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Eessona
See, millesse me usume, sellele ka keskendume ja see, millele me keskendume, loob iga motte, sona
ja teo kaudu tasapisi aga jarjekindlalt meie reaalsuse.
2016. aasta oli Tallinna Tugikeskusele Juks edukas aasta. Ühes majas tootamine andis nii
tootajatele kui teenuse kasutajatele voimaluse rohkem kokku saada ning uhiselt tegevusi
planeerida ja neis osaleda. Loplikult said sisustatud nii too- kui puhkeruumid. Samuti renoveeriti
keskuse B ja C korpuse fassaad ning katus.
Suur areng ehk “tiigrihupe” toimus IT-valdkonnas seoses linna infotehnoloogia teenistuse
susteemiga liitumisel. Tanu sellele said tootajad uued arvutid, millel on ligipaas vorgukettale ning
kus asub oluline keskuse dokumentatsioon.
2016. aastal soovisime suurendada riigiteenuste osutamise osakaalu. Selleks osalesime pikaajalise
kaitstud too hankes ning saime hanke raames 20 teenuse kohta. Selle uue riikliku teenuse
kaivitamine oli alguses raske, kuid aasta teisel poolel olid valjakutsed uletatud. Samuti tostsime
igapaevaelu toetamise teenuse kohti 60-ni. Sugisel avasime viienda arendusruhma, kaitstud too
osakonnas alustas tood koristustiim, kes hoolitseb maja puhtuse eest. Detsembrist osutame ka
tooalast rehabilitatsiooni.
Üheks eesmargiks oli ka keskuse visuaalse identiteedi varskendamine. Selle raames sai meie
keskus uue logo, kodulehe, brosuuri, lipu, roll-upi ning dokumentide pohjad.
Koos meie tootajate, teenuse kasutajate, vabatahtlike ja asendusteenistujatega loome meie
reaalsuse!
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Tallinna Tugikeskus Juks tulemused strateegiliste eesmarkide loikes
2016. aasta tegevuskava koostamise raames pustitasime kaks strateegilist eesmarki ja 18
alaeesmarki, mille taitmiseks viisime labi 60 tegevust ning seadsime 60 moodetavat tulemust.
Nendest taitsime 53 tegevust, seitsmega jatkatame 2017. aastal.
1. TÕSTAME JA AITAME HOIDA KLIENTIDE ELUKVALITEETI
1.1 Teenused on sihtrühmale kättesaadavad
Tallinna Tugikeskus Juks osutas 2016. aastal jargmiseid nii linna kui riigi poolt rahastatavaid
teenuseid:
1. arendus- ja loovtegevuse teenus;
2. kaitstud töö teenus;
3. igapäevaelu toetamise teenus;
4. töötamise toetamise teenus;
5. pikaajalise 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) 136 klienti.
Aasta jooksul tuli teenustele 18 uut klienti, neist 16 arendus- ja loovtegevuste teenusele ja kaks
kaitstud too teenusele. Aasta jooksul lahkus teenustelt kumme klienti, neist neli arendus- ja
loovtegevustelt, neli kaitstud toolt, uks igapaevaelu toetamiselt ja uks tugiisiku teenuselt (kliendid
uhekordselt).
Koige suuremas mahus osutati linna poolt rahastatavat arendus- ja loovtegevuste teenust ja
kaitstud too teenust. Teenuse kasutajaid oli kokku 113, neist 43 klienti vanuses 18-24, 68 klienti
vanuses 25-49 ja kaks klienti vanuses 50-64. Ühe kliendi teenuse saamise aeg oli keskmiselt 192
paeva aastas.
Riiklikult rahastatavaid erihoolekandeteenuseid osutati aasta jooksul kokku 83-le teenuse
kasutajale. Neist igapaevaelu toetamist 64-le, tootamise toetamist uheksale ja oopaevaringset
erihooldusteenust 13-le kliendile. Koigist erihoolekandeteenuse kasutajatest 41 olid mehed ja 42
naised.
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Erihoolekandeteenustele lisandus aasta jooksul 21 klienti ja lahkus kaheksa. Aruandeaasta lopul
saavad erihoolekandeteenuseid 75 klienti, neist 41 mehed ja 34 naised.
Teenuse kasutajate hulka kuuluvad inimesed vanuses 17-56. Koige enam teenuse kasutajaid on
vanuses 25-45. Meie klientuurist 57% on meessoost ning 43% naissoost.
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust osutati 2016. aastal 58-le kliendile. Rehabilitatsioonivajaduse
hindamise ja rehabilitatsiooni planeerimise teenust osutati kolmele kliendile,
rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamise ja vorgustikutoo teenust osutati kuuele
kliendile, rehabilitatsiooni tulemuste hindamise teenust osutati neljale kliendile, fusioterapeudi
teenust osutati 19-le kliendile, tegevusterapeudi teenust osutati 35-le kliendile, sotsiaaltootaja
teenust osutati 23-le kliendile, eripedagoogi teenust osutati 21-le kliendile, loovterapeudi teenust
osutati 41-le kliendile, psuhholoogi teenust osutati 35-le kliendile. Rehabilitatsiooni osakond
osutab alates detsembrist lisaks sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele ka tooalase rehabilitatsiooni
teenust.
Osakond

Osutatavad teenused

Arendavate ja loovtegevuste osakond
Kaitstud töö osakond

Ööpäevaringse erihooldusteenuse
osakond
Rehabilitatsiooni osakond

Arendus- ja loovtegevuse teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Kaitstud töö teenus
Pikaajalise kaitstud töö teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Töötamise toetamise teenus
Ööpäevaringne erihooldusteenus

Teenuse kasutajate
arv
64
39
24
20
21
3
13

Tugiisiku teenus
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus
Tööalase rehabilitatsiooni teenus

7
58
1

Tabel seisuga 31.12.2016

Koige enam teenuse kasutajaid on Nomme ja Lasnamae linnaosast ning koige vahem Piritalt.
Lasnamäe

30

Mustamäe

18

Põhja-Tallinn

7

Kesklinn

7

Haabersti

13

Nõmme

32

Kristiine

9

Pirita

2

5

Väljaspool Tallinna
Kokku

12
130

Tabel seisuga 31.12.2016

1.2 Teenused on jõustavad ja isikukesksed
Et meie teenused oleksid klientidele sobivad ja iskukesksed viiakse teenusele tulekul labi teenuse
sobivuse vestlus. Vastavalt Sotsiaal- ja Tervishoiuameti soovitusele ja neutraalsuse tagamiseks, viib
vestlusi alates 2016. aastast labi rehabilitatsioonimeeskond. Teenusele tulek ja lahkumine on
kirjeldatud teenusele vastuvotmise ja valjaarvamise kirjelduses.
2016. aastal viidi labi 23 teenuse sobivuse vestlust, mille tulemusel kolme soovija puhul leiti, et
keskuse teenused ei ole neile sobivad ning soovitati teisi teenuse osutajaid.
Üheks suuremaks valjakutseks 2016. aastal oli uue individuaalse tegevusplaani vormi
valjatootamine ning uhtse exceli vormi kasutusele votmine kogu keskuses. Tegevusplaanid asuvad
vorgukettal ning on kattesaadavad koikidele 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, kas tegevused viivad klienti lahemale eesmargi taitmisele voi vajavad need
umbervaatamist. Aasta parast vaadatakse tegevused kriitiliselt ule koos meeskonnaga ja
hinnatakse, kuidas onnestus kliendi elukvaliteeti parendada. Tulemused kajastuvad kord aastas
numbriliselt. 2016. aasta teisel poolel olid koik osakonnad uue plaani vormi kasutusele votnud.
1.3 Teenused on tulemuslikud
Elukvaliteeti hindame keskuses kokkulepitud valdkondades: sotsiaalsus, eneseteadlikkus,
igapaevaelu, tooelu ja tervis. Elukvaliteedi muutus keskuse klientide puhul labi teenuste
kasutamise oli jargmine:
Kaitstud too osakonna klientide elukvaliteet:
 tousis 95%;
 sailis 2,5%;
 langes 2,5%.
Arendavate ja loovtegevuste osakonna klientide elukvaliteet:
 tousis 54%;
 sailis 44%;
 langes 2%.
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Öopaevaringse erihoolduse osakonna klientide elukvaliteet:
 tousis 84,6%;
 sailis 15,4% ;
 langes 0%.
Meie keskuse klientide elukvaliteet:
 tousis 72%;
 sailis 26%;
 langes 2%.
1.4 Kliendid ja tugivõrgustik on kaasatud teenuste osutamisse ja arendamisse
Alates 2014. aastast tegutseb keskuses aktiivselt sotsiaaltootajate toel klientide esinduskogu.
2016. aasta kevadel toimus jarjekordselt esinduskogu valimine, kuhu said kandideerida koik
soovijad. Valimistel enim haali kogunud kliendid paasesid esinduskogusse. Esinduskogu
koosolekud toimuvad vahemalt neli korda aastas, kord aastas toimub koosolek koos juhtkonnaga,
kus viimane annab aru, mida on nad teinud esinduskogu ettepanekutega. Koikidest koosolekutest
valmib ka memo, mis on kattesaadav vorgukettal.
Arendavate ja loovtegevuste osakond korraldas klientide vanematele 23. martsil infotunni, kus
osales 32 vanemat. Infotunnil tutvustati arendavaid, igapaevaelu toetavaid, loovaid ja
rehabilitatsiooni tegevusi, samuti osakondades tootavaid tootajaid. Sugisel toimus antud
osakonnas infotund uute klientide vanematele.
Öktoobris viisime labi rahuololu-uuringu keskuse klientidele. Üuring viidi labi intervjuu vormis.
Selleks koostati raamkusimustik lihtsas keeles, intervjuude labiviimisel kasutati vajadusel PCS
pilte. Kokku kusitleti 107 teenuse kasutajat. Tagamaks tulemuste usaldusvaarsus, viisid intervjuud
labi asendusteenistujad Dan Tonus ja Öliver Kanniste, sotsiaaltootajad ning kvaliteedi- ja
arendusjuht. Üuringu tulemusi vordlesime 2014. aasta tulemustega.
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Moned naited tulemustest:
Kas sulle meeldib keskuses käia?

81,7

Kas saad oma arvamust
juhendajatele välja öelda?

89,6
78,9
58,5
14,5

JAH

9,7

EI ÖSKA ÖELDA
2014

4

27,4

2,4
EI

JAH

2016

5,7
EI

2016

Kas juhendajad on sõbralikud ja
rahulikud?

79

7%
18%

19,9

EI ÖSKA ÖELDA
2014

Olen saanud mind puudutavates
otsustes ise kaasa rääkida

18,3

91,4

Jah
Ei oska öelda

75%

19

Ei
JAH

7,8

EI ÖSKA ÖELDA
2014

2

0,8
EI

2016

2016. aastal hindasid kliendid meie keskust hindega 4,5.
Üuringu tulemused on kattesaadavad keskuse kodulehel.
Öktoobris viisime labi ka uuringu klientide vanematele/eestkostjatele. Esimest korda viidi uuring
labi elektrooniliselt. Nendele vanematele, kellel e-posti ei ole, saadeti kusimustik koju
paberkandjal. Ankeet saadeti 97-le vanemale/eestkostjale, kellest kusimustiku taitis 47.
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Moned naited tulemustest:
Keskuse maine ja üldine rahulolu
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Keskusel on hea maine

Keskus areneb positiivses
suunas

Ei nõustu üldse

Pigem ei nõustu

Soovitan Juksi ka teistele
Pigem nõustun

Olen keskusega rahul

Nõustun täielikult

Keskuse tegevused, töötajate pädevus
Minu lapse juhendajad on oma erialal pädevad
Minu lapse terapeudud ja sotstöötajad on oma erialal
pädevad
Üsaldan keskuse töötajaid, kes minu lapsega tegelevad
Keskuses arvestatakse minu lapse individuaalsusega
Keskuses arvestatakse minu lapse (eri)vajadustega
Saan regulaarselt tagasisidet oma lapse arengukohta
0
Nõustun täielikult

Pigem nõustun

5

10

15

Pigem ei nõustu

20

25

30

35

40

Ei nõustu üldse

Üuringu tulemused ja vordlus teiste keskustega on kattesaadav keskuse kodulehel.
Alates 2016. aastast hakkasime vordlema koostoopartnerite kusitluse tulemusi teiste
sotsiaalhoolekande asutustega. 2016. aastal vordles Tugikeskus Juks uuringu tulemusi Tallinna
Sotsiaaltoo Keskuse ja Paevakeskus Kaoga. Paevakeskus Kaoga on uhtlustatud ka uuringu
kusimused.
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.
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2016. aastal tehti tugivorgustiku poolt uks ettepanek ning uks kiitus. Ettepanekule andsime
vastuse suuliselt, kiituse edastasime asjaosalistele. Klientide poolt tehti seitse kaebust. Koik
kaebused kasitlesid keskuses pakutavat lounasooki. Vastused kaebustele andsime kirjalikult.
Kaebuseid fuusilise, majandusliku voi vaimse arakasutamise kohta ei esinenud.
1.5 Dokumentatsiooni hindamine ja täiendamine koos klientidega ning tutvustamine
klientidele/töötajatele
Aasta jooksul vaatab esinduskogu ule ja teeb ettepanekuid muutmiseks jargmistele
dokumentidele: konfidentsiaalsuspoliitika, klientide osalemise poliitika, klientide oigused ja
kohustused, kiituste, ettepanekute ja kaebuste esitamise kord, esinduskogu toopohimotted,
kodukord, soovitused kaitumiseks valjaspool keskust. 2016. aastal muudeti vastavalt esinduskogu
ettepanekutele kolm dokumenti. Koik kinnitatud dokumendid saadetakse tootajate listi ja
pannakse vorgukettale, vajadusel tutvuvad tootajad dokumentidega allkirja vastu. Meie 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 meie klientidele nii teenusele tulles kui teenusel
olles.
1.6 Klientide toetamine väljaspool keskust
Keskuses on oluline ennetada klientide fuusilist, vaimset ja majanduslikku arakasutamist. Selleks
juhendame kliente asjaajamisel erinevate ametiasutustega, toetame kliente ja tugivorgustikku nii
tooelu kui igapaevaelu probleemide lahendamisel ning otsime klientidele erinevaid tegevusi
valjaspool meie keskust. Samuti on valjatootatud koos esinduskogu liikmetega soovitused
kaitumiseks valjaspool meie keskust.
2016. aastal abistasid keskuse sotsiaaltootajad kliente ja nende lahedasi suhtlemisel
Sotsiaalkindlustusametiga, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega, MTÜ Tugiliisuga,
sotsiaalhoolekande osakondadega, Tallinna Sotsiaaltoo Keskusega, Tallinna Naiste Kriisikoduga,
Tootukassaga ja Tallinna Vaimse Tervise Keskusega. Tehti kolm kodukulastust. Klientidele pakuti
tuge toootsingutel, toointervjuudel ning proovipaevadel Lidos, Jarvemetsa kohvikus, Ölde Hansas,
Talleke ja Pullikeses, Rahva Toidus.
1.7 Klientidele info edastamine arusaadaval viisil
Koik meie kliendid ei oska lugeda ega kirjutada. Öluline on aga koikidele klientidele infot edastada
arusaadaval viisil. Selleks edastakse infot lihtsas keeles, tolgitakse dokumente vene keelde ning
edastatakse infot ka PCS piltides ja piktogrammides.
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Sugisel osteti keskusesse PCS piltide programm, mis on paigaldatud koikidesse arvutitesse.
Koostamisel on PCS piltide sonastik ning planeerimisel koolitus tootajatele.
1.8 Klientide võimekuse hindamine
Kasutame klientide kaelise voimekuse hindamiseks Hamet e metoodikat, mis on tooealiste
(erivajadustega) inimeste kutsesobivuse, voimete ja tookaitumise hindamiseks kasutatav
spetsiaalne testide kogumik. Vastavat testimise tunnistust omab meie keskuses 9 tootajat.
Kolmandas kvartalis remonditi ja sisustati testimiseks spetsiaalne ruum. Samuti valiti koolituse
labinute seast meeskonnajuht, kes vastutab, et testimised toimuksid ning vajalikud toolehed ja
vahendid oleksid testimiseks olemas.
2016. aastal viidi labi kaheksa testi, mille kokkuvotted asuvad vorgukettal. Viis testi on lopetamata
(kokkuvote puudub).
1.9 Teenuseid osutatakse vastavalt teenustele esitatud nõuetele
Keskuses osutatakse nii linna kui riigi poolt rahastataviad teenuseid. Öluline on, et teenuste
osutamine vastaks riiklikele kui ka linna ja keskuses kehtestatud nouetele. Keskuses kehtestatud
nouete kontrolli (sisehindamist) viib labi juhtkond, vajadusel kaasatakse teisi tootajaid ja valiseid
eksperte. 2016. aastal oli tahelepanu all pikaajalise kaitstud too teenuse dokumentatsiooni
taitmine ning kogu keskuse kliendi toimikute sisu. Pikaajalise kaitstud too dokumentatsiooni
taitmisel esines esimesel poolaastal eksimusi klientide osavotulehtede taitmisel. Teenuste ning
kvaliteedi- ja arendusjuht kontrollisid iga kuu alguses eelneva kuu osavotulehti ning osutasid
tahelepanu eksimustele. Teisel poolaastal olid eksimused vahenenud markimisvaarselt.
Kevadel lepiti juhtkonna ja meeskonnajuhtidega kokku kliendi toimikute sisu ning ulesehitus. Peale
seda paluti osakondade tootajatel toimikud vastavalt kokkulepitule korda teha. Kolmandas
kvartalis viisid teenuste ning kvaliteedi- ja arendusjuht labi toimikute pistelise kontrolli. Üle
vaadati pisteliselt koikide osakondade toimikud, kokku 18 kliendi toimikut. Kahjuks ei vastanud
ukski toimik kokkulepitud nouetele. Tootajad viisid aasta lopuks toimikud nouetega vastavusse.
2016. aastal riiklikku jarelevalvet Sotsiaalkindlustsuameti poolt ei toimunud. Paasteamet viis labi
kontrolli kolmandas kvartalis, keskuses rikkumisi ei tuvastatud. Neljandas kvartalis andis
Terviseamet terviseohutuse hinnangu keskuse ruumidele. Öopaevaringse erihooldusteenuse
ruumid C korpuses ei vastanud maaruse 75 nouetele. Igapaevaelu toetamise teenuse ruumid A
korpuses vastasid maaruse nouetele, kuid K korpuse spordisaal niiskuskahjustuse tottu ei
vastanud nouetele. Rehabilitatsiooni teenuse ruumid A korpuses vastasid kehtivatele
tervisekaitsenouetele.
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17. oktoobril viis Sotsiaal- ja Tervishoiuamet keskuses labi noustava jarelevalve. Ametist osales viis
tootajat, meie keskusest direktor, teenuste juht ning kvaliteedi- ja arendusjuht. Jarelevalve raames
arutleti ameti poolt eelnevalt saadetud kusimusi. Ametilt saadi positiivne tagasiside keskuse
tegevusele. Kokkuvote on koikidele tootajatele kattesaadav vorgukettal.
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2. OLEME HÄSTI TOIMIV KESKUS
2.1 Töötajad on kaasatud ja motiveeritud
Tallinna Tugikeskuses Juks tootas 2016. aastal kokku 62 tootajat. Aasta jooksul lahkus toolt 7
tootajat, tooleping solmiti 12 tootajaga. Arvestades tookohtade arvu oli toojouvoolavus 11%.
Detsembri lopu seisuga tootas meil 55 tootajat, neist kolm osalise tooajaga. Kolm tootajat olid
lapsehoolduspuhkusel ning uks tootaja jai detsembri kuus rasedus- ja sunnituspuhkusele.
Tootajatest oli 54 naist ja 1 mees. Tootajate keskmine vanus oli 45 eluaastat.
Meie toos osales kolm asendusteenistujat ning Euroopa vabatahtlikust teenistusest neli
vabatahtlikku. Koostoos Harju Tallinna Vanglaga tegid aasta jooksul 14 inimest keskuses
uldkasulikku tood.
Meie tootajatest 41 on omandanud korghariduse, neist 10 tootajat on omandanud magistrikraadi,
14 tootajat on keskharidusega.
Aasta jooksul osalesid tootajad erinevatel koolitustel 259 korral. Koolitused olid nii tsentraalsed
kui lokaalsed ning aasta koolituskulud kokku olid 8568,70 eurot. Üheksa meie tootajat said
supervisiooni teenust.
Sugisest alustas Tallinna Tervishoiu Korgkoolis kaheksa meie tootajat tegevusjuhendaja
tasemeopet.
Aasta suuremad koolitused:
 26.-27. aprill toimus individuaalsete tegevusplaanide taitmise koolitus, labiviijaks oli MTÜ
Henk. Ösa vottis 45 tootajat.
 29. aprillil toimus tervisliku toitumisalane loeng. Tervise Maitsed ÖÜ toitumisnoustajad
Laivi Mesikapp ja Eva-Liisa Kaaristo raakisid soovijatele igapaevasest soomisest, mis tagaks
toiduga piisava energia, tugeva immuunsusteemi ja parema tervise. Ösa vottis 31 tootajat.
 30.-31. augustil toimusid suvised koolituspaevad Paekalda Puhkekeskuses. Koolitajaks oli
Kaido Pajumaa ning koolituse teema oli enesemotiveerimise kunst ehk kuidas oma tood
varske nurga alt naha, lisamotivaatorid palga korval ules leida ja toost rohkem roomu tunda.
Koolituse eesmargiks oli aidata osalejal too juures ules leida tema jaoks olulised
lisamotivaatorid palga korval ja neid iseenda motiveerimiseks teadlikult kasutada.
Koolituse teiseks eesmargiks oli aidata inimestel iseennast ja oma kolleege paremini moista,
oma toole varskema ja innustavama tahenduse anda, meeskonna uhtsustunnet suurendada
ja eneses optimistlikke ning elujaatavaid hoiakuid kujundada. Koolituspaevadest vottis osa
48 tootajat.
 16. novembril raakis Geir Moen meile sotsiaalteenuste mojust, tulemuslikkusest ning
eesmargistamisest. Ösa vottis 45 tootajat.
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22. detsembril toimus tootajate jouluuritus Estonia Kontserdisaalis. Kaisime kuulamas joululaule
Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestri esituses. Kontserdile eelnes Estonia
Kontserdisaali kohvikus meeldiv koosviibimine. Ösa vottis 37 tootajat.
Labi takistuste registri said tootajad teada anda olukordadest, mis vajasid juhtkonna poolset
tahelepanu (klienditood, tookorraldust, keskuse toimimist kasitlevad probleemid). Takistused
registreeriti ning juhtkonna koosolekul leiti takistavatele olukordadele lahendused. 2016. aastal
registreeriti 11 takistust ning tootajate poolt esitati uks kiitus ja uks ettepanek.
2.2 Teenuseid osutatakse turvalises keskkonnas, riskid on maandatud
2015. aastal moodustati keskuses neljaliikmeline tookeskkonnanoukogu, kuhu kuulub kaks
tootajate esindajat ja kaks tooandja esindajat. 2016. aasta esimeses kvartalis labisid liikmed
tootervishoiu- ja tooohutusalase valjaoppekoolituse. Toimus kaks koosolekut, kus kasitleti
tooruumide ning ouealaga seonduvaid tookeskkonnaalaseid probleeme. Valdav osa probleeme on
saanud lahenduse. Öuealaga ning trepikasipuudega seotud kusimused on planeeritud lahendada
aastal 2017. Koikidele tootajatele on tutvustatud riskianaluusi. 2016. aastal kinnitati 22
ohutusjuhendit, mida on tutvustatud tootajatele. Tooinspektsioonile on edastatud
tookeskkonnaalase too ja tookeskkonnanoukogu tegevuse aruanne.
24.-25. mail toimus nii tootajatele kui klientidele tuleohutusalane koolitus ning
evakuatsioonioppus. Tuleohutusalane dokumentatsioon on tutvustatud tootajatele ja teenuse
kasutajatele. Neljandas kvartalis paigaldati tuletokkeustele magnetid, mis hoiavad uksed lahti.
Üksed sulguvad automaatselt tulekahju korral. Samuti paigaldati trepikoridoridesse
liikumisandurid, mis lahendasid valgustuse sisse- ja valjalulitamise probleemi.
2.3 Selge, korras dokumendisüsteem ning uued või muudetud dokumendid
Iga organisatsioon peab valja tootama dokumendisusteemi, mis toetaks dokumendi- ja
arhiivihalduse toimimist susteemselt, koikeholmavalt, jarjepidevalt, terviklikult kogu dokumendi
elukaigu jooksul. Dokumendisusteemi moodustavad: dokumendid, dokumentide haldamise
toimingud, dokumendisusteemi kasutajad ja dokumentide haldamisel kasutatav
dokumendihaldussusteem (tarkvara).
2016. aastal korrastati keskuses arhiivisustem ja arhiiv, tootati valja ning kinnitati asjaajamiskord.
Dokumentide loetelu jai kinnitamata. Analuus, milliseid dokumente peab holmama susteemi, on
pooleli. Samuti pole tait ulevaadet tegevuste kaigus tekkivast ja kasutatavast teabest. Analuusiga
jatkatakse 2017. aastal. Samuti loodame, et tekib voimalus liituda veebipohise
dokumendihaldustarkvaraga Postipoiss.
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Kevadel viis kvaliteedi- ja arendusjuht labi keskuse tood reguleerivate dokumentide auditi, selle
pohjal valmis ulevaade, millised dokumendid, korrad keskuses tood reguleerivad, millal on need
valjatootatud ja kinnitatud ning kes on vastutav antud dokumendi asjakohasuse eest.
2016. aastal loodi voi muudeti jargmised dokumendid:





















pohimaarus;
struktuur;
kvaliteedipohimotted;
tookorraldusreeglid;
teenuste kirjeldused: kaitstud too, tugiisiku teenus, tootamise toetamine, oopaevaringne
erihooldusteenus;
tegevuskava 2016;
teenusele vastuvotmise ning valjaarvamise kirjeldus;
personalipoliitika;
kiituste, ettepanekute ja kaebuste menetlemise kord;
asjaajamiskord;
klientide osalemise poliitika;
arenguvestluste labiviimise kord;
konfidentsiaalsuspoliitika,
kodukord eesti ja vene keeles;
esinduskogu toopohimotted;
soovitused kaitumiseks valjaspool keskust;
ohutusjuhendite register;
tooohutuse sissejuhatavad juhendid (4);
ohutusjuhendid (21);
ametijuhendid:
- majandusjuhataja,
- psuhholoog-meeskonnajuht,
- arendustegevuste meeskonnajuht,
- loovtegevuste meeskonnajuht,
- vanemjuhendaja-meeskonnajuht,
- vanemtegevusjuhendaja-meeskonnajuht,
- administraator,
- sotsiaaltootaja,
- tegevusterapeut,
- loovterapeut,
- muusikaterapeut,
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-

arendusjuhendaja,
tegevusjuhendaja (2),
loovjuhendaja,
juhendaja,
juhendaja IET ja TT.

2.4 Toimiv kvaliteedimeeskond
Tugikeskuses Juks loodi kvaliteedimeeskond 2015. aastal. Kvaliteedimeeskonna tegevuse
eesmargiks on osaleda keskuse arendusprojektides ning dokumentide valjatootamisel voi
parendamisel.
2016. aastal osales meeskonna toos 11 liiget ning sellega voisid liituda koik tootajad, kes selleks
soovi avaldasid. 2016. aastal toimus kuus koosolekut. Aasta esimesel poolel osaleti Astangu
Kutserehabilitatsiooni Keskuse projektis, mille raames piloteeriti Equal metoodikat. Projekt loppes
novembris. Novembris ja detsembris kirjeldas kvaliteedimeeskond keskuse teenuse osutamise
protsessi (teenusele tulemine, teenusel olemine ning teenusel lahkumine). Teenuse osutamise
protsess kinnitatakse “Teenusele vastuvotmise ning valjaarvamise kirjelduse” lisana.
2.5 Mugav, ergonoomiline töökeskkond
Ergonoomiline tookeskkond aitab valtida tootajate luu- ja lihaskonna vaevuste tekkimist. Keskuse
uheks eesmargiks oli 2016. aastal too- ja puhkeruumide loplik otstarbekas sisustamine ning
ergonoomiliste arvutitookohtade loomine. Alates juulist on too- ja puhkeruumid sisustatud ning
arvutitookohad loodud. Tootajaid on juhendatud kuvariga tool.
2.6 Tuleviku planeerimine
Kui eesmarke pole seatud ja tegevusi nende jaoks maaratletud, ei saa ka loota, et ollakse edukad.
Arengukava on vajalik eelkoige selleks, et kujundada keskuse tulevikku oma soovide kohaselt,
suunata ressursse ja energiat vajalikesse kohtadesse tulemuslikumalt ja efektiivsemalt, tagada
keskuse stabiilne areng ning jarjepidevus ning pohjendada taotlusi Tallinna eelarvest.
2016. aasta teisel poolel alustati Tallinna Tugikeskus Juks arengukava koostamisega. Arengukava
holmab viite eelseisvat eelarveaastat ja selle koostamisel voetakse aluseks: keskuse pohimaarus,
huvigruppide tagasisiside ja ootused teenuste arendamise osas ning Tallinna sotsiaalhoolekande
arengukavas 2012 - 2027 toodud eesmargid ja tegevused.
Keskuse arengukava koostamiseks moodustati arengukava toogrupp, millega said liituda koik
keskuse tootajad, kes selleks soovi avaldasid. Arengukava toogruppi kuulub 11 tootajat. Toogrupi
too raames koostati PEST-analuus ja SWÖT-analuus. Üle vaadati ja muudeti keskuse missioon,
vaartused ning sonastati ka algne visioon. Arengukava koostamise raames maarati ka keskuse
riskid linna valjatootatud metoodikaga. Eelnevalt pani arengukava toogrupp paika 10 keskuse riski.
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Iga riski juures sai pakkuda voimalikke lahendusi olukorrale. Samuti hinnata viie palli susteemis,
kui suur on riski toenaosus ning kui suur on riski moju kogu keskusele.
Eesmargiks oli neile kumnele riskile hinded anda, et selgitada valja koige olulisemad.
Enim punkte said jargmised riskid:
 tootajad pole piisavalt kaitstud fuusilise kallaletungi ohu ja haiguste eest;
 osakondade vaheline info liikumine pole piisav;
 ebauhtlane toitlustuse kvaliteet.
Need riskid maandatakse 2017. aasta tegevusi planeerides.
2.7 Huvigruppide kaasamine teenuste arendamisse
Huvigrupid on inimesed, kes mojutavad voi keda mojutab keskuse eesmarkide saavutamine.
Ühtlasi aitavad huvigrupid kirjeldada organisatsiooni. Huvigruppe voib jagada organisatsiooni
sisesteks ja valisteks huvigruppideks.
2016. aastal maaratles Tugikeskus Juks nii keskuse valised kui sisemised huvigrupid. Joonis on
kattesaadav ka keskuse kodulehel.
25. veebruaril toimus koostoos Tootukassaga infopaev keskuse tootajatele, kus tutvustati
Tootukassa teenuseid. Infopaeval osales 40 tootajat. 29. martsil toimus koostoos Tootukassaga
infopaev nii klientidele kui nende vanematele, eesmargiga tutvustada Tootukassa teenuseid ning
voimalusi. Infopaeval osales 25 vanemat ning 45 klienti.
7. aprillil toimus infopaev, kus osalesid Tugikeskus Juks, Paevakeskus Kao, Sotsisaal- ja
Tervisoiuamet ning linnaosade sotsiaalhoolekandeosakondade tootajad. Infopaeva eesmargiks oli
koostoosuhete tugevdamine linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakondade ja teenuste
osutajate vahel, vastastikuste vajaduste valjaselgitamine. Ühtlasi tehti ettepanekuid koostoo
parendamiseks ning anti tagasiside koostoosuhetele (sh koostoosuhetest tuleneva lisavaartuse
suhtes). Leiti, et koik koostoo valdkonnad on endiselt aktuaalsed. Samuti leiti, et kokkusaamised
asutuste vahel on vajalikud ja on oluline, et need toimuks ka edaspidi.
21. aprillil toimus kohtumine Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga. Kohtumise eesmargiks oli tutvustada
keskuse igapaevast tood, renoveeritud ja uute ruumide lahendusi, 2015. aasta tegevuste tulemusi
(Aasta aruanne 2015) ning 2016. aasta plaane. Kuulata ara vastastikused ettepanekud ning anda
tagasisidet tehtud toole. Ameti esindajad andsid positiivse hinnangu 2015. aasta tegevusaruandes
valja toodud tegevustele ja tulemustele. Leiti, et klientidega vahetult tootavad spetsialistid on
professionaalsed, puhendunud ja klientide suhtes vaga osavotlikud ning kannatlikud. Tugikeskus
Juks tootajad on padevad teadmiste, kogemuste ja oskuste jagamisel toos vaimupuudega
inimestega. Keskuse juhtkond tegeleb aktiivselt teenuse sisulise arendamisega, uute meetodite
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rakendamisega, personali koolitamise ja supervisiooniga, kogu keskuse (too) keskkonna
voimalikult mugavamaks ja isikuparasemaks muutmisega. Klientidele on loodud mitmeid uusi
tootubasid. Rohuasetus on tooeluga seostamisel. Tegevustesse kaasatakse klientide lahedasi ja
kogukonda. Valja on kujunenud traditsioonilised uritused, kuhu on kaasatud koik teenuse
kasutajad ja nende lahedased. Klienditoo juhtumitega tegeletakse meeskonnapohiselt, kaasates
TSTA esindajaid, teisi asjasse puutuvaid osapooli (LÖV, Sotsiaalkindlustusameti esindajaid,
erialaeksperte HENK jne), kliendi eestkostjaid voi hooldajaid/pereliikmeid ning voimalusel
kliente.
16.
mail
toimus keskuse tootajatele
koostookohtumine
Öiguskantsleri
buroo,
Sotsiaalkindlustusameti ja Sotsiaalministeeriumi tootajatega eesmargiga arutleda teemal vastutus
kliendi turvalisuse eest. Kohtumisel osales 22 inimest.
7.–11. juunil voeti keskuses vastu kulalisi Saksamaalt CJD Berlin-Brandenburgist. Koostoo algas
kaks aastat tagasi, kui nende tootajad ja kliendid esimest korda Eestis Tugikeskuses Juks kaisid.
Ruhm meie kliente ja tootajaid kulastas Saksamaa keskust 2015. aasta kevadel. Kulalised tutvusid
Juksi inimeste, maja ja teenustega ning osalesid Kevadkubarapeol. Neile tutvustati vanalinna,
kulastati teletorni ja Pirita randa ning tehti koos kasitood.
Samuti jatkusid 2016. aastal regulaarsed koostookohtumised TSTA peaspetisalisti Marina Runno,
Paevakeskus Kao ja Vaimse Tervise Keskuse tootajatega, kus jagati kogemusi igapaevatoo osas.
Kohtumised leidsid aset kahel korral.
18. novembril kulastasid keskust Maarja Kula tootajad. Nemad tutvusid majaga, osalesid tootubade
ning kunstikodade toos ning toimus ka tootajate kogemuste vahetamine.
21. novembril toimus keskuse klientidele infopaev. Paeva eesmargiks oli klientidele tutvustada
erinevaid teenuseid, tootajaid ja tooruume. Tagasiside paevale oli teenuse kasutajate poolt vaga
positiivne.
30. novembril toimus keskuses traditsiooniline avatud uste paev. Paev algas loovteraapia kavaga
“Öktoobrikuus pihlakaid punab”. Paeva jooksul tutvustati teenuseid, toimusid erinevad tootoad,
ringkaigud majas ning avatud oli kingituste pood. Keskust kulastas 31 inimest.
2016. aastal muus Tallinna Tugikeskus Juks tootubades ning kunstikodades valmistatud tooteid
summas 11 995,95 eurot. Suurimad tellijad olid Securitas Eesti AS, Ettevotluse Arendamise
Sihtasutus, Eesti Maaulikool, Signe Seebid ÖÜ, Pakendimaailm ÖÜ, Norna Stories, Cybernetica AS,
Estravel, ACE Logistics, lisandusid eraisikud ning vaiksemad tellijad. Meie kaupa muusid edasi
Kruiisilaevade sadam, SA Maarjakula Tartus, kasitoopood Parl ja Long Solarise keskuses,
Turismiinfokeskus, Rode Kingikaubamaja ja Kondase Keskus Viljandis. Kaisime oma toodangut
muumas Linnade ja valdade paevadel, Kasitoomessil, Kalamaja Paevadel, Mardilaadal, Solarise
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Joululaadal ning Astangu Heade asjade laadal. Aasta teisel poolel votsime kasutusele
kaardimakseterminali, mis lihtsustab ostmist-muumist nii kingituste poes kui laatadel.
2.8 Parendus- ja innovatsiooniprojektide läbiviimine
2016. aastal viis Tallinna Tugikeskus Juks labi kuus projekti, neist kaks parendus- ja neli
innovatsiooniprojekti.
Suurimaks parendusprojektiks oli 2016. aastal kogu keskuse visuaalse identiteedi uuendamine.
Keskuse eelmine logo ja koduleht olid juba ule kumne aasta vanad ning vajasid varskendust.
Eelnevast logost voeti kaasa positiivsus, ringi motiiv ning kaar, mis kommunikeerib kaitset ja tuge.
Projekti kaigus uuendati keskuse logo, koduleht, lipp, powerpointi pohi, blanketid, roll-up, facebook
ning brosuur. Facebookis on keskusel 472 jalgijat, neist Eestist 377, Soomest 41 ning ulejaanud
mujalt maailmast.
2016. aastal soovis Tugikeskus Juks tohustada koostood partneritega Soomest. Selleks toimus kaks
uhisnaitust koostoos ART Kaarisiltaga. Esimene “Kyllassa/Kulas” 05.-24. jaanuaril Helsingis ning
teine “Linnutee….Linnunrata” Kullo Lastegaleriis 24.05.-04.06. Molemad asutused on huvitatud ka
tootajate vahetusest, senini on saanud takistuseks majutusvoimaluste puudumine. Aasta jooksul
kulastas keskust seitse soomlaste gruppi Soome erinevatest asutustes. Tugikeskus Juks osales
kunstioo raames traditsioonilisel muugil Laajasalos, mida korraldab HETAS (Helsingi-Tallinna
seura).
Aasta esimesel poolel toimus sotsiaalse disainiprojekt koostoos Kunstiakadeemia tudengitega.
Selle projekti raames valmisid Öopaevaringse erihoolduse osakonna klientidele tegevusteks
vahendid: termomatt, magnettahvel ja seinamatt. Vahendite esitlus toimus 28. mail, kus osalesid
nii tudengid kui osakonna tootajad ja kliendid.
Aasta teisel poolel osalesid rehabilitatsiooni osakonna tootajad taiendkoolitusel, mille labimise
tulemusel valmis rehabilitatsiooniprogramm "Vahenenud ja puuduva toovoimega tooealiste
mooduka vaimupuudega ja autismispektrihairega isikute tooharjumuse kujundamine". Programmi
soovime hakata osutama 2017. aastal.
2016. aastal osales Tugikeskus Juks kahes projektis. 2015. aastal asutati erivajadustega inimestega
tegelevate organisatsioonide poolt vorgustik Kapik, mille keskne eesmark on uhiselt korraldada
kasitootoodete tootmist ja turustamist. Eelmisel aastal osales keskus Juks koostookohtumistel ning
osales uhismuugil koguperefestivalil “Puude taga on inimene”.
Teine projekt, milles Tugikeskus Juks osales oli Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse projekt
“Sotsiaalteenuste moju ja tulemuslikkus”. Selle kaigus osaleti koolitustel ning kvaliteedimeeskond
piloteeris Equal metoodikat, mis moodab labi individuaalsete tegevusplaanide klientide
elukvaliteedi muutusi. Tugikeskus Juks ei votnud Equal metoodikat taies mahus kasutusele, kuid
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kasutab metoodika puhul kasutatavat numbrilist elukvaliteedi mootmist ka keskuses kasutatava
individuaalse tegevusplaani vormi puhul.
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Lopetuseks
Millised on meie valjakutsed aastaks 2017?
Üheks suurimaks valjakutseks on Öopaevaringse erihoolduse osakonna sulgemine 31. mail 2017.
See otsus oli ajendatud sellest, et riigi poolt eraldatav finantseerimine ei kata oopaevaringse
erihooldusteenuse osutamise kulusid. Sellele teenusele maksab linn iga kuu taiendavalt juurde.
Samuti leidis Terviseamet, et teenuse osutamise ruumid ei vasta kehtestatud nouetele.
Peale osakonna sulgemist renoveeritakse antud korpuse ruumid. Kuna keskuse teenustele on
jarjekord siis oleme renoveeritud ruumidesse planeerinud kahe ruhma ruumid, tunnetustoa ning
fusioterapeudi ruumi. Ühes ruhma ruumis soovime alustada igapaevaelu toetamise teenuse
osutamist autismispektriga raske voi sugava puudega taisealistele.
Kindlasti jatkame 2016. aastal lopetamata jaanud tegevustega. Soovime maandada riskid, mis valja
tulid riskide hindamisel ehk siis poorame tahelepanu sellele, et meie tootajad oleks kaitstud
fuusilise ohu ja haiguste eest. Samuti tahame parendada info liikumist osakondade vahel.
Koolitame ka meie tootajaid arvuti kasutamise alal, et neil oleks lihtsam taita teenuse kasutajate
individuaalseid tegevusplaane.

21

Kontaktid

IRINA KALDE
Direktor

STINA SIEM
Kvaliteedi- ja arendusjuht

CRISTIN KELDER
Teenuste juht

Tel 508 9925
irina.kalde@juks.ee

Tel 525 2786
stina.siem@juks.ee

Tel 5664 6747
cristin.kelder@juks.ee

Keskuse kontakt
Tallinna Tugikeskus Juks
Kadaka tee 153, Tallinn
Tel 655 9452
www.juks.ee

22

