
KEILA SOTIAALKESKUS 2018 AASTAARUANNE  

2018.aasta lõpus töötas Keila Sotsiaalkeskuses 41 põhikohaga töötajat, s.h erihoolekande 

valdkonnas 8 tegevusjuhendajat, erivajadusega laste ja perede valdkonnas 15 töötajat- 

tugiteenuste koordinaator ja tugiisikud, sotsiaalmajas 4  hooldustöötajat,  avahoolduses ja 

eakate päevakeskuses 9 töötajat.  

Projekti “ Töölesaamist toetavate hoolekandeteenuste arendamine Keila linnas”” raames 

lisandusid 1 koduhooldustöötaja ja 1 teenuste koordinaator. Lisaks töötavad majas 2 

abitöötajat, perenaine ja juhataja . 

 Käsunduslepingu alusel töötavad  päevakeskuse  ringijuhendajad, sügava puudega inimeste 

isiklikud abistajad ning ajutiste lepingutega oleme pakkunud ka tugiisikuteenust 

erivajadusega laste peredele. 

Sotsiaalkeskuse majas töötavad ka Keila Linnavalitsuse lastekaitsetöötajad ning SOS lasteküla 

Peretugevdusprogrammi raames  perede tugitöötaja. Lisaks toimub regulaarne koostöö kahe 

vabatahtlikuga, kellest üks juhendab eakate arvutiõppe ning teine meeste puutööringi.  

  Lähtudes  Keila Linna arengukava tegevuskavast aastateks 2018-2021 eesmärgist 5: Kõik 

sihtgrupid on kaetud neile vajalike sotsiaal- ja hoolekandeteenustega on Keila Sotsiaalkeskus 

2018 aastal pakkunud järgmisi teenuseid: koduhooldusteenus, toitlustamine, sh. sooja toidu 

koju viimine, sotsiaaltransporditeenus, isikliku abistaja teenus, tugiisikuteenus, 

pereabiliseteenus, vältimatu sotsiaalabi, eluasemeteenus, päevakeskus eakatele ja toetavad 

erihooldusteenused: igapäevaelu toetamine, toetatud elamine, töötamise toetamine. 

 

PÄEVAKESKUS 

Päevakeskuse huviringe on vanemaealistele kokku 11.  Sel aastal tegutsesid 2 võimlemisringi 

( juhendaja Katre Kaljusaar), kangastelgedel kudumine ( Piret Tiismaa), prahiring ja kunstiring  

( Tiiu Jalakas), heeldamine ja kudumine ( Anneli Teimann), tikkimine (Lembe Maria Sihvre), 

lõõgastav võimlemine  ja energiad liikuma ( Aavi Terasmaa), mälutreening ( Tiiu Jalakas) ja 

keraamikaring ( Tiiu Jalakas).  

Ringides osales kokku 161 isikut,  korraldati kokku 36 avalikku üritust, s.h. kontserte, 

terviseloengud, külalisnäitust ja  ringiliikmete näitusi, kohtumisi, väljasõite ning mitmeid 

tähtpäevaüritusi.  Rahvarohkemateks üritusteks kujunesid  

 

AVAHOOLDUS 

Aasta jooksul osutati koduhooldusteenust 32 kliendile vanuses 53 kuni 97 eluaastat, 17-le 

kliendile on määratud puue.  Sotsiaaltransporditeenust osutati kokku 128 pensionärile, 69 



erivajadusega isikule ja 10 erivajadusega lapsele koolitranspordiks.  Toitlustamisteenust said 

51 isikut, s.h. 17 eakat ning 34 psüühilise erivajadusega isikut. 

   

ERIHOOLEKANNE 

Erihoolekandeteenused on suunatud inimestele, kes vajavad oma vaimse tervise olukorra 

tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi ja järelevalvet erihoolekande 

tegevusjuhendaja poolt ning kui teiste hoolekande abimeetmetega ei ole vajalikku abi 

võimalik osutada. 

2018 aastal on tähtsa teemana ülestõusnud teenuste kvaliteet. Sotsiaalkindlustusamet on 

koostanud 2018 aasta jooksul mitmed kvaliteedijuhised ( s. h. erihoolekandeteenused ), mida 

teenuseid osutavad asutused peavad järgima.  

Uue töövõime - ja puude hindamise süsteemiga, mille tõi kaasa 2016 aastal kehtima hakanud 

töövõime reform, on nüüdseks juba hakatud kohanema. 

2018.aasta jooksul erihoolekande tegevusjuhendajad osutasid toetavaid teenuseid kokku 44 

kliendile ja lisaks veel 7 kliendile, kes said ainult pikaajalist kaitstud töö ( edaspidi PKT) teenust. 

Mitmel toetaval teenusel oli korraga ( sh PKT ) aasta jooksul 29 inimest. Sotsiaalse 

rehabilitatsiooniteenuseid said 11 klienti - ja tööalase rehabilitatsiooni teenuseid 2 klienti.  

Abistati veel ca 30 inimest või nende lähedast, pakkudes teenuseid projektide raames või 

individuaalselt nõustades. Peamine abivajadus on ikka dokumentide vormistamisel ja vajalike 

teenustega seostamisel.  

Nõustati kliente ja kliendi lähedasi ning vormistati vajalikke suunamisi Keilasse planeeritavale 

Kogukonnas elamise teenusele.  

Päris uusi inimesi tuli teenusel 8. Aasta lõpu seisuga teenuste järjekorras ei onud ühtegi 

inimest 

Toimus kohtumine uue sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajatega Inna Tammega. 

Tutvustati maja ja osutatavate teenuste korraldamist. 

Külastati SA Hoolekandeteenused Haapsalu üksust, kus pakutakse  kogukonnas elamise 

teenust kümnele kliendile. Koguti tähelepanekuid ja mõtteid Keilas sama teenuse 

väljaarendamiseks.  

Toimusid vastastikused külaskäigud Saku päevakeskuse töötajatega 

Erihoolekande tähtsamad koostööpartnerid 2018 aastal olid: Benita Kodu, kauplus „Sõbralt- 

Sõbrale“, perearstid, Miikaeli kiriku kogudus ja Kiwanis klubi. 

Erihoolekande poolel tegid oma praktikat 2 sotsiaaltöö- ja 1 õe eriala omandavat tudengit 



Toetavad teenused 

Toetatud elamise teenust (TE) osutati aasta jooksul kokku 15 kliendile. 31. detsembri 2018 

lõpu seisuga on teenuse tarbijaid 13 kellest 11 elab sotsiaalkorterites ja 2- isiklikus eluruumis. 

TE teenus osutamine lõpetati vajaduse puudumise tõttu 2 kliendiga ja uusi teenusele 

saabujaid oli 3 klienti. 13 kliendist 12 on hõivatud mingi tööalase tegevusega. 1 klient on 

teenusel Harku vallast. TE teenuse osutamisel pöörati peamist tähelepanu kliendi enda ja 

tema kodu hügieenile ning tema toimtulekule rahaga. 

Töötamise toetamise teenust (TT) osutati aasta jooksul kokku 13 kliendile. TT teenusel on 31. 

detsembri 2018 aasta seisuga 7 klienti, kellest 1 oli Lääne –Harju vallast. Teenusel olevate 

klientide arv vähenes võrreldes eelmise aastaga, seoses klientide liikumisega PKT teenusele, 

kokku 4 klienti ja 2 klienti asus tööle avatud tööturule.  

MTÜ-s Töötahe töötab töölepinguga 2 inimest, kes ei ole seotud ühegi toetava teenusega. 

Üldse on töölepinguga töötajaid 8. Eesti Töötukassa kaudu on tööpraktikal käinud 4 inimest ( 

3 in. 4 kuud ja 1 in. 2 kuud). 2 nendest on liikunud edasi meilt avatud tööturule. 2 jäävad 

tõenäoliselt uuest aastast Töötahte palgale. 

Peamiselt osutatakse TT teenust läbi MTÜ Töötahe, kus paindlikes tingimustes kliendid saavad 

jõukohast tööd teha. 2018 aastal tehti allhanketöid AS Santa Maria (maitseainesegude 

kaalumine ja komplekteerimine), OÜ Akone (seemnete pakendamine), Softreflector (helkurite 

komplekteerimine), AS Lindante (nahast õmblustoodetele aksessuaaride ja kinnitustarvikute 

komplekteerimine), Kulukaubandus ( ühekordsete nõude pakendamine), SA KEILA LEHT 

(linnalehe kojukanne) ja Balsnack ( linnutoidu võrkude komplekteerimine )  

Eraldi töölõik on kaltsuvaipade kudumine käsikangastelgedel tellimustööna. 2018 aasta 

jooksul müüdi 25 kaltsuvaipa mis teeb kokku 42,22 m.. Kaltsuvaiba kudumine nõuab pidevad 

juhendaja kohalolu. Vaipade kudumisel on ka oluline mahukas materjali ettevalmistamine. 

Vaipade kudumist said kätt proovida 9 klienti. Valmisid  Keila kihelkonna värvidega EESTI 100 

ja KEILA  80 aastapäevale pühendatud vaip.  

3. Igapäevaelu toetamise teenust (IET) osutati aasta jooksul kokku 33 kliendile, 2018 aasta 

lõpu seisuga on teenusel 32 inimest. Uusi kliente teenusele tuli 5. Teenust pakume 6 inimesele 

teistest omavalitsustest (Lääne - Harju vald, Saue linn). 5- IET teenuse klienti töötab avatud 

tööturul.  

Enamus IET teenuse tarbijatest osaleb ka mõnes ringi töös või üritusel, kuid  3 kliendi puhul 

on töö valdavalt nõustamine  

 

Päevakeskus , huviringid  ja ühisüritused 



Põnevamad tegemised päevakeskuses: sügismeisterdused lehtedega jm sügise kraamiga, 

erinevatel teemadel jutunurgad, süüterooside tegemine, lilleseadete tegemine, salvrättide 

voltimine, mandalate värvimine, kollaažide koostamine, pühade puhul kookide – tortide 

valmistamine jne 

Päevakeskus toimib ka söögitoana. Kliendi on aktiivselt kaasatud toimkondadena lõuna ajal 

laua katmisel, toidu jagamisel ja nõude koristamisel ning pesemisel.  

Regulaarselt on aastaid toiminud üheksa huviringi ( käsitöö, kunsti, laulu, tantsu, rütm ja heli, 

lauamängu-, toimetuleku õppe köögitund, lõõgastav võimlemine ja ões liikumine ). Uued 

liikmed on liitunud laulu- ja tantsuringiga, mille tähtsaimaks sündmuseks on iga-aastane 

Viljandis toimuv puuetega inimeste laulu –ja tantsupidu. Kavas ettenähtud laule ja tantse 

harjutatakse aasta läbi. Esinetud on veel Sotsiaalkeskuses toimunud üritustel n.: jõululaat, 

kevadpidu, Keila linna sünnipäev, vm. Edukalt on jätkunud vabatahtlik Mati juhendatud 

puutööring. 

Ringide tööst võtvad aktiivselt osa  ca pooled erihoolekande teenuste saajatest. 

Parimate käsitöömeistrite tööd olid üleval kevadisel käsitöö näitusel ja müügil mardi-või 

jõulaadal . 

 Regulaarselt kord nädalas käib grupp kliente Keila Tervisekeskuses ujumas 

Kiwanis klubi heategevuslik nukuprojekt töötab sotsiaalkeskuses „Nukuklubi“ nime all aastast 

2000. Kõik võivad klubi töös osaleda, aktiivsemaid liikmeid on 8. „Nukuklubi“ töö tulemuseks 

on riidest nukud, mis lähevad Mustamäe lastehaiglasse. Nukkude valmimisel on igaühel oma 

töölõik: nukukeha õmblemine, keha vatiiniga täitmine, lõppviimistlemine, nukkudele riiete 

valmistamine. 2018 valmis kokku ca 620 nukku. Selle aasta juubelite tähistamiseks korraldati 

2 näitust: EV 100 Harju maakonnaraamatukogus ja Keila 80 Keila Sotsiaalkeskuses. Tublisid 

nukuklubi 12 liiget premeeris KIWANIS klubi pääsmega jõulukontserdile. 

2018 aasta lisa ettevõtmisi ( väljasõidud, üritused, ühistegemised, töötoad , näitused jne ) oli 

kokku ümmarguselt 38. ( Nimekiri lisatud ). Suuremate ürituste ettevalmistamisel kaasatakse 

kliente. Kõige tähtsamad, mida välja tuua olid, Eesti 100 pidu, Keila linna 80 aastase 

sünnipäeva MTÜ Töötahe 15 a. sünnipäev, jaanipiknik Ohtus, mardipäeva pidu, jõulupidu. 

Oma panus anti ka Jõululaada kordaminekusse. Erihoolekande ülesanne oli laadakohviku 

pidamine, heategevusloterii korraldamine. Lauluansambel hoolitses meelelahutusliku osa 

eest.  

Vahvamad väljasõidud olid Tervishoiu muuseumi, Kadrioru pargi ja lossi külastused, 2 päevane 

Roosta puhkelaager, puuetega inimeste laulu- ja tantsupidu Viljandis, ning Mootorispordi  

muuseumi Turbas. 

 Toredat meeleolu pakkusid päevakeskuse näitused: postkaardi- , 100 aastaste asjade- foto ja 

sügisnäitus. 



Aprillis oli suurema tähelepanu all tervis , tervislik toitumine ja liikumine. Kliendid jälgisid mida 

ja palju söövad, lugesid samme ja kontrollisid kehakaalu. Ja oli mitu inimest, kes saavutasid 

kaalulanguses häid tulemusi. 

Kuna suvi oli kuum ja ilus, siis korduvalt sõideti mere äärde. 

Osaletud on heakorratöödel nagu näiteks talgupäevad „Teeme ära“, Tänavjärve ääres prahi 

kokku korjamine ja tammepargi istutamisel.  

Aasta jooksul on neli korda toimunud kliendikoosolekud, kus esmajärjekorras käsitletakse oma 

majas toimuvaid sündmusi. Kliendikoosolekute peamine teema info jagamine 

planeeritavatest sündmustest ja tagasiside küsimine toimunud sündmuste kohta. Tuletame 

meelde majas kehtivaid kodukorra nõudeid, kuulame üksteise ettepanekuid tegevuste 

planeerimisel. Lisa teemadeks on olnud esmaabi andmine ja ohutu interneti käsitlemine  ning 

pimedal ajal tänaval liiklemine, mida tutvustas Keila linna konstaabel 

Tagasiside 

2018.aasta rahulolu küsitlust läbi ei viidud. Tagasiside klientidelt kliendikoosolekute kaudu. 

Kaebusi teenuste osutamisel ei laekunud. 

 

Suuremad ja väiksemad klientide edulood 2018 

H.V.-  noormehe Astangul tehtud tööd olid Viljandis Kondase keskuses näitusel välja ning 

mõned tema töö osteti ka Kondase keskuse poolt ära.  

T.L -  Peale kümne aastast kodusolemist käib noormees püsivalt 2 x nädalas kodust väljas 

Sotsiaalkeskuses  

R.F – varases keskeas naine on kriisiolukorrast  (ema surm) välja tulnud ja julgeb oma eluga 

uues keskkonnas ja täiesti uutes oludes edasi minna  

A.K.  – hilises keskeas naine on kriisolukorrast (ema surm) välja tulnud ja on leidnud julguse 

oma elu täiesti uues, kuid toetavas olukorras, iseseisvalt elama hakata  

S.M.  – hilises keskeas naine on taastunud pikaajalisest leinaperioodist (ema ja isa surm) ja on 

oma iseseisvale elule uut algust loomas  

P.A - noormees, kes on aastaid kannatanud tõsiste ärevushäirete käes käis isaga detsembri 

lõpus teatris! Keskkond mida ta on alati vältinud. Samuti on uuesti algust teinud vana 

lemmikharrastuse –ujumisega. 

M.K - Peale poolteise aastast harjumist , söendas hakata kasutama töökohas olevat  dušši.  



M.L.- - kuigi liikumine vägagi raskendatud, suutis 2 kuud tööpäeviti käia iseseisvalt Tallinnas 

eesti keele kursustel ja sooritas eksami hindele „väga hea“; suur samm edasi ka hügieeni osas 

– halb lõhn kadunud, ise puhas, riided puhtad; on tulnud kodust välja – käib SKs lõunatamas 

ja töökeskuses tööl alates sept. 

Projektitöö 

2018 aastal osaleti kahes Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatud projekti hankes: 

Pikaajaline kaitstud töö teenus ja jätkus 2017 alanud Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli 

pilootprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil. 

 

Pikaajalise kaitstud töö teenuse hange 

Pikaajalise kaitstud töötamise teenus (edaspidi PKT teenus) on loodud inimeste jaoks, kes oma 

tervisest tuleneva erivajaduse tõttu ei ole võimelised töötama tavalistes töötingimustes 

avatud tööturul. Teenuse eesmärgiks on pakkuda neile inimestele töö tegemise võimalust 

kaitstud ja kohandatud keskkonnas. 

Töötamisel kaitstud tingimustes võimaldatakse inimesel teha võimetekohaseid tööülesandeid 

talle sobivas töökeskkonnas ja jõukohases töötempos ning talle on sealjuures tagatud vajalikus 

ulatuses juhendamine, nõustamine ja abi. 

Hanke kestvus oli üks aasta ja kohti taotleti 2018aastal  kokku 25. Reaalselt jõudsid esimesed 

kliendi suunamisega teenusele veebruaris. Korraga on teenusel olnud maksimaalselt 24 

klienti. Üldse kokku oli kliente 27. 

 PKT teenus on jagatud kolme etappi: I etapp kestab  kuni kuus kuud ja sellel ajal proovitakse 

erinevaid töid, hinnatakse kliendi võimeid ja harjutatakse tööl käimist. Klientide 

motiveerimiseks makstakse I etapis stipendium. PKT teenuse kliendi töövõimet hinnati 

etteantud vormi järgi ja koostati I etapi jaoks tegevuskava. 

Tööharjumise kujundamiseks ja arendamiseks olid peamiselt MTÜ-s Töötahe pakutavad 

allhanketööd;. Ühekordselt kasutatavate toidunõude ja söögitarvikute loendamine ning 

pakendamine, maitseainesegude kaalumine ja pakendamine, Keila lehe komplekteerimine ja 

kojukanne ning seemnete pakendus  

Lisaks harjutati koristus – ja puhastus töid: laudadelt tolmu pühkimine, põrandate pühkimine 

ja pesemine mopiga. Köögis harjutati lõunasöögi jagamist, kohvi- ja tee keetmist ja  köögi 

korrashoidu, aknapesu aparaadiga akende pesu. Käsitöö- ja õmblustöödena harjutati riidest 

nukkude õmblemist ja neile kostüümide kudumist. Samuti prooviti kaltsuvaipade kudumist 

kangastelgedel , millele eelnes materjali ettevalmistamine. Kliendi võimete hindamiseks tehti 

ka lihtsamaid ülesandeid arvutiga. 

2018 alustasid töös kohe II etapis 13 klienti 



Neid kliente, kes on väljastpoolt Keilat ja ei ole ühelgi muul Keila sotsiaalkeskuse toetaval 

teenusel kui ainult PKT teenusel oli  4  

I st II etappi jõudis kokku 12 klienti Üks klient ei liikunud II etappi edasi, sest töövõime suutlikus 

ei paranenud kuue kuu jooksul nõutud tasemele 

 II etapis sõlmitakse kliendiga võlaõiguslik leping ja klient töötab kaitstud töö tingimustes.  

Tehakse kõiki I etapis nimetatud töid, kuid enam ei harjutata , tehakse reaalset tööd,  sest 

töötasu sõltub tehtud töö mahust. II etapis selguvad kliendi oskused ja võimed, mille alusel 

saab hinnata, kliendi suutlikust töötada avatud tööturul. II etapp on piiramatu ajaga, kuid 

mitte kauem kui projekti kestvus. Kliendile tehakse kuue kuu möödudes hinnang tema oskuste 

ja võimete kohta ja tegevusplaan järgnevateks kuudeks.  

 Projekti kirjelduse järgi III etapis klient töötab avatud tööturul ja samal ajal jätkub kliendi 

nõustamine ja toetamine .Keila Sotsiaalkeskuse klientidest keegi 2018  aastal III etappi veel ei 

jõudnud. 

2018 a osaleti uuel hankel ning  loodetavasti projekt jätkub 2019 aastal. 

 

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil 

Projekt algas  mais 2017 , selle kestvus oli kokku 12 kuud ja lõppes 02.05.2018 .   

Projekti peamisteks eesmärkideks on katsetada praktikas uue isikukeskse ja komponentide põhise 

teenusmudeli tegevusprotsesse kohaliku omavalitsuse korralduse baasil, et selgitada välja 

teenusmudeli sobivus tööealiste psüühikahäirega inimeste toimetuleku ja ühiskonnas osalemise 

toetamisel, sh võimetekohaselt tööturuteenustes ja tööhõives osalemisel.  

Kaardistada ja saada ülevaade mudeli rakendamisel tekkivatest raskustest inimeste toetamisel nende 

igapäevaelus  ning komponendipõhise teenuspaketi osutamisega seotud tegelikest kuludest.  

Projekti sisuks on kliendi hindamine ( väljatöötatud vormi  järgi), tegevusplaani koostamine ja 

seostamine väljatöötatud teenuskomponentide mudeliga. Ehk kliendile koostatakse individuaalne, 

tema vajadustele vastav teenuskomponentide pakett. Uus teenusmudel võimaldab kliendile 

paindlikult, temale sobivaid teenuseid osutada. Toetada saab ka neid kliente, kes muidu koostööst 

keelduvad, kuid samas nende käitumine on ohtlik endale või teistele või abist ilmajäämisel on tõsine 

risk, et tema tervislik olukord halveneb. 

Projekti kaasati korraga 5 Keila linna inimest, kelle elukäiku ja toimetulekut  üldiselt teati, kuid kes ei 

olnud toetavate teenuste tarbijad. Projekt andis võimaluse teha koostööd uuel viisil ja toetas rahaliselt 

teenuseid, mida olemasoleva rahastuse põhjal poleks olnud võimalik tellida ( n psühholoogi teenus ). 

Projektis töötas  4 tegevusjuhendajat. 2018 jätkusid eelmisel aastal alustatud tegevused 

Praeguseks  on projektis 6 osalejatest 3 klienti toetavatel teenustel ( 2 TE ja 1 IET ja PKT ) ja 1 avatud 

tööturul. 



 2018 aasta jooksul toimus projektis osalevatele töötajatele kolm kogemusseminari ja teenuste mudeli 

mõju analüüsimaks on disaineritele on antud tagasisidet . 

ÜRITUSTE nimekiri 

1. Talvise päikesetõusu pildistamine 

2. Tervishoiu muuseumi külastus Tallinnas 

3. Näitus. „ 100 aastat vanad asjad meie kodus“ 

4. Kohtumine  Harjumaa muuseumi töötaja Mall Siniveeriga 

5. Eesti 100 tähistamine 

6. EV 100 tähistamiseks 100 KIWANIS nuku näitus Harju maakonnaraamatukogus 

7. MTÜ Töötahe Pärnus SPA-s 

8. Naistepäev 

9. Näitus „ naistepäeva-ja lihavõttepühade postkaardid“ 

10. MTÜ Töötahe 15 aastane sünnipäeva pidu 

11. Keila kirikumõisa külastamine.  Giidina kirikuõpetaja 

12.  Aprill- Tervisekuu 

13. Nõidade trall õues 

14.  „Teeme ära“ talgupäevad. 

15. Keila 80 sünnipäevapidu 

16. Tammepargi istutamine  

17. Maijooks 

18. Kadrioru pargi külastamine 

19. Fotoringi näitus 

20. Jaanipiknik  OHTUs 

21. Suvised mereäärsed väljasõidud ( 3 korda) 

22. Mustikal käik 

23. Roosta suvelaager 

24. Puuetega inimeste laulu- ja tantsupidu 

25. Maailma koristuspäev- väljasõit Tänavjärvele 

26. Sügisnäitus 

27. Kadrioru kunstimuuseumi külastus 

28. Külaskäik ETV-sse 

29. Kinopäev ( Keila kultuurimajas  „Tuulte tahutud maa“ 

30. Mardipäevapidu koos külalistega Saku päevakeskusest 

31. Mardilaat 

32. Kohtumine Päästeameti töötajatega, kus räägiti ohutusest meie kodudes 

33. Meestepäev. Mootorispordi muuseumi külastus Turbas( MOMU) 

34. Jõululaat 

35. Jõulukuulide valmistamise töötuba 

36. Jõulupidu 

37. Kliendikoosolekud (3x) 

38. Kohtumine Keila politsei konstaabliga, teemaks ohutu liiklemine ( 4. Kliendikoosolek) 

 



PROJEKTID 

  2018.aastal osaleti kahes Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatud teenuse hankes: 

„Pikaajaline kaitstud töö teenus“, kus osales 27 klienti  ja jätkus projekt „Isikukeskse 

erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil“, kus 

osales 5 klienti.  

Sügisel 2018 alustati projektiga “ Töölesaamist toetavate hoolekandeteenuste arendamine Keila 

linnas” mille raames alustati koduhooldusteenuse raames isikuabi pakkumist omastehooldajatele, 

kes põetavad oma pereliiget ning tugiisikuteenuse pakkumist tööealistele tööturult kõrvale jäänud 

isikutele. 

2018 aasta suurimaks projektiks  on “Kogukonnaselamise teenuse loomine Keila linnas” mille 

elluviimine on pidurdunud, seoses lähinaabrite vastuseisuga eluasemeteenuse pakkumiseks 

psüühilise erivajadusega inimestele antud piirkonnas. 

AUTISMIPÄEV, projektijuht Piret Raudjärv. Ülemaailmse autismiteavitamise päeva raames 

korraldas  Keila Sotsiaalkeskuses  teabepäeva, mille eesmärk oli  arendada  piirkonnas 

autismispektrihäirega lastele, nooretele ja täiskasvanutele pakutavaid    teenuseid ning 

toetada koostööd spetsialistide ja  perede vahel. Seminar viis kokku erinevaid spetsiliste, 

pereliikmed, õpetajaid  ja kogemusnõustajaid, et kaardistada erinevaid vaatenurki,  tänaseid 

võimalusi ja vajadusi. Teabepäeva sihtgrupiks oli Lääne –Harjumaa kooli – ja lasteaedade 

õpetajad ja tugiteenuste spetsialistid, sotsiaaltöötajad ja  lapsevanemad. 

 


