valiskulalisi oli 101. Praktika sooritas meie keskuses 16 praktikanti: Tallinna Ülikooli
noorsoo ja sotsiaaltoo erialalt, Tallinna Tervishoiu Korgkoolist tegevusteraapia erialalt, Tallinna
Kopli Ametikoolist ning abituriendid Vaba Waldorfkoolist ja Tallinna Saksa Gumnaasiumist.
Keskuse tegemisi tutvustati kodulehe ning Facebooki kaudu. Kodulehte kulastati aasta jooksul
8433 korral nii Eestist, Soomest, Ameerika Ühendriikidest, Kanadast, Brasiiliast, Venemaalt,
Hiinast, Indiast kui Indoneesiast. Facebookis kasvas keskuse soprade/jalgijate arv 69 vorra. Aasta
lopu seisuga oli keskusel Facebooki jalgijaid 541.
Martsis osales Tugikeskus Juks Kaarisilta Biennaali konkursil. Biennaali naitusele valitud toodeks
osutusid Marko Lehiste ning Raimo Raigla tood. Konkurss oli vaga tihe, kokku esitati 238 avaldust.
Kaarisilta Biennaal toimub iga kahe aasta tagant Soomes ning on moeldud erivajadustega
kunstnike toode tutvustamiseks
19. aprillil toimus keskuses koostooseminar “Teenused psuuhikahairega inimestele Tallinnas”.
Seminari eesmargiks oli jagada omavahel praktilisi kogemusi toos psuuhikahairega inimestega, sh
arvestades teenuse kasutajate spetsiifilisi vajadusi (intellektipuue, autism, esmased
psuhhoosid, jne). Jagati infot, millised voimalused on psuuhikahairega inimestel saada teenust
Tallinnas hetkel ja 2018-2020 aastal. Seminaril osales suurem osa Tallinnas tegutsevatest teenuse
pakkujatest, linnaosavalitsuste sotsiaaltootajad ning erihoolekande teenuse rahastajad.
Koostooseminaril oli 47 osalejat.
25. aprillil toimus koostoos Tootukassaga infopaev keskuse tootajatele, klientidele ja
tugivorgustikule, kus tutvustati Tootukassa teenuseid. Infopaeval oli 25 osalejat.
8. juunil toimus sporditeemaline kevadkubarapidu. Peol osalevad traditsiooniliselt k ateenuse
kasutajate tugivorgustik ning koostoopartnerid.
31. august - 29. september toimus Keilas, Harju Maakonnaraamatukogus naitus „Silmis ja
sudames“. Enamasti olid eksponeeritud keraamika ning portselan, postkaardid ja maalid.
4. oktoober – 31. oktoober May Magi toode naitus „Pildi lugu“ Manniku raamatukogus.
20. oktoobril toimus keskuse klientidele infopaev. Paeva eesmargiks oli klientidele tutvustada
keskuses osutatavaid teenuseid, tootajaid ja tooruume. Tagasiside paevale oli teenuse kasutajate
poolt positiivne.
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22. november 2017 – 28. veebruar 2018 naitus „Varvide aed“ Tallinna Puuetega Inimeste Kojas.
Eksponeeritud olid joonistused ja maalid ning saoritelgedel kootud tekstiilid.
Lisaks toimus aasta jooksul uheksa majasisest naitust.
7. detsembril toimus keskuses traditsiooniline avatud uste paev. Paeva jooksul tutvustati
teenuseid, toimusid ringkaigud majas ning avatud oli kingituste pood. Kulalised said osaleda
heategevuskohvikus, kus muudi kientide poolt tehtud nii magusaid kui soolaseid suupisteid.
Kohvikus saadud tulu eest ostetakse 2018. a. kevadel hoovi disc golfi korv. Keskust kulastas 42
inimest.
18. detsembril viisid keskuse tootajad labi unenaopuudjate tegemise tootoa.
Keskuse uus teatrietendus „Kloun utleb EI“ esitetendus toimus 29. martsil ning valmis
teatriteraapia raames. Etendus esitas klientidele tosise valjakutse ja noudis jarjepidevat tood ning
puhendumist. Erivajadustega laste ja noorte teatrifestivalil Savilind palvis etendus „Kloun utleb
EI“ suure tunnustuse ja sai ka mitmeid eripreemiaid. Laureaaditiitel ja rahaline preemia toodi
kaasa XXI Vabariiklikult Puuetega Inimeste Kultuurifestivalilt, mis toimus Tartu Vanemuise
Kontsertsaalis. Naitetrupp esines etendusega „Kloun utleb EI“ aasta jooksul seitse korda.
2017. aastal muus Tallinna Tugikeskus Juks tootubades ning kunstikodades valmistatud tooteid
summas 14 992,84 eurot. Suurimad tellijad olid Securitas Eesti AS, Ettevotluse Arendamise
Sihtasutus, Eesti Maaulikool, Signe Seebid OÜ, Pakendimaailm OÜ, Norna Stories, Estravel, ACE
Logistics, lisandusid eraisikud ning vaiksemad tellijad. Meie kaupa muusid edasi Kruiisilaevade
sadam, SA Maarjakula Tartus, kasitoopood Parl ja Long Solarise keskuses, Turismiinfokeskus,
Kondase Keskus Viljandis ja e-pood aadressil: https://pood.erivajadus.eu/. Toodangut muudi
Linnade ja valdade paevadel, Kasitoomessil, Mardilaadal ning Astangu Heade Asjade laadal.
2.8 Parendus- ja innovatsiooniprojektide läbiviimine
2017. aastal viis Tallinna Tugikeskus Juks labi seitse projekti, neist kaks parendus- ja viis
innovatsiooniprojekti.
Üheks suurimaks valjakutseks oli Oopaevaringse erihoolduse osakonna sulgemine 31. mail 2017.
See otsus oli ajendatud sellest, et riigi poolt eraldatav finantseerimine ei katnud oopaevaringse
erihooldusteenuse osutamise kulusid. Samuti ei vastanud teenuse osutamise ruumid Terviseameti
poolt kehtestatud nouetele. Koikidele teenusel olnud klientidele leiti uued teenuskohad koostoos
SKA-ga. Osakonna ruumid renoveeriti ning 1. novembrist avati paevategevuste ruhm autistidele,
kus osutatakse igapaevaelu toetamise teenust autismispektriga raske voi sugava puudega
taisealistele. Kui tootajate leidmine ruhma ei olnud keeruline, siis valjakutseks osutus klientide
leidmine ruhma. 31. detsembri seisuga oli 6-st kohast taidetud 3 kohta.
2017. aasta oli keskuses tervise aasta, tahelepanu poorati tervislikele eluviisidele ning liikumisele.
Tervise aasta raames korrastati ja remonditi keldrikorruse jousaali ruum ning sinna paigaldati
kolm uut trenažoori (veloergomeeter, soudeergomeeter ja cross-trainer). Samuti loodi keskuse
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ruumidesse siseterviserada koostoos sihtasutusega Eesti Terviserajad. Rada sai nimeks Juksi uljad
kurvid ning pikkuseks on 333 meetrit.
22.-28. mai kulastasid kolm tootajat ja neli teenuse kasutajat Saksamaa Prignitsi piirkonna asutust
CJD. Kulastuse raames tutvuti asutuse tootajate ja klientidega ning tookorraldusega.
2017. aastal osales Tugikeskus Juks kahes projektis. Üks oli Astangu Kutserehabilitatsiooni
Keskuse projekt “Hamet toovoimehindamise metoodika jatkuarendamine”. Projekti raames osales
hameti meeskond moodulite koolitusel ning sai testimiseks uue metoodikaga kohvri. Projekti
tegevuste raames hinnati Hamet metoodika moodul 3-ga kaheksa keskuse klienti ning viidi labi
arenguprogramm moodul 2-ga kahele kliendile.
Teine projekt, milles Tugikeskus Juks osales, oli projekt “Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli
pilootprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil”. Projekti eesmargiks on katsetada praktikas
uue isikukeskse ja komponentide pohise teenusmudeli tegevusprotsesse, kaardistada takistused ja
saada ulevaade teenusmudeli sobivusest. Projekti raames on koostoo- ja kogemuskohtumistel
osaletud, kaks klienti on Kristiine sotsiaalhoolekande osakonna poolt komponentide pohisele
teenusele saadetud. Projekt kestab maini 2018.
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