
KEILA SOTIAALKESKUS 2014 AASTAARUANNE 

Keila Sotsiaalkeskus on sotsiaalteenuseid pakkuv asutus, kelle missiooniks on 

toimetulekuraskuste ennetamine Keila linnas ning sotsiaalse erivajadusega linnaelanikele 

heaolu tagavate teenuste pakkumine. Omavalitsuse vahelist koostööd nõudavate teenuste 

osas tegutseme Lääne-Harjumaa keskusena. 

Keila Sotsiaalkeskuses töötas 2014 aasta alguses 22 põhikohaga töötajat. Aasta jooksul 

vahetus töötaja lastekaitsespetsialisti ametikohal, töölt lahkus üks tegevusjuhendaja ning 

lapsehoolduspuhkusele siirduseid 1 tegevusjuhendaja ja 1 pereabiline. Põhikohaga töötajad 

tegevusjuhendaja ja pereabilise ametikohtadele leiti  sügisel, üks tegevusjuhendaja koht on 

täitmata. 

Juunis avati majutusüksus Põllu tänava munitsipaalmajas, kuhu asusid tööle 1 

tegevusjuhendaja ( 0,8) ja 4 hooldustöötajat, kes töötavad 24-tunnises vahetuses. 

 2014 aasta lõpus oli sotsiaalkeskuses tööl 26 põhikohaga töötajat. Lisakas oli   sotsiaalkeskusel 

töösuhe 16 töötajat  käsunduslepingu alusel, sh.  5 päevakeskuse ringide juhendajat, 2 

erivajadusega laste tugiisikut suvisel perioodil, 1 pereabiline, 7 isiklikku abistajat sügava 

puudega inimestele ja 1 abitööline majutusüksuses. 

2014.aasta eesmärgid: 

1. Sotsiaalmajas elamisüksuse loomine kodututele ja sõltuvusprobleemidega klientidele. 

Uue pesutoa loomine, sotsiaalhooldaja ametikoha loomine elamisüksuse teenuse 

pakkumiseks ning öövalve korraldamine Põllu 1a esimesel korrusel. 

2. Pereabilisetöö osakaalu suurendmine lastekaitses, ennetamaks probleeme 

toimetulekuraskustes peredes. 

3. Tegevuskeskus erihoolduse klientidele – rahastamisvõimaluste leidmine läbi Euroopa 

Sotsiaalfondi projektide ja koostöö teiste omavalitsustega. 

4. Hooldus-põetusteenuse arendamine, teenuse kirjelduse väljatöötamine – teenuse 

pakkumise eeldused  ja kriteeriumid. Koostöö omastehooldajatega. 

5. Eakate aktiivi loomine – kaasamaks eakaid tegevuste planeerimisse ja 

organiseerimisse. 

6. Töökeskus –  kaitstud töötamise teenuse sihtrühma laiendmine läbi koostöö 

Töötukassa  ja naaberomavalitsustega. 

 

 

 

 

 



TEGEVUSED 

Avalikud teavitusüritused: Avatud infoüritustena toimusid loeng dementsusest ja 

võlanõustamisest. Lisaks viisid oma infopäevad meie majas läbi võrdõigulikkuse büroo, 

vaegkuuljate ühing ning toimus politsei infopäev eakatele. 

Heategevus: 5- päeval viidi Keila kauplustes läbi toidukogumiskampaania vähekindllustatud 

peredele „ Aita katta jõululaud“. Vabatahtlikega koos kogutud toiduabi  jagati  120 

leibkonnale, sh. lastega perede, erivajadusega inimesed, eakad ja pikaajalised töötud. 

Sotsiaalkeskus osales ka kampaanias talveriiete ja varustuse kogumiseks Ukraina abivajajate 

heaks. Keila Päeva supiköögi läbiviimisega koguti 170 eurot, millega toetati suurperele 

pesukuivati ostmist. 

Koostöö MTÜ Avitus korraldab kolmandat aastat eneseabigruppi depressiooni ja biopolaarse 

häirega  inimestele. Koostöös MTÜ-ga  Töötahe korraldati puuetega laste päevahoiud suvel, 

kokku 5 nädalat. MTÜ Töötahe on ka kaitstud töötamise teenuse pakkuja erivajadusega 

inimestele. Sotsiaalkeskuuse ruumides pakub  Penionäride ja Perede Liit  tasuta juriidilise 

nõustamise teenust. Eneseabiorganisatsioonidest kasutavad sotsiaalkeskuse ruume Aktiivsus 

-  ja tähelepanuhäirega laste vanemate ühing ning Lääne – Harjumaa Invaühing. 

Sotsiaalkeskuse kliendid valmistavad koostöös Kiwanis klubiga  heategevuslikke Dolly nukke, 

Tallinna Lastehaiglale. 

2014 aastal viidi läbi tagasisideküsitlus kodanikualgatuste,  eneseabi- ja 

heategevusorganisatsioonid ja koguduste hulgas. Koostööd asutuste vahel peeti väga 

vajalikuks ja seda kõigis eluvaldkondades. Puudust tunti enam kohtumistest ja ümarlaudadest, 

samuti informatsioonist teenuste ja toetuste kohta, kontaktisikustest/ juhtumikorraldajatest. 

Vastajad olid valmis omapoolset abi pakkuma jägnevalt: osalema koostööprojektides ja -

seminaridel, viima läbi infopäevi abivajajatele, sõlmima koostöökokkuleppeid. 

 

Artiklikd meist: Kõigist sotsiaalkeskuses pakutavatest üritustest on info üleval  Keila Lehes, 

asutuse kodulehel ja FB -lehel. Ajalehes Keila Leht ilmusid artiklid „Muudatused Põllu t- 

munitsipaalmajas“ , esikaanelugu  eakate  kokandusringist „Vikerforell punase peediga“,  

ülevaade Sotsiaalkeskuse hooajast, asutuse  sünnipäev puhul artikkel   "Nädala tegija 

sotsiaalkeskuse sädeinimene Svetalana Zukova" , kangastelgederingi juubelist  „ 50 aastat 

kangastelgede taga"  ning nädala tegija veerg  „Nädala tegija sotsiaalkeskuse päevakeskuse 

spetsialist Tiiu Jalakas“. Lisaks ilmusid sotsiaalkeskuse käsitööringide tegevusele viited  

ajalehes Seenior „"Isetehtud kingil on hing sees“ ning artikkel  kangastelgede ringi juhist  Linda 

Valdekust "Käsitöö- ja rännukirg“. 

Projektid:  

„Kangastelgederingi 50 aastapäev“ projekti, mida toetas Kultuurkapital 500 euroga. Projekti 

raames  toimus kangastelgederingi juubelinäitus „ Teatepulk“ Harjumaa Raamatukogus, välja 



anti näituse kataloog, peeti  sünnipäevapidu ning korraldati  ringiliikmetele väljasõit 

Läänemaale.  

„Sotsiaalmajutusüksuse loomine munitsipaalmaja I korrusele“, mille tulemusel renoveeriti I 

korruse koridor, parendati elektrisüsteem, vahetati välja välisuksed, loodi dushiruum ning 

remonditi  2 tuba teenuse pakkumiseks. Projekti kogumaksumus oli 23800 eurot, millest  EAS 

tasus 20 230 eurot. 

 

TEENUSED 

AVAHOOLDUS 

Koduhooldusteenuse eesmärgiks on isiku abistamine kodu ja isikliku eluga seotud 

igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et aidata kaasa elukvaliteedi 

säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas ja väljaspool kodu. 

Lisaväärtusena ühiskonnale pakub koduhooldusteenus võimaluse lähedastele ja 

perekonnaliikmetele jätkata oma tavapärast elu, muretsemata oma eaka lähedase pärast. 

Kohalikule omavalitsusele annab koduhooldusteenuse pakkumine rahalist kokkuhoidu, kuna 

hoolekandeasutuste teenus on tunduvalt kallim, kui koduhooldusteenuse finantseerimine. 

Koduhooldusteenust osutab neli hooldustöötajat. Aasta jooksul osutati teenust 26 kliendile 

vanuses 49 kuni 94 eluaastat, 12 kliendile on määratud puue. Kolme kliendiga lõpetati leping 

seoses olukorra paranemisega ning ka abivajaduse vähenemisega, ühte klienti hakkas 

hooldama pereliige, kaks klienti vajasid  hooldekodu teenust, kuna abivajadus suurenes.   

Abistatakse toiduainete koju toomisel, apteegist ravimite tellimisel ja toomisel, vajadusel 

koristamisel, samuti pesemisel. Neljale koduhooldusteenusel olevale kliendile viiakse 4x 

nädalas sooja toitu. Seitse klienti on kasutanud sotsiaaltransporditeenust, peamiselt arsti 

juurde minemiseks. Lisaks hooldustöötajatele käis kuni juunini ühe ja septembrini kahe sügava 

puudega kliendi juures hooldus-põetust pakkuv inimene, mis tagas spetsiifilisema hoolduse, 

pakkudes tuge ka pereliikmetele. Peale selle inimeste loobumist jätkas ühe sügava puudega 

inimesele teenuse pakkumist hooldustöötaja. 

Isikliku abistaja teenust osutati 8-le sügava puudega inimesele, keskmisel 8 tundi nädalas. 

Kahele  isikule on võimaldatud kombineeritud teenus – koduhooldus ja isikliku abistaja teenus, 

tagamaks nende parem toimetulek kodus.  

2014.aastal aitas avahooldusspetsialist täita 50 isikul arstliku-ekspertiisitaotlust, samuti oli 30 

toimingut seoses isikut tõendavate dokumentide taotlemisega: taotluste esitamine, 

pildistamise organiseerimine, dokumentide ära toomine volituste alusel. Läbi viidi ka 5 

hooldusvajaduse hindamist hooldajatoetuse määramiseks omastehooldajatele. 

Transporditeenust osutati 2014. aastal kokku 221 isikule, s.h 115 vanaduspensionäri,   83 

erivajadusega inimest, 14 last ( sh. erivajadusegalapsed, lastekaitsekliendid), 4 pikaajalist 



töötut. Teistest omavalitsustest oli invabussi teenuse tellijaid 5 isikut.  Transporditeenust 

osutatakse  invabussi, väikeauto ja elektriautoga. Teenust vajati peamiselt sõiduks eri- või 

perearsti juurde, rehabilitatsiooniteenuse saamiseks, erivajadusega laste viimiseks – 

toomiseks kooli, sõitudeks kodakondsus- ja migratsiooniametisse ID- kaardi või passi 

taotlemisel.  

Toitlustusteenust pakuti 2014.aastal kokku 43 isikule, neist 13 eakat, 28 erivajadusega ja 2  

töötut (majutusüksuse klienti). 13 isikule viidi soe toit koju, 27 isikut käisid söömas 

sotsiaalkeskuses. Keskmine sööjate arv oli kuus 32 isikut, juulis toitlustamisteenust ei pakutud. 

Teenuse pakkujaks oli 2014 aastal OÜ Comlink.  

Vältimatut toiduabi ( toidukott) anti 2014 aastal 7 leibkonnale, s.h. 6 lastega peret ning üks 

pikaajaline töötu. Toiduabi vajati ajutisel, keskmisel 2-3 korda aastas. 

 

PÄEVAKESKUS 

Päevakeskuse ringides osales 2014 aastal 115 isikut: avatud ringides osales pensioniealisi 82, 

tööealisi 16 ja erihoolekande (EHK) ringides osalejad -  17 tööealist isikut.(kui liita ringides 

osalejad kokku, oleks arv 198, EHK –51), 

Huviringe 2014 kokku 16, lisaks tekstiili- ja õmblustöö alased konsultatsioonid vastavalt 
vajadusele. 
Liikumisringe 8  -  6 avatud ringi:  3 erineva raskustasemega võimlemisringi, Raki harjutused (I 
p-a), tervendav jooga (II p-a) ja lõõgastavad harjutused; 2 ringi EHK klientidele: lõõgastavad 
harjutused ja  tantsuring. Osalejaid liikumisringides kokku  aasta jooksul pensioniealisi 128, 1 
tööealine, EHK kliente 20. 
Loovtegevuseringe 7  - 5 avatud ringi: kunstiring, prahiring (segakäsitöö), kangagakudumise 
ring, 2 keraamikaringi (algajatele ja edasijõudnutele) ja 2 EHK klientidele- kunstiring ja 
käsitööring ning soovijatel võimalus osaleda avatud keraamikaringis. Osalejaid kokku avatud 
ringides 71, neist pensioniealisi 55 , 16 tööealist, EHK  kliente  23  
Muusikaring EHK klientidele, osalejaid 10  
Näituseid korraldati kokku 20 korral, sh. 2 klientide personaalnäitust, 16 kunstiringide ja 
käsitööringide näitust ja 1  külalisnäitus. Hooaja ülevaatenäitust „VAHVA“ külastas 183 
inimest. Väljaspool maja esitleti näitustel ja välimüükidel klientide käsitööd 10 korral.  
Näituseid külastati 4 korral ja kokku osales  ühiskülastusel 37 inimest. 
Traditsioonilisteks päevakeskuse üritusteks olid Emakeelepäeva tähistamine  ja   Jõululaat, 

lisaks toimusid kohtumised ajakirjade „ Maret“ ja „ Tiiu „ peatoimetajatega, kohtumine 

vabatahtlikuga Sotši olümpialt, helirännak gongimuusikaga.  

Ülevaade päevakeskuse tegevustest on kajastatud asutuse kodulehel: 2014 tegevuste 

kroonika 

 

Majutusüksus 



Juuni 2014 avas uksed majatusüksus Põllu1a  munitsipaalmajas. Antud teenus on suunatud 

sõltuvusprobleemidega, kodutuks jäänud isikutele, pakkumaks neile ööpäevaringset eluaset 

koos toetusega oma toimetulekuvõimalusi parandada. Majutusüksuse töötajad 

tööülesanneteks on ka munitsipaalmaja üldise heakorra tagamine, samuti klientidele 

pesupesemise ja dushiteenuse pakkumine. Tegevusjuhendaja on ka tugiisikuks majutusüksuse 

elavatele klientidele. Majutusüksuse teenus sisaldab sotsiaalnõustamist  ning voodikohta 

mitmekohalises toas, võimalust kasutada dushi ja pesupesemise teenust.  2014 aastal osutati 

teenust kokku 11 isikule, s.h. ühele isikule ostab teenust Saue vald.  

ERIHOOLDUS 

Erihoolekandeteenuse pakkumise peamiseks eesmärgiks on psüühilise erivajadusega inimeste 

iseseisva toimetuleku tõstmine läbi toetavate teenuste, vältimaks inimeste elukvaliteedi 

langust ja sattumist ööpäevaringsetele teenustele. Erihoolekandeeenuste mahtude 

suurenemist ei planeerita, kuna seda ei võimalda ruumiressurss sotsiaalkeskuses ega 

töökeskuses. 

 2014 pakuti  aasta jooksul erihoolekandeteenuseid 45 isikule: toetatud elamine 15, töötamise 

toetmine 30, igapäevaelu toetamise teenus 37, s.h. 4 teenuse saajat on naabervaldadest. 

1. Toetatud elamise teenust (TE) osutati aasta jooksul kokku 18 kliendile, 13 isikule Põllu 

tänaval asuvates sotsiaalkorteristes ja 5-le isiklikus eluruumis. TE teenus lõpetati 2 kliendil, 

kuna suundusid iseseisvasse ellu ja 1 kliendil, kuna puudus isiklik huvitatus eesmärgile 

keskendumiseks. TE teenusel on 31. detsembri seisuga 15 klienti.  

2. Töötamise toetamise teenust (TT) osutati aasta jooksul kokku 34 kliendile, 31. detsembri 

seisuga on TT teenusel 20 klienti. Aasta jooksul on avatud tööturule siirdunud 6 klienti, teenus 

on lõpetatud 3 kliendil tervislikel põhjustel, 1 siirdus 24 h teenusele, 1 kolis teise omavalitsusse 

ja 3 kliendil lõpetati teenus, kuna puudus isiklik huvitatus eesmärgile keskendumiseks 

Töötamise totamise teenust pakutakse töökeskuses, adressil Põllu 1a,  MTÜ Töötahe 

vahendusel ning ka  antud ruumides on  probleemiks ruumipuudus, mis takistab uute 

allhanketööd leidmist ja ka teenuse pakkumise laiendamist. Lisaks pikaajalistele 

allhanketöödele: ühekordsete nõude pakendamine AS Sveiger, maitseainete pakendamine AS 

Santa Maria õnnestus sel aastal leida uusi tööandjaid, Uued allhanketööd: tee pakedamine OÜ 

Especha ja helkurite pakendamine OÜ Softreflektor. Kokku oli tööandjaid 2014 aastal 8 firmat. 

3. Igapäevaelu toetamise teenust (IET) osutati aasta jooksul kokku 35 kliendile, 31. detsembri 

seisuga on teenusel 31 inimest. Päevakeskuse ringide töös (muusikaring, käsitöö- ja 

õmblusring, tants- ja liikumine, toimetulekuõppe köögitund, kunstiring, lõõgastavad 

harjutused, kepikõnd, nukuprojekt koostöös Kiwanis klubiga) osaleb aktiivselt 10 klienti, lisaks 

6 osalise aktiivsusega (sõltuvalt tervislikust seisundist) ja kõik teenuse tarbijad võtavad 

meeleldi osa ühisüritustest: külaskäik Vään-Viti Kodusse ja Saku Päevakeskusesse, kino ja 

Tervishoiuuuseumi külastus, Teletorn, suvepäevad Saaremaal, stiilipidu „Vene kevad“. IET 

teenuse klientidest on hõivatud töö tegevustega 20  isikut. Probleemiks IET teenuse 



pakkumisel on ruumikitsikus ning omaette olemise ruumide puudumine nii töö- kui 

päevakeskuses ning asumine erinevates hoonetes.  

Klientide indviduaalses tegevusplaanis anti rahuloluhinnang oma elule (elukvaliteedile):   

kehvapoolne – 4, rahuldav – 8, hea – 19, väga hea – 5. Eelmise aastaga võrreldes on oma elu 

„väga heaks“ hindajate arv on tõusnud. Ka tegevusjuherndajate hinnagul on elukvaliteet pisut 

tõusnud. 

 

4. Lisaks toetavatel teenustel olevatele klientidele, on erihoolekande valdkonna töötajatel 

kontaktid veel 80 isikuga (16 isikut teistest omavalitsustest), kes vajavad sotsiaaltöötajate 

nõustamist või abi.  2014. aastal aidati koostada ekspertiisi taotlused töövõimetuse või puude 

tuvastamiseks 26 isikule, eeskoste seadmise ettevalmistamisega tegeldi 6 isiku puhul. 

Rehabilitatsiooniteenuste saamiseks, reh.plaani koostamiseks või reh.plaani täienduseks  

tegeldi 27 isiku puhul. 

 

LASTEKAITSE ARUANNE  

Lastekaitsespetsialistid ja peretöötaja  on 2014. aastal tegelenud  105 perega, nendest 

peretöötajateenust on osutatud 10 perele. Sealhulgas 2014. aastal on  lisandunud 43 uut 

peret.  

Peamised probleemid: Koolide sotsiaalpedagoogid, noortekeskuse töötajad, 

politseiametnikud ja lasteaia töötajad annavad teada lastest, kes on jäetud hooletusse, 

võimalikust vägivallast, majanduslikest raskustest, lapse erivajadusega mittearvestamisest. 

Koolid annavad teada koolikohustuse mittetäitjatest ja laste käitumise probleemidest koolis. 

Aktiivselt pöörduvad lastekaitse poole lapsevanemad, kellel on raskusi hooldusõiguse ühise 

teostamisega.  

Lastekaitse klientide hulgas kasvatab valdavalt ema lapsi üksinda, sageli on materiaalsed 

raskused ja võlad, 2014. aastal on lisandunud mitmed noored pered, kes vajavad toetust ja 

juhendamist lapsekasvatamisel ja igapäeva elu korraldamisel. Perede toimetulematuse taga 

on sageli vanemate puudulikud sotsiaalsed oskused ja tugivõrgustiku puudumine. 

Vanemate vaidluseid lapse hooldusküsimuste, elukoha üle ja lapsega kokkusaamiste 

küsimustes oli 14 juhtumit, nendest 5 juhtumit pikaajalised. 

Erinevad maakohtud on küsinud eestkoste asutuse seisukohta 14 korda. Harju Maakohus on 

määranud eestkoste 1 lapsele. Keila linna poolt 2013. aastal esitatud avalduse alusel on 2014. 

aastal teinud Harju Maakohus otsuse   hooldusõiguse äravõtmiseks 1 korral. 

2014. aastal on suurenenud politsei poolt saadetavad lähisuhtevägivalla juhtumite teadete 

arv. Politsei poolt on lastekaitse poole pöördutud lähisuhtevägivalla puhul 18 korral. Nende 



juhtumite puhul kontakteeruvad lastekaitsetöötajad eraldi mõlema lapsevanemaga ning 

vajadusel lapsega, selgitavad välja pere olukorra, vajadusel pakuvad abi ning esitavad 

politseile kirjaliku tagasiside tehtud tööst perekonnaga.   

Noorsoopolitsei on saatnud 2014. aastal 46 teadet alaealiste seaduse rikkumiste kohta.  

Lastekaitsespetsialistid koordineerivad peretöötaja tööd, sõlmivad kirjalikud kokkulepped, 

vajadusel nõustavad peretöötajat. 2014. aasta detsembri seisuga saavad peretöötaja teenust 

2 paljulapselist perekonda. Lisaks sõlmisid lastekaitsetöötajad kirjaliku kokkuleppe 

vabatahtliku tugiisikuga, kes toetas teismelist tütrlast. 

Asendushooldusel viibib 2014. a lõpuks Haiba lastekodus 2 last, SOS Lastekülas 1 laps. 

Eestkoste on määratud viiele lapsele. Asendushooldusel viibivate laste ja asenduskodu 

töötajatega on kontakt vähemalt kaks korda aastas, kui koostatakse juhtumiplaan, vajadusel 

sagedamini.  

2014 aasta suvel said soodustuusiku Urumarja Noortelaagrisse (eestikeelne) 16 last ja Viiking 

Tiigritesse (venekeelne) 1 laps Keila linna vähekindlustatud peredest.  

VÕRGUSTIKU- JA KOMISJONIDE TÖÖ 

• Keila linna lastega tegelevate spetsialistide võrgustikukoosolekud (A-rühm) toimuvad 
1 - 2 korda  kuus, eesmärgiga olla teadlikud juhtumitest/peredest, teha koostööd 
nende toetamiseks, leida ennetavaid tegevusi. 

• Tihe koostöö toimub koolide sotsiaaltöötajatega, politseiga ja erinoorsootöötajaga, 
2014. aastal tihenes koostöö Keila linna lasteaedadega ning perearstidega. 

• Suhtlemine erinevate koolide ja internaatkoolidega, psühhiaatritega, 
psühholoogidega,  teiste omavalitsustega, haiglate sotsiaaltöötajatega, 
Sotsiaalkindlustusametiga, rehabilitatsiooniasutustega.  

• 2014.a sügisel külastasid lastekaitsespetsialistid koostöös haridusnõunikuga Keila linna 
lasteaedu eesmärgiga tutvustada lastekaitse tööd, võimalusi ja parandada koostööd. 

• Lastekaitsetöötajad on osalenud mitmete juhtumite raames koolides ja lasteaedades 
ümarlaudadel. 

 

ÜRITUSED JA KOOSTÖÖ PROJEKTID 

• 2014. a augustis koostöös toidupangaga toetati vähekindlustatud peresid kartulite ja 
purgisuppidega. 

• Lions Klubi remontid politsei poolt konfiskeeritud, kasutatud jalgrattad, mis jagati koos 
uute kiivritega vähekindlustatud peredele. 

• Detsembris 2014 toimus lastekaitse peredele jõulupidu Keila Sotsiaalkeskuses, osales 
5 peret  

• 14.12.14. a toimus linna erivajadusega lasteleja nende peredele jõulupidu Keila 
Sotsiaalkeskuses, osales 14 erivajadusega last. 

• 2014. a detsembris jagasime vähekindlustatud lastega peredele 30 toidupakki projekti 
„Aita katta jõululaud“ raames, lisaks jagati toidupakid Keila linna 19-le suurperedele. 



• OÜ Haidemon toetas heategevuse raames 1 teismelist tütarlast, pakkudes omalt poolt 
tasuta uusi riideid. 

• 2014. a novembris külastasid Keila linna kahte vähekindlustatud peret 
heategvusorganisastioon Norrast, kes tõid mööblit, kodutehnikat, vajalikke tarbeid ja 
jõulukingid  Keila linna vähekindlustatud peredele.  

  

 

TÖÖTAJATE KOOLITUSED 2014 

Tööohutus: Esmaabikoolitusel osals 3 töötajat,  Perenaine osales töiduhügieenikoolitusel;  

Sisekoolitustena osalesid  töötajad  Psühholoogia  veebikonverentsil ning  Võrdõiguslikkuse 

büroo korraldatud infopäeval „ Nõustamine võrdse kohtlemise teemal“. 

Erihoolduse tegevusjuhendajad käisid järnevatel koolitustel: Heidi:  TAI“ Psüühikahäiretest 

taastumine, kuidas seda mõista ja toetada“. Kaks tegevusjuhendajat on registreeritud 

tegevusjuhendajate pädevuskoolituse järjekorda. Helve osales Equassi talveseminaril „ 

Otsides inspiratsiooni tugevustest“ ning Vaimse Tervise Messil „ Eluterve terve elu“, 

erihoolekandeteenuste teabepäeval, KÜSK-i infopäeval, konverentsil Inegratiivne psühhiatria 

ja vaimne tervis“,. Erihooldusvaldkonna tegevusjuhendajad osalesid 2 korral 

grupisupervisoonis. 

Lastekaitsespstesialistid osalesid: Janne Bender:  Sotsiaalministeeriumi korraldatud 

seminaridel „Asendushoolduse tulevik Eestis“, Varjupaigataotluste menetlustoimingud“, „ 

eesti kodanike piiriülesed juhtumid“, MTÜ Oma pere koolitusel PRIDE koolitusprogrammide 

tutvustamiseks,  MTÜ Pro Familia  täiendkoolitusel „ Väikelapse vaimne tervis ja vanemluse 

toetamine; Ene Ellik osales  Õigusalasel seminaril „ Samal poolel – lapse poolel“, Ford 

Academikuse õppepäeval „ KOV ülesanded pärimisõigustest ja perekonnaseadustest 

tulenevalt“ ning Harju MV-se infopäeval. Mõlemad töötajad osalsid motivatsioonikoolitusel 

„Enesemärkamine – kuidas hoida töömotivatsiooni“ ning  Perede – ja Laste Nõuandekeskuse 

korraldatud lastekaitsetöötajate kovisioonidel, samuti Motiveeriva intervjueerimise 

algtaseme täiendkoolitusel. Lastekaitsetöötajatele on võimaldatud individuaalset 

supervsiooni, mille läbiviijaks on Ester Väljaots ja ESCÜ praktikant Maarika Aus 

Avahoolduspetsialist osales konverentsil „ Õigus väärikusele – Euroopa sotsiaalpoliitika 

nurgakivi“, Care – metoodika täiendkoolitusel, ESTA koduhooldussektsiooni  teemapäeval 

ning EELK Perekeskuse infopäeval.  

Päevakeskuse spetsialist osalses konverentsil „Inegratiivne psühhiaatria ja vaimne tervis“,  

Arendusjuht osales Equassi rakendajate seminaril „ Sotsiaalteenuste kvaliteet Eestis ja 

Euroopas“ ning „ Isikukesksed sotsiaalteenused- Euroopa lähenemisviis“ ning Equassi 

rakendajate koolitustel ja kogemuskohtumistel SOS Lastekülas ning  



Juhataja osales MTÜ Internatisonal Supervision and Coaching Institute poolt korraldatud 

superviisorite väljaõppekoolitusel ning Equassi  rakendajate koolitusel ja Equassi 

talveseminaril „Otsides inspiratsiooni tugevustest“ ning samuti motiveeriva intervjueerimise 

algtaseme koolitusel. 

Kogemuskohtumised Sotsiaalkeskuse käisid kogemusi saamas ja jagamas Rae vallavalitsuse ja 

hoolekande töötajad. Koduhooldustöötajad külastasid   Märjamaa Sotsiaalkeskust, Märjamaa 

Vallavalitsuse sotsiaalosakonda, Kuuda Hooldekodu ja Vigala hooldekodu ning kohtusid 

sealsete töötajatega. Majutusüksuse töötajad käis kogemuskohtumisel Tallinna Sotsiaaltöö 

keskuses ja teenuskohtadel Mustamäel ja Männikul varjupaikades. Erihooldusvaldkonna 

tegevusjuhendajad külastasid sügisel  Saku Päevakeskust ning kevadel Raplamaal Kati Kodu ja 

Camphilli küla. 

Töötajate ühisüritused Märtsis tähistati sotsiaaltöötajate päeva rabamatkaga Soomaal. 

Asutuse 18. sünnipäeva tähistati ühislõunaga Lohusalus ning  kontserdi ühiskülastusega. 

Traditsiooniliselt valit töötajate poolt  aasta Sädeinimene, kelles 2014 aastal sai 

tegevusjuhendaja Svetlana Žukova. Detsembris toimus asutuse töötajate  jõulupidu, kuhu 

kutsuti töötajad koos abikaasadega. 

Lisa 1 2014 FINANTSARUANNE  

2015 eesmärgid: 

1. Luua projektiportfell ESF-i avanevate projektitoetuste võimalikuks kasutamiseks. 
2. Meeskonnatöökoolitus kogu kollektiivile leidamaks ja kasutamaks paremini 

meeskonna ressursse. 
3. Kaardistada tööealiste omastehooldajate probleemid ja osutatav  hooldusvajadus, 

eesmärgiga arendada avahooldusteenuseid. 
4. Asutuse järjepidev arendamine lähtudes Equassi kvaliteedi põhimõtetest. 

 


