
KEILA SOTIAALKESKUS 2015 AASTAARUANNE 

Keila Sotsiaalkeskus on sotsiaalteenuseid pakkuv asutus, kelle missiooniks on 

toimetulekuraskuste ennetamine Keila linnas ning sotsiaalse erivajadusega linnaelanikele 

heaolu tagavate teenuste pakkumine.  

Keila Sotsiaalkeskuses töötas 2015 aasta alguses 28 põhikohaga töötajat. Aasta jooksul 

vahetus töötaja avahooldusspetsialisti, bussijuhi, 1 tegevusjuhendaja ning 1 

koduhooldustöötaja ametikohal. Avahooldusspetsilist vabanenud ametikohale tuli töötaja, 

kes oli viibinud lapsehoolduspuhkusel.  Seoses lastekaitse seaduse muudatusega arvati 

asutuse struktuurist välja 2 lastekaitsespetsialisti, kes asusid tööle Keila Linnavalitsuse avalikku 

teenistusse. Nende füüsilised tööruumid jäid endiselt sotsiaalkeskuse ruumidesse.  

Majutusüksuses lahkus töölt tegevusjuhendaja ning antud ametikohale leiti töötaja oma 

asutuse seest. Tööle võeti uus hooldustöötaja. 

 2015 aasta detsembri lõpu seisuga  oli sotsiaalkeskuses tööl 25 põhikohaga töötajat, neis 10 

inimest töötab osalise koormusega. Lapsehoolduspuhkusel olevat pereabitöötajat asendab 

0,5 koormusega töötaja käsunduslepingu alusel. Lisaks oli   sotsiaalkeskusel töösuhe 20 

töötajaga käsunduslepingu alusel, sh.  7 päevakeskuse ringide juhendajat, 2 erivajadusega 

laste tugiisikut koolivaheajal,  7 isiklikku abistajat sügava puudega inimestele, 1 abitööline 

majutusüksuses ning 2 puhkuseasendajat majutusüksuses ja 1 bussijuhi asendus suvisel 

perioodil. 

 

2015.aasta eesmärgid: 

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

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

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

 

 

 

 

 

TEGEVUSED 

Avalikud teavitusüritused: Avatud infoüritustena toimusid  töötukassa infopäev teenustest 

vanemaealistele, erivajadusega inimesi puudutava tööhõivereformi infopäev, 



sotsiaalkindlustusamet tutvustas  kaitstud töötamise teenust, MTÜ Inkotuba tutvustas 

uriinipidamatuse vahendeid,  Vaimse tervise päeva tähistasime psühhiaatri Karola Peebo 

loenguga psühhiaatrilistest ravimitest; märtsis toimus Tervise ja teabepäev vaegkuuljatele  

Heategevus: 4- päeval viidi Keila kauplustes läbi toidukogumiskampaania vähekindlustatud 

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

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

Koostöö  

• I poolaastal korraldas MTÜ Avitus juba neljandat  aastat eneseabigruppi depressiooni 
ja biopolaarse häirega  inimestele.  

• Koostöös MTÜ-ga  Töötahe korraldati puuetega laste päevahoidu suvel, kokku 5 
nädalat.  

• MTÜ Töötahe on ka kaitstud töötamise teenuse pakkuja erivajadusega inimestele.  

• Sotsiaalkeskuse ruumides pakub  Pensionäride ja Perede Liit  tasuta juriidilise 
nõustamise teenust.  

• Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajale anti ruumid vastuvõtu korraldamiseks 
multiprobleemsetele Keila ümbruse klientidele. Hea koostöö toimis just lastekaitse 
klientide osas. 

• Eneseabiorganisatsioonidest kasutavad sotsiaalkeskuse ruume Aktiivsus -  ja 
tähelepanuhäirega laste vanemate ühing ning Lääne – Harjumaa Invaühing. 

• Sotsiaalkeskuse kliendid valmistasid koostöös Kiwanis klubiga  heategevuslikke Dolly 
nukke, Tallinna Lastehaiglale. 

• Detsembris alustas Sotsiaalkeskuses kooskäimist erivajadusega laste tugiisikute 
supervisioonigrupp. 

 

2015 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 järgnevalt: 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 Postimees eesti- ja venekeelses väljaandes ilmus 

ajakirjanik Anneli Ammase sulest artikkel „ Lõunasöök, ravimid ja muu kraam eakatele koju 

kätte“, kes jälgis 1 päeva jooksul koduhooldustöötajate tegemisi. Asutuse  sünnipäev puhul 

artikkel   "Nädala tegija sotsiaalkeskuse sädeinimene Svetlana Võssotskaja" . 

Projektid:  

Koostöös Harjumaa puuetega inimeste nõukojaga  korraldati tööhõivereformialane infopäev, 

kaitstud töötamise teenuse infopäev ning kogemusnõustamise seminar Keilas.  

 



 

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 2015. aastal kokku 221 isikule, s.h 115 vanaduspensionäri,   83 

erivajadusega inimest, 14 last ( sh. erivajadusega lapsed, 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 2015.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 2015 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 2015 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 

Majutusüksuseteenus on suunatud sõltuvusprobleemidega ja / või 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 dušiteenuse pakkumine. Tegevusjuhendaja on 

ka tugiisikuks majutusüksuses elavatele klientidele. Majutusüksuse teenus sisaldab 



sotsiaalnõustamist  ning voodikohta mitmekohalises toas, võimalust kasutada duši- ja 

pesupesemisteenust.  2015 aastal osutati majutusüksuse teenust kokku 14 isikule, s.h. ühele 

isikule ostab teenust Saue vald. Üks isik siirdus elama  iseseisvalt sotsiaaleluruumi ning 1 isik 

lahkus elama vanemate juurde. Aasta lõpus oli jätkuvalt  teenusel 12 isikut, s.h. 2 naist ja 10 

meest. 

Duši- ja pesupesemisteenust osutati kokku 84 isikule, sh. 14 majutusüksuse klienti, 12 

tugiteenuseid saavad psüühilise erivajadusega kliendid,  24 sotsiaaleluruumides elavat klienti, 

11  munitsipaaleluruumi klienti ning 23 eakat ja/ või koduhooldusklienti. 

ERIHOOLDUSTEENUSED  

Erihoolekandeteenuste pakkumise eesmärgiks on psüühilise erivajadusega inimeste iseseisva 

toimetuleku tõstmine läbi toetavate teenuste, vältimaks inimeste elukvaliteedi langust ja 

sattumist ööpäevaringsetele teenustele. Olulisel kohal on psüühilise erivajadusega inimeste 

kaasamine avatud tööturule, nende enesehinnangu tõstmine läbi jõukohase töö või 

harrastuse, võimaluste leidmine individuaalsete eesmärkide/soovide täitmiseks või aidata  

kerkinud probleemidele lahendusi leida. Jätkuvalt on vajalik klientide toetusvõrgustiku ja eriti 

perekondade toetamine, samuti kogu ühiskonna harimine, vähendamaks sildistavaid 

standardeid psüühikahäire kui avatud ühiskonda mittesobiva sihtgrupi osas.  

2015.aastal olid teenuste mahud: toetatud elamine 15, töötamise toetamine 25, igapäevaelu 

toetamise teenus 35.  

Kokku pakuti 2015.aasta jooksul erihoolekandeteenuseid 38 isikule, kellest 3 teenuse saajat 

on naabervaldadest. 

1. Toetatud elamise teenust (TE) osutati aasta jooksul kokku 16 kliendile, 14-le isikule Põllu 

tänaval asuvates sotsiaalkorterites ja 2-le isiklikus eluruumis.  TE teenus lõpetati 3 kliendil, üks 

neist suundus iseseisvasse ellu, teise puhul soovis eestkostja suuremat vastutust võtta. 

Kogukonna elamise teenusele suundus üks klient tema lähedaste ringi ettepanekul, kuna ema 

on tervislikel põhjustel sattunud väga suurtesse raskustes oma igapäevaelu korraldamisega. 

TE teenusel on 31. detsembri seisuga 12 klienti. TE teenuse klientidest on hõivatud 

töötegevustega 9 isikut,   neist 2 töötavad avatud tööturul. TE teenuse tarbijatest hindasid 85 

% rahulolu teenuse pakkumisele (küsitlus toimus aprillis 2015). Küsitlusest selgus ka, et 

toetatud elamise teenuse elukeskkond Põllu 1 munitsipaalmajas on klientide hinnangul 

paranenud (tänu ööpäevaringsele valvele). TE teenuse  järjekorras ei olnud 2015.aastal ühtki 

isikut. 

2. Töötamise toetamise teenust (TT) osutati aasta jooksul kokku 20 kliendile, 31. detsembri 

seisuga on TT teenusel 19 klienti,  neist avatud tööturul töötab 3 isikut.    Üks klient suundus 

KE teenusele. Teenust pakume 3 inimesele naabervaldadest.   TT teenuse tarbijatest hindasid 

86,8% rahulolu teenuse pakkumisele (küsitlus toimus aprillis 2015). TT teenuse  järjekorras ei 

olnud 2015. aasta jooksul ühtegi inimest. Töötamise toetamise teenust pakutakse 



töökeskuses, aadressil Põllu 1a. Põhilisteks tööks on allhanketööde vahendamine, mis sisaldab 

lihtsamaid komplekteerimis- ja pakendamistöid, tootekoodide kleepimist, ja panderollide 

kokkuliimilist, kaltsuvaipade kudumist, korteriühistutele sise- ja välikoristustöid.  Pikaajalisteks 

tööandjateks on olnud AS Santa Maria (maitseainesegude kaalumine ja komplekteerimine), 

OÜ Akone (seemnete pakendamine), Softreflector (helkurite komplekteerimine), AS Lindante 

(nahast õmblustoodetele aksessuaaride ja kinnitustarvikute komplekteerimine), SA KEILA 

LEHT (linnalehe kojukanne), Aspesha OÜ  (teesegude valmistamine), kaltsuvaipade kudumine 

käsikangastelgedel tellimustööna.  Koostöö Harjumaa Töötukassaga jätkus ka 2015.aastal, 

vahendades 1 klientidele  tööharjutusteenust või pakkudes tööpraktikateenust 2 isikule  

kaitstud töö keskuses (MTÜ-s Töötahe).                                                                                                                                                                                                                                                                

 

3. Igapäevaelu toetamise teenust (IET) osutati aasta jooksul kokku 33 kliendile, 31. detsembri 

seisuga on teenusel 25 inimest. Päevakeskuse ringide töös (muusikaring, käsitöö- ja 

õmblusring, mängude tund, tants- ja liikumine, toimetulekuõppe köögitund, rütm ja heli, 

kunstiring, lõõgastavad harjutused, kepikõnd, nukuprojekt koostöös Kiwanis klubiga). 

Klientidega toimusid külaskäigud Saku Päevakeskusesse ja kutsusti külalisi Vääna-Vitist 

(sõbrapäeval), Saku päevakeskusest (stiilipeol, mardi- ja kadrikarnevalil). Toimusid 

ekskursioonid Bastioni käikudes ja  Eneriga muuseumis, suvepäevad Roosta puhkekülas, 

stiilipidu „Bollywood“, mida esitati lisaks oma majale ka Benita Kodus, Keila haiglas, Haraka 

Kodus. Lauluringi ja tantsuringi liikmed osalesid Viljandis puuetega inimeste  laulu- ja 

tantsupeol. Nukuprojektis osalejad käisid advendikontserdil. Korraldati traditsiooniline 

valjasõit  kevadel   ravimtaimeteede kogumiseks, sügisel seene- ja marjametsa.   Vähemat üks 

kord kvartalis toimuvad kliendikoosolekud, kus lisaks kokkulepitud  päevakavale saavad 

kliendid nii plaanitud kui plaanitavate tegevuste kohta oma  arvamust avaldada või 

ettepanekuid teha. IET teenuse klientidest on töötegevustega hõivatud 21 isikut. IET teenuse 

tarbijatest hindasid 91% rahulolu teenuse pakkumisele (küsitlus toimus aprill 2015). IET 

teenuse  järjekorras oli 2015. aasta jooksul 2 isikut, kelle teenusvajadus rahuldati. Klientide 

individuaalses 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 tõusnud. Ka tegevusjuhendajate hinnangul on teenuse tarbijate elukvaliteet 

pisut tõusnud. 

 

Teenustele suunamise eesmärgil on tööd tehtud 12 uue kliendiga, kellest üks klient on 

tänaseks teenusel ning üks loobus teenusele taotlemisest, kuna vahetas elukohta. Aktiivne töö 

jätkub teenuse pakkumise eesmärgil praegu 10 kliendiga, neist kahega on koostöö 

lastekaitsespetsialistidega.  

 

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

kontaktid 2015.aastal olnud veel 65 isikuga, neist 15 potentsiaalset teenusevajajat (või tema 



pereliiget) on meie poole pöördunud 8 erinevast omavalitsustest, kus pöördumise  eesmärk 

on olnud nõustamine erihoolekande valdkonna küsimustes (näiteks teenusele saamise 

protseduurilised küsimused) või abi arstliku ekspertiisi taotluse vormistamisel. Kokku aidati AE 

taotlus vormistada 8 psüühilise erivajadusega kliendil ja  17 füüsilise või liitpuudega isikul. 

Eestkoste seadmise ettevalmistamisega tegeldi 2 isiku puhul. Rehabilitatsiooniteenuste 

saamiseks, rehabilitatsiooniplaani koostamiseks või  täienduseks  tegeldi või abistati  

asjaajamisprotseduurides 21 isikut. 

 

  

 

TÖÖTAJATE KOOLITUSED 2015 

Tööohutus: Töötervishoiukorraldamine ettevõttes läbis Ene Ellik;  

Meeskonnakoolitus toimus töötajatele 27.augustil , kus teemadeks oli koostööoskuste 

arendamine, organisatsioonikultuuri arendamine ning ühise eesmärgi, väärtuste ja 

kokkulepete harjutamine. Koolituse viis läbi Mastery Koolitus. 

Sisekoolitustena osalesid  töötajad  koolitusel „ Enesemärkamine- kuidas hoida 

töömotivatsiooni“, kus teemadeks olid temperamenditüübid ja emotsioonidega toimetulek.  

Tallinna  Tervishoiukõrgkooli õppejõud Marianne Annion viis läbi koolituse „ Käitumine ja 

psüühikahäired“.  

Erihoolduse tegevusjuhendajad käisid järgnevatel 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 

psühhiaatria ja vaimne tervis“,. Erihooldusvaldkonna tegevusjuhendajad osalesid 2 korral 

grupisupervisioonis. 

Lastekaitsespetsialistid 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 

Avahooldusspetsialist osales Astangu KRK korraldatud sotsiaalteenuste kvaliteedi 

suveseminaril , 

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

Arendusjuht osales Equassi rakendajate seminaril „ Sotsiaalteenuste kvaliteet Eestis ja 

Euroopas“, samuti seminaril „ Sotsiaalteenustedisain – innovatsioon inimeste heaks ning 

alustas õpinguid  kvaliteedijuhtimise erialal. 

  

Juhataja osales MTÜ Internatisonal Supervision and Coaching Institute poolt korraldatud 

superviisorite väljaõppekoolitusel, samuti motiveeriva intervjueerimise algtaseme 

lõppkoolitusel. 

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 teatri ühiskülastusega Vaba 

Lava teatrisaali, kus vaatasime Kuressaare Linnateatri etendust „ Molly Sweeny“ ja 

õhtustasime restoranis Foody Allen. Asutuse 19. sünnipäeva tähistati ühislõunaga Mummi 

trahteris. Traditsiooniliselt valiti töötajate poolt  aasta Sädeinimene, kelles 2015 aastal sai 

hooldustöötaja Svetlana Võssotskaja. Detsembris toimus asutuse töötajate  jõulupidu, kuhu 

kutsuti töötajad koos abikaasadega. 

Õnneks või kahjuks jääb 2016 aasta Keila Sotsiaalkeskusel viimaseks aastaks oma Keskväljaku 

majas, töökeskusel ja sotsiaaleluruumidele Põllu tänava majas!! 

 
 

 


