
 
 
 

Päevahoiuteenus 

Tugikeskus Juks pakub intellektihäirega täiskasvanutele väljaspool kodu osutatavat päevahoiuteenust. 

Päevahoiuteenuse tegevusi viime läbi kuni 15-liikmelistes gruppides. Keskuse päevahoiurühmade 

ruumid ja puhkeruumid on sisustatud kööginurgaga. Lisaks on ühisruumides väike jõusaal, õppeköök, 

suur ürituste saal ning täismõõtmetes spordisaal. Päevahoiuteenuse kasutajal on võimalik osaleda 

erinevates loovtegevustes portselanimaali-, keraamika-, disaini-, maali-, kangakudumise- ja 

puutöökojas. Oskuslikumad meistrid saavad töötegevustes osaleda kaitstud töötubades: 

portselanimaali-, kangakudumise-, siidimaali-, õmblus-, keraamika-, allhanketöötoas ja puhastustiimis.  

Päevahoiuteenuse saamise eelduseks on elukohajärgse hoolekandeosakonna teadmine teenuse  

vajadusest ja inimese soov ning nõusolek teenust saada. Teenuse taotlemine toimub keskuses.  

Teenuse eesmärk 

Päevahoiuteenuse eesmärgiks on pakkuda aktiivset eakohast tegevust päevakeskuse turvalises 

keskkonnas, kus inimest toetatakse tema võimetekohase osalus- ja tegevusvõime arendamisel või 

säilitamisel. Teenuse pakkumisega anname inimese lähedastele võimaluse tööl käimiseks või saada 

ajutist päevast puhkust ning vähendada hoolduskoormust. 

Sihtgrupp 

• Intellektihäirega täisealine inimene, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast 

tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes püsivalt iseseisvalt toime tulla (SHS § 20 lg 1); 

• Inimene, kes vajab päevast tegevust, kuid kes öisel ajal on suuteline iseseisvalt hakkama saama 

oma kodus või on öisel ajal tagatud hooldus ning järelevalve lähedaste poolt; 

• Rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik; 

• Valmidus koos lähedasega osaleda individuaalse tegevusplaani koostamisel ning selles 

kokkulepitud tegevuste elluviimisel. 

Sihtgruppi ei kuulu inimesed, kellel on 

• Sedavõrd vähesed eneseteenindusoskused, mille tõttu ei piisa tema juhendamisest vaid ta vajab 

tegevuste ülevõtmist; 

• Käitumis- või isiksushäired, mille tõttu on ta ohtlik enesele/teistele või ohustab teiste/keskuse 

vara; 

• Raskusi üldtunnustatud käitumistavade järgimisega  

• Juhtiv diagnoos sõltuvushäire; 

• Psüühiline haigus 

Teenuse finantseerimine 

Päevahoiuteenust rahastab Tallinna linn. Rahvastikuregistri järgi Tallinna elanikele on teenus tasuta. 

Teiste omavalitsuste elanikele osutatakse teenust vaba teenuskoha olemasolul hinnakirja alusel. 

Teenuse kasutajal on õigus taotleda kaasfinantseerimist oma kohalikust omavalitsusest. Teenuse 

kasutaja tasub keskuse korraldatud tasulisel üritusel osalemise kulu ning tellitud toitlustuse eest.  



Teenuse sisu 

Päevahoiuteenusel toetame inimesi, kes vajavad püsivalt igapäevaeluks vajalike toimingute 

sooritamisel juhendamist ja kõrvalabi. Teenuse kasutaja saab turvalises keskkonnas harjutada oma 

toimetulekuoskusi, mis toetavad tema elukvaliteeti. Toetame inimesi vastavalt nende isiklikele 

vajadustele ja soovidele järgmistes eluvaldkondades: 

• sotsiaalsed suhted 

• vaimse ja füüsilise tervise eest hoolitsemine 

• hõivatus 

• vaba aeg ja huvitegevus 

• elukeskkond 

• igapäevatoimingud 

Juhendaja on teenuse kasutajale abiks isiklike eesmärkide püstitamisel, eesmärkide saavutamiseks 

tegevuste planeerimisel ja nende elluviimisel. Samuti abistab ta vaba aja sisustamisel ja 

suhtlusvõimaluste otsimisel. Töötajate tugi on päevahoiuteenuse kasutajatele kättesaadav igal 

tööpäeval kell 8.00-17.00. Juhendajate ja tugispetsialistide toel viime läbi järgmisi tegevusi: 

• juhendamine ja abistamine kodumajanduslikes ja eneseteeninduslikes toimingutes; 

• loomingulise tegevuse harjutamine läbi kunsti ja käsitöö; 

• tunnetusprotsesside, kommunikatsiooni ja motoorika eakohane ja võimetekohane toetamine 

muusika ja kehalise arendamise tegevustes; 

• teenuse kasutaja perekonna ja sotsiaalse võrgustiku nõustamine ja informeerimine. 

Päevahoiuteenuse ja vajadusel teiste teenuste abil kujundame inimesele tema individuaalsetest 

vajadustest, eripäradest ja eesmärkidest lähtuva tervikliku toetuse. Terviklik lähenemine toetab 

elukvaliteedi säilimist või paranemist:  

• päev on sisustatud ea- ja võimetekohaste tegevustega, mis toetavad inimese tegutsemisvõime 

säilimist, paranemist ja arenemist;  

• suhtlemine on toetatud kasutades erinevaid alternatiivseid kommunikatsioonivõimalusi; 

• vaba aeg on arendavalt sisustatud ning võimalus harjutada töötegevusi – võimalus 

eneseteostuseks;  

• lähedaste hoolduskoormus on vähenenud - tekib võimalus töötamiseks ning lähedased on 

nõustatud ja informeeritud; 

• teenuse kasutaja tuleb toime oma elukorraldusega ning on aktiivne ja tema lähedaste toetus 

mõjutab elukvaliteeti ja toimetulekut positiivselt. 

Asukoht 

Päeahoiuteenust osutame Tallinnas, Kadaka tee 153. 

Lisainfo päevahoiuteenuse ja selle taotlemise kohta: Cristin Kelder 6559452 

 

 


