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Eessona
Andeka ja tood armastava inimese jaoks ei ole tokkeid. (Ludwig van Beethoven)
Õotamatult keerukaks ja murdeliseks kujunenud 2020. aasta on loppenud ning kaes on aeg
kokkuvotete tegemiseks. Vaatamata sellele, et aasta oli ootamatusi tais, saime hasti hakkama.
Õlime kaks kuud karantiinis, kuid omavaheline kontakt ei katkenud.
Toimisid iganadalased juhtide veebikoosolekud. Hoidsime iganadalaselt uhendust meie klientide
vanematega ja voimalusel siis ka teenuse kasutajatega. Õsutasime osaliselt teenuseid ja taiesti uuel
viisil. Tootajad tootasid valja nii kaelisi, muusikalisi voi liikumisalaseid ulesandeid klientidele, mis
edastati vanemate listi voi otse klientidele. Facebooki kaudu kais igapaevane viktoriin Tallinna
kohta. Õma tegevustest tehti nadalakokkuvotteid, mis olid kattesaadavad tootajatele listi kaudu.
Alates mai kuu teisest poolest jatkasime tavaparase tookorraldusega. See aeg oli ka vaga
sundmusterikas. Saime „Vabatahtliku sobra“ margise, sest meie keskus peab tood vabatahtlikega
oluliseks. Registreerisime oma koolitusekeskuse, valja tootati koolituskavad ja edukalt viidi labi ka
mitu koolitust.
Aasta teisel poolel viidi labi vanemate/eestkostjate ja klientide rahulolu-uuringud. Kasil on
oppeaia projekt, mis loodetavasti jatkub edaspidi. Meie keskus osaleb rahvusvahelises projektis
„Accessible Information material-AIM“ ning pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande
teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“. Projektide tegevused jatkuvad ka 2021.
aastal.
Taitus meie suur unistus - saime keskuse ouealale valitrenažoorid, kiige, korvpalli mangimise
voimaluse. Vaatamata sellele, et jai ara suur Mardilaat, osalesime teistel toimunud laatadel. Meie
tooteid osteti ja saime palju kiitvat tagasisidet.
2021. aastal suuname oma motted ja joud uue arengukava koostamisele ning B – korpuse
remondile.

Irina Kalde
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Tallinna Tugikeskus Juks tulemused strateegiliste eesmarkide loikes
2020. aasta tegevuskava koostamise raames pustitati kuus strateegilist eesmarki, mille taitmiseks
viidi labi 52 tegevust ning seati 52 moodetavat tulemust. Nendest taideti 41 tegevust ehk 79%, 11
tegevust on toos voi nendega alustatakse 2021. aastal.
1. TUGIKESKUS JUKS TEENUSED KLIENTIDELE ON KVALITEETSED, KLIENDIKESKSED, VAJADUSPÕHISED
NING KAASAEGSED
1.1 Teenused ja statistika
Tallinna Tugikeskus Juks osutas 2020. aastal jargmiseid teenuseid:
1. igapäevaelu toetamise teenus teenus (arendus – loovtegevusel ning kaitstud töötubades);
2. igapäevaelu toetamise teenus autismispektrihäirega täisealisele;
3. töötamise toetamise teenus;
4. tööalase rehabilitatsiooni teenus;
5. sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus;
6. riigieelarvevaline igapaevaelu toetamise teenus (arendus – loovtegevusel ning kaitstud
tootubades).
2020. aasta jooksul sai erinevaid teenuseid (v.a rehabilitatsiooni teenus) kokku 135 klienti – 73
meest ja 62 naist. Kliendid olid vanuses 18-56, neist 46 klienti oli vanuses 18-24, 83 klienti vanuses
25-49 ja kuus klienti vanuses 50-64. Klientide keskmine vanus oli 29 aastat ja 8 kuud.
Teenustel osaleti keskmiselt 84. toopaeval aastas. Vaike number on tingitud sellest, et eriolukorra
ajal oli keskus suletud kaks kuud. Kuna teenuse saajad kuuluvad riskiruhma, siis oldi teenusele
naastes samuti ettevaatlikud ning endiselt on kliente, kellele osutatakse teenust valjaspool keskust.
Riigieelarvelist erihoolekande teenust osutati 2020. aastal kokku 120 kliendile, kellest 115 sai
igapaevaelu toetamise teenust, neli igapaevaelu toetamise teenust autismispektrihairega
taisealisele ja uks tootamise toetamise teenust. Teenuse saajatest 65 olid mehed ning 55 naised,
kelle keskmine vanus oli 30 aastat ja 9 kuud.
Riigieelarvevalist erihoolekande teenust osutati aasta jooksul kumnele kliendile – kolm klienti
osales arendus – ja loovtegevuse ruhmades ning seitse kaitstud tootubades. Klientidest viis olid
mehed ning viis naised vanuses 18-49 eluaastat, keskmise vanusega 31 aastat ja 4 kuud.
Aruandeaasta valtel tuli teenusele kaheksa uut klienti, kellest kolm tuli igapaevaelu toetamise
teenusele arendus – ja loovtegevusel ning viis klienti tulid teenusele labi isikukeskse erihoolekande
pilootprojekti (kaks klienti suunati arendus – ja loovtegevuse ruhmadesse, uks kaitstud tootuppa,
uks paevategevuste ruhma ning uks klient saab majavalist teenust). Teenustelt lahkus kokku
kumme klienti, neist seitse igapaevaelu toetamise teenuselt arendus – loovtegevusel ja kolm
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igapaevaelu toetamise teenuselt kaitstud tootubades. Lahkujatest kaheksa klienti muutis teenuse
osutajat, uhel kliendil lopetas Sotsiaalkindlustusamet suunamisotsuse ning uhe kliendi puhul
tapsemad andmed puuduvad.
Aasta jooksul oli koige enam teenuse kasutajaid Nomme ja Lasnamae linnaosast ning koige vahem
Piritalt.
Linnaosa

2017

2018

2019

2020

Lasnamäe

27

26

27

27

Mustamäe

20

21

21

21

Põhja-Tallinn

18

18

18

16

Kesklinn

6

4

5

6

Haabersti

9

8

10

10

Nõmme

27

30

28

26

Kristiine

7

7

8

9

Pirita

3

2

2

2

Väljaspool Tallinna

7

10

9

7

124

126

128

124

Kokku

Klientide arv linnaosade kaupa seisuga 31.12.2020
Osakond
Arendavate ja
loovtegevuste
osakond

Osutatavad teenused
Igapäevaelu toetamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
autismispektrihäirega täisealisele
Riigieelarve väline igapäevaelu
toetamise teenus arendus –
loovtegevusel
ISTE projekt
Kaitstud töö osakond Igapäevaelu
toetamise
teenus
kaitstud töötubades
Töötamise toetamise teenus
Riigieelarve väline igapäevaelu
toetamise
teenus
kaitstud
töötubades
ISTE projekt
Rehabilitatsiooni
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus
osakond
Tööalase rehabilitatsiooni teenus
Klientide arv seisuga 31.12.2020

Klientide arv 2020
68
4
2
2
41
1
5
1
60
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Pilootprojekt ”Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses
(ISTE)”, mille eesmark on katsetada psuuhilise erivajadusega inimeste abistamisel
teenuskomponentidel pohinevat lahenemist ja testida korraldusskeemi, kus psuuhilise
erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus. Sisuliselt on
erihoolekande ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, millest
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kombineeritakse abivajavale inimesele ja tema perele sobiv teenuspakett. See voimaldab teenust
osutada paindlikumalt, kasutajasobralikumalt ja kaasavamalt. Üheksa teenuskomponenti on:
personaalne toetus, pere toetamine, sotsiaalsed suhted, vaimne tervis, fuusiline tervis, hoivatus,
vaba aeg ja huvitegevus, eluase ning igapaevaeluga toimetulek. Projekti sihtruhmaks on raske,
sugava voi pusiva kuluga psuuhilise erivajadusega tooealised isikud, kes samal ajal ei ole
erihoolekandeteenuse kasutajad. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.
Tallinna Tugikeskus Juks liitus projektiga 2019. aastal, kuid esimene klient tuli teenusele 2020.
aasta veebruaris. Ametlikult on planeeritud projekti loppkuupaevaks 31.12.2021. Hetkel
osutatakse labi projekti teenuseid neljale kliendile.
Rehabilitatsiooniteenuseid osutati 2020. aastal kokku 65 kliendile, neist kuus olid valjaspool
keskust kliendid. See on 14 klienti rohkem kui 2019. aastal. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust
osutati 60 kliendile ning tooalase rehabilitatsiooni teenust osutati seitsmele teenuse kasutajale.
Suurenenud on sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise maht. Jatkuvalt oli raske
rehabilitatsioonimeeskonda uusi spetsialiste leida.
Teenus
Sotsiaaltootaja individuaalteenus
Sotsiaaltootaja grupiteenus
Tegevusterapeudi
individuaalteenus
Loovterapeudi (muusika)
individuaalteenus
Loovterapeudi (muusika)
grupiteenus
Psuhholoogi individuaalteenus
Eripedagoogi individuaalteenus
Fusioterapeudi individuaalteenus
Tervisevoimlemine
Rehabilitatsioonivajaduse
hindamine ja planeerimine
Rehabilitatsiooniprotsessis
osalemine ja vorgustikutoo
Rehabilitatsiooniplaani taitmise
juhendamine
Kokku
Rehabilitatsiooniteenuse mahud

2018
Sotsiaalne
rehab/h
320
231
13

Tööalane
rehab/h
165
1
0

2019
Sotsiaalne
rehab/h
440
169
29

Tööalane
rehab/h
123
0
5

2020
Sotsiaalne
rehab/h
686,5
229
292

Tööalane
rehab/h
24
0
9

502

111

592

119

655,5

38

8

0

15

0

48

0

264,5
0
167
57
139

114
0
123
0
0

273
147
218
0
35

97
35
45
0
0

354
96
133
0
0

44
10
12
0
0

16

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

1728,5

514

1918

424

2494

137

2020. aastal loppes sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus 17 kliendil ja kahel kliendil tooalase
rehabilitatsiooni teenus. Teenuse loppedes vastasid nad rahulolukusimustikule. Koik olid rahul
saadud rehabilitatsiooniteenusega ning arvasid, et teraapiad olid nende jaoks kasulikud. Vastajad
noustusid, et tootajad suhtusid nendesse sobralikult.
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Kommentaarid:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

suurenenud enesekindlus ja algatusvoime;
oppisin suhtlemist, pallimangu, karaoket, poes kaimist, soogi tegemist;
puudus logopeedi teenus, vajalik koneabi;
koik meeldis, eriti muusika;
nouanded on oiged;
fusioteraapiat on enam vaja, samuti eripedagoogi teenust
teenusel meeldis kaia, kahju et tool kaimise tottu liiga vasinud olin;
oleks voinud rohkem tunde olla.

68,4% ehk 13 vastajat olid nous ja 21,1% ehk neli vastajat olid pigem nous, et neile selgitati teenust
puudutavaid kordasid. Kaks vastajat pigem ei noustunud sellega. Vorreldes eelmise aasta
tulemusega on kordade selgitamisega rahulolu langenud. 57,9% vastajatest noustus taielikult ja
42,1% vastajatest oli pigem nous, et rehabilitatsiooniteenus on nende toimetulekut parandanud
voi toetanud. Rahulolu vorreldes 2019. aastaga jaanud samale tasemele.
Kommentaarid:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

avardunud on valjendusoskus ja uldine iseseisev toimetulek;
meeleolu on parem, olen nuud sale;
paranenud on sihikindlus ja enesekindlus;
alati saab nou kusida, olen julgem;
praegu tunnen, et too tottu on raskem;
oleks voinud ka mulle oelda, kui moni tund ara jaab, kui keegi on haige (nt fusioterapeut).

Soovitusindeksi meetodi (NPS-Net Promoter Score) kasutamise alusel saab oelda, et 79 %
tagasisidele vastanutest soovitavad Tallinna Tugikeskuse Juks rehabilitatsiooniteenust ka teistele.
Kolm vastanutest olid neutraalsed. Seega Tugikeskuse Juks rehabilitatsiooniteenuse
soovitusindeks 2020. aastal on 79.
85,7

90

79

80
70
60
50

50

40
30
20
10
0
Soovitusindeks
2018

2019

2020
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Sooviti veel lisada:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

sooviksime enam liikumise ja spordiga seotud rehateenuseid;
Juksis on ilus ja hea olla. Ema-isa rahul. Leidsin sobrannasid;
Tallinna Tugikeskus Juks on raskete puuetega isikule liiga suur ja hirmutav maja;
vaga meeldis muusikateraapia;
liikumistunnid meeldisid ule koige;
hakkan seda maja igatsema;
koroonaga tuli muutus, ei toimunud midagi
koige tahtsam on rahulikud terapeudid.

1.2 Teenused on vajaduspõhised ja tulemuslikud
Teenuse kasutajate individuaalne tegevusplaan ja profiil koostatakse klienditoo meeskonnas
kliendile 30 paeva jooksul parast kliendi teenusele saabumist. Üsaldusisik vaatab kvartaalselt koos
teenuse kasutaja ja tema eestkostjaga, kas tegevused viivad klienti eesmargi taitmisele lahemale
voi vajavad need umbervaatamist. Aasta parast vaadatakse tegevused plaani kokkuvotva vestluse
kaigus ule koos meeskonnaga ja hinnatakse, kuidas onnestus kliendi elukvaliteeti parendada.
Tulemused kajastuvad kord aastas numbriliselt. Keskuse teenuse kasutajate individuaalsed
tegevusplaanid asuvad vorgukettal.
Elukvaliteeti hinnatakse keskuses kokkulepitud valdkondades: sotsiaalsus, eneseteadlikkus,
igapaevaelu, tooelu ja tervis. Elukvaliteedi muutus protsentides keskuse klientide puhul labi
teenuste kasutamise oli jargmine.

Kaitstud töö osakond
80
70
60

68

73 73

67

50
40
30
20

25

10

22 23

29
7

0
Elukvaliteet tõusis %
2017

Elukvaliteet säilis %
2018

2019

4

4

4

Elukvaliteet langes %
2020

Kaitstud too osakonnas paranes voi sailis elukvaliteet labi keskuse teenuse kasutamise 96%-l
teenuse kasutajatest. Neljal protsendil ehk kahel teenuse kasutajal elukvaliteet langes.
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Arendavate ja loovtegevuste osakond
100
80
60

82 81

76 79

40
20

18 19 19 20

0
Elukvaliteet tõusis %
2017

0

Elukvalitet säilis %
2018

2019

0

5

1

Elukvaliteet langes %
2020

Arendavate ja loovtegevuste osakonnas paranes voi sailis labi keskuse teenuste kasutamise 99%-l
teenuse kasutajatest. Ühel protsendil ehk kahel teenuse kasutajal elukvaliteet langes.

Keskuse klientide elukvaliteedi muutus
100
80
60

75 77 75 73

40
20

22 20,5 20 24,5

0
Elukvaliteet tõusis %
2017

3

Elukvaliteet säilis %
2018

2019

2

5

2,5

Elukvaliteet langes %

2020

Elukvaliteet tousis voi sailis 2020. aastal labi keskuse teenuste kasutamise 97,5% teenuse
kasutajatest. Vorreldes 2019. aastaga oli elukvaliteedi tous voi sailimine 2,5% suurem.
1.3 Teenuse kasutajad on osalenud lisaväärtust andvates tegevustes
Keskuse tegevuses peetakse tahtsaks seda, kuidas keskuse teenused ning tegevused
mojutavad teenuse kasutajaid. Tootatakse teadlikult selle nimel, et koik keskuse poolt pakutavad
teenused arvestavad teenuse kasutajate individuaalseid vajadusi ning oleksid jatkusuutlikud.
Keskuses pakutakse klientidele voimalust osaleda erinevates tegevustes. 2020. aastal oli
huvitegevuste organiseerimine ja labiviimine seoses Covid-19 viirusega raskendatud.
2020. aastal osalesid teenuse kasutajad jargmistes lisavaartust andvates tegevustes:
❖
❖
❖
❖

inglise keele tundides, mida viis labi vabatahtlik Paraskevi Kreekast;
naitetrupi tegevuses, mida juhendas loovterapeut Zoja;
bingo mangus, mida viisid labi vabatahtlik Paraskevi ja Babis Kreekast;
luuleringis, mida viis labi sotsiaaltootaja Piret;
10

❖ kristallkausside ja gongi kontsertitel (tasuline);
❖ karaoke laulmises;
❖ saalihoki trennides, mida viisid labi juhendaja Pirge ja asendusteenistujad Andrek ja Harri
Martin;
❖ diskodel, iga kuu viimasel reedel;
❖ Estonias kontserdisarjal “Lounamuusika” (tasuline);
❖ loomeringis ja tervisevoimlemise pooltunnis, mida viis labi koolitusteenuste koordinaator
Hali;
❖ laulutundides, mida viis labi loovjuhendaja Annely.
Et pakkuda tegevusi keskuse klientidele ja nende vanematele ka nadalavahetustel toimus
laupaeviti koolitusteenuste koordinaatori eestvedamisel kord kvartalis sobrakohvik.
Sobrakohvikus maitsti head ja paremat ning viidi uhiselt labi erinevaid tegevusi. Aasta jooksul
osales kohvikus 41 teenuse kasutajat ja 21 teenuse kasutaja lahedast.
Suuremad uhisuritused nagu kevadkubara pidu ning advendihommik Jaani kirikus jaid 2020.
aastal ara.
1.4 Teenuse kasutajate kaasamine ja esinduskogu töö
Alates 2014. aastast tegutseb keskuses aktiivselt sotsiaaltootajate toel klientide esinduskogu.
Esinduskogu koosolekud toimuvad vahemalt neli korda aastas. Kord aastas toimub koosolek koos
juhtkonnaga, kus juhtkonna liikmed annavad aru, mida on nad teinud esinduskogu ettepanekutega.
Koikidest koosolekutest valmib ka memo, mis on kattesaadav koikidele tootajatele.
Esinduskogu liikmed on Maria, Vadim, Astrid, Rein, Sergei ja Anastassia.
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.
2020. aastal esitati vanemate poolt kolm kiitust. Kaebuseid ja ettepanekuid 2020. aastal klientide
ja tugivorgustiku poolt ei esitatud.
1.5 Klientide ja vanemate/eestkostjate rahuolu-uuringute läbiviimine
Neljandas kvartalis viidi labi rahulolu-uuring keskuse klientidele. Üuring viidi labi intervjuu vormis
ning oli anonuumne. Üuringu labiviimiseks koostati raamkusimustik kvaliteedimeeskona poolt.
Intervjuude labiviimisel kasutati vajadusel PCS pilte. Kusimustele vastas 104 teenuse kasutajat ehk
87%. Intervjuud viisid labi sotsiaaltootajad. Üuringu tulemusi vorreldi 2016. ja 2018. aasta teenuse
kasutajate rahulolu-uuringu tulemustega.
Vastavalt uuringu tulemustele on valdav osa teenuse kasutajatest rahul paeva ulesehitusega ning
neile meeldib keskuses kaia. Koik kliendid tunnevad end keskuses julgelt ja hasti. Samuti tuntakse,
et kui abi vajatakse siis neid ka abistatakse. Teenuse kasutajad arvavad, et juhendajad on
sobralikud ning samuti saadakse teiste noortega hasti labi. Koige enam meeldib teenuse
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kasutajatele keskuses tegeleda muusikaga, too tegemisega, joonistamise ja varvimisega, soogi
valmistamisega, koristamisega, spordi tegemisega ja kasitooga.
Vahem on teenuse kasutajad rahul info kattesaadavusega keskuses toimuva kohta ning sellega, et
nende arvamust kuulatakse.
Üuringu
tulemusi
ning
kommentaare/ettepanekuid
analuusis
kvaliteedimeeskond.
Parendustegevused on planeeritud ning kajastuvad keskuse 2021. aasta tegevuskavas.
Moned naited tulemustest:
Millise hinde keskusele paneksid?
4,65
4,6
4,55
4,5
4,45

4,6

4,58

Kas Sind abistatakse, kui abi vajad?
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80
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60
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40

2016

4,5

20

2018

4,58

0
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4,6
2016
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2018
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2020

2016

7,5 9,6 6,9

0 1,6 0

Ei oska öelda

Ei

2018

2020

Üuringu tulemused on kattesaadavad keskuse kodulehel: Teenuse kasutajate rahulolu-uuring 2020
Neljandas kvartalis viidi labi ka rahulolu-uuring klientide vanematele/eestkostjatele. Üuring viidi
labi elektrooniliselt ning uuringu vastused olid anonuumsed. Üuringu tulemusi vorreldi 2016. ja
2018. aasta vanemate/eestkostjate rahulolu-uuringu tulemustega.
Vastavalt uuringu tulemustele on vanematel/eestkostjatel hea koostoo ja meeldiv tootajatega
suhelda ning nad saadavad hea meelega oma lapse keskusesse. Valdav osa neist soovib ka osa
votta uhisuritustest. Vanemad/eestkostjad eelistavad infot saada tootajatelt suuliselt (83%), eposti teel (75%) ja paberkandjal (65%). Koige vahem eelistatakse info saamiseks Facebooki ning
koosolekuid. Vanemad/eestkostjad tunnevad, et keskuse juhendajad on padevad ja neid
usaldatakse. Siiski on jatkuvalt kitsaskohaks see, et vanemad pole rahul regulaarse tagasiside
saamisega lapse arengu kohta. Seitse neist arvavad, et nad ei saa voi pigem ei saa regulaarset
tagasisidet. Samuti arvab uheksa vanemat, et individuaalne tegevusplaan ei kajasta tema lapse
arengut ning lausa 17 vanemat tunneb, et ei saa plaani koostamisel ja hindamisel kaasa raakida.
Vanemad/eestkostjad on rahul teenuse osutamise keskkonnaga. Koige vahem ollakse rahul oueala
turvalisusega ning toitlustamisega.
54 vanemat/eestkostjat (91%) arvab, et tal on voimalik tutvuda keskuse avaliku
dokumentatsiooniga. 98% vanematest tunneb, et saavad juhtkonna poole poorduda ja et keskus on
hasti juhitud.
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Koik vanemad leiavad, et keskusel on hea maine ning valdav osa on keskuse tooga rahul. Arvatakse,
et keskus areneb positiivses suunas. Keskuse soovitusindeks vanemate poolt on 86,4.
Üuringu
tulemusi
ning
kommentaare/ettepanekuid
analuusis
kvaliteedimeeskond.
Parendustegevused on planeeritud ning kajastuvad keskuse 2021. aasta tegevuskavas.
Moned naited tulemustest:
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60
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0 2 0
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0
Nõustun

Pigem
nõustun
2016

2018

1 0 3

0 0 0
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üldse

2020

Üuringu tulemused on kattesaadavad keskuse kodulehel: Vanemate/eestkostjate rahulolu-uuring
2020
1.6 Alternatiivkommunikatsiooni meetodite laialdasem kasutamine, lihtsa keele põhimõtete
järjekindel rakendamine
Et keskuse teenused oleksid veel rohkem isikukesksed ja vajaduspohised, siis valitakse teenuse
osutamiseks teenuse kasutaja vajadustest lahtuvalt aja- ja asjakohased meetodid. Keskuse uheks
eesmargiks on kasutada laialdasemalt alternatiivkommunikatsiooni. Senini on ostetud keskusesse
PCS- piltide kasutamise jaoks Boardmaker programm, mis on installeeritud ka koikide tootajate
arvutitesse. Samuti on suurem osa tootajatest labinud alternatiivkommunikatsioonialase
koolituse. Koik selleks, et klientidega suhtlus toimiks nendele sobival ja arusaadaval viisil.
Edaspidises toos on planeeritud luua alternatiivkommunikatsiooni meeskond, kes koostab PCSpiltide sonastiku ning aitab tootajatel koostada suhtlustahvleid.
Alates 2019. aasta novembrist osaleb keskus rahvusvahelises Erasmus+ Indire poolt rahastatavas
projektis, mille eesmark on edendada lihtsa keele kasutamist ja luua selle jaoks materjalid.
Loodavate materjalide abil suudaksid tulevikus vahese kirjaoskusega inimesed kasutada
infotehnoloogilisi vahendeid ning antud inimestega tootavad spetsialistid oskaksid koostada
lihtsas keeles arusaadavaid tekste. Projekti raames on keskuse tootajatele toimunud kaks lihtsa
keele pohimotete kasutamise infotundi.
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2. TUGIKESKUS JUKS ON ARENEV KOMPETENTSI- JA KOOLITUSKESKUS INTELLEKTIHÄIREGA
INIMESTE TUGITEENUSTE VALDKONNAS
2.1 Kompetensi- ja koolituskeskuse täiendkoolitusasutuseks registreerimine, õppekavade
koostamine ja koolituste korraldamine
Koolitus- ja kompetentsikeskuse loomine ning oma tootajate teadmiste ja oskuste pakkumine
koolituste/tootubade raames on keskusele alates 2019. aastast uus tegevussuund. Koolitus- ja
kompetentsikeskuse eesmargiks on koolituste/kunstitootubade korraldamine nii eraisikutele kui
ettevotetele.
2020. aastal oli eesmärgiks registreerida Tallinna Tugikeskus Juks ametlikult
täienduskoolitusasutuseks. Selleks koostati õppekavad, koolitajate tutvustused, õppekorralduse
ning kvaliteedi tagamise alused ning lõpuks esitati majandustegevusteade. Alates 19. juunist on
Tallinna Tugikeskus Juks taienduskoolitusasutus tegevusloa numbriga 217222.
Seoses Covid-19 viirusega oli koolituste ning tootubade labiviimine raskendatud. 2020. aastal viidi
labi viis tasulist kunstialast tootuba summas 630 eurot. Samuti toimus keskuse tootajatele kaks
majasisest koolitust “Suhtlemispohimotted autismispektrihairega klientide juhendamisel”.
Koolitus sai tootajatelt vaga positiivse tagasiside. Tallinna Tugikeskus Juks Koolituskeskus valjastas
2020. aastal koolituste labimise kohta 30 toendit.
Koolitus- ja kompetentsikeskuse pakutavate koolitustega saab tutvuda siin: Koolituskeskus
3. TUGIKESKUS JUKS TEGEVUSKESKKOND ON LIGIPÄÄSETAV, TURVALINE NING KLIENTIDE JA
TÖÖTAJATE HEAOLU JA ARENGUT TOETAV
3.1 Tööohutuse ja töötervishoiualane töö
Tookeskkonnanoukogu koosolekud toimusid 2020. aastal kaks korda. 2019. aasta lopus koostatud
riskianaluusi tutvustati tootajatele regulaarsetel tookoosolekutel allkirja vastu. Koikidele uutele
tootajatele on tutvustatud ohutusjuhendeid ning viidud labi tooohutusalane juhendamine. 2020.
aastal viidi labi viis juhendamist. Toimus uks tooonnetus asendusteenistujaga saalihoki
sopruskohtumisel Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses.
Tookeskkonnanoukogu liikmed labisid tookeskkonna voliniku koolituse ning tookeskkonnaalase
too taiendkoolituse kaheksa tunni ulatuses.
Koikides osakondades viidi labi regulaarne tookeskkonna ja toovahendite sisekontroll vastavalt
keskuse sisekontrollisusteemile. Sisekontrolli tulemusi on analuusitud ning voimalusel leitud
lahendused probleemidele.
Kvaliteedimeeskonna poolt uuendati “Raskesti moistetava kaitumisega toimetuleku juhend nr 5”.
Seoses Covid-19 viiruse levikuga koostati keskusele kriisiplaan, mis on ules laetud linna
kriisireguleerimiskomisjoni too keskkonda. Keskuse tooohutusalased andmed on kantud
Tooinspektsiooni iseteeninduskeskkonda TEIS.
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26. veebruaril toimus tootajatele tuleohutusalane koolitus. Tuleohutusalane dokumentatsioon on
tootajatele tutvustatud.
3.2 Teenuseid osutatake turvalises ja kaasaegses keskkonnas
2020. aastal paigaldati magnetsulgurid ustele, millel need puudusid. Samuti vahetati valja keskuse
peauks, mis nuud avaneb ja sulgub automaatselt. Evakuatsiooniukse kohale paigaldati varikatus,
et keskuse klientidel oleks kojuminekul busse oues mugavam oodata. Selleks, et kulalised jouaksid
keskuse peaukseni, paigaldati aiale ja ouealale taiendavad suunaviidad.
Koikidele tootajatele on igapaevaselt keskuse fuajees laual saadaval kaitsekindad, kaitsemaskid ja
desinfitseeriv aine. Tootajatele on jagatud visiirid. Igal hommikul kraaditakse keskusesse saabujaid
ning keskuse kulastajad taitsid tervisedeklaratsiooni.
Tootajate tooruumidesse paigaldati rulood, mis kaitsevad paikese ja kuuma eest.
Õuealale paigaldati valitrenažoorid, kahekohaline kiik ning korvid ja korvilauad eesmargiga
pakkuda keskuse teenuse kasutajatele keskuse hoovis erinevaid aktiivtegevusi. Keskuses on
kasutusel vaikuskapsel.
3.3 Õppeaia rajamine koostöös Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga
2020. aastal esitas Tugikeskus Juks projektitaotluse „Tervendav aed“ Tallinna Keskkonna-ja
Kommunaalametile oppeaia rajamiseks keskuse hoovi. Taotlus rahuldati.
Õppeaed „Tervendav aed“ on klientidele atraktiivne ja aktiivseid tegevusi pakkuv, tootajatele
monusaks loogastuseks ning vanematele uhistegevuste labiviimise kohaks. Seoses Covid-19
viiruse laialdase levikuga alates martsist ning juulikuise kollektiivpuhkusega, alustati
projektitegevustega augusti teises pooles. “Tervendava aia“ projektis osales ajavahemikul augustist
novembrini 37 klienti kaitstud too osakonnast. Projekti jargmises etapis on planeerinud tegevused
aias koigile Tallinna Tugikeskus Juks klientidele ehk edaspidi laieneb projekti tegevus ule terve
maja. Suurimaks saavutuseks projektitoos oli see, et kolme kuuga tehti ara uheksa kuu too. Projekti
raames tehti aia materjalidele, tooriistadele, inventarile kulutusi summas 2902 eurot. Projekti
tegevustega soovitakse jatkata 2021. aastal. Selleks esitatakse uus projektitaotlus Tallinna
Keskkonna- ja Kommunaalametile.
4. TUGIKESKUS JUKS TÖÖTAJAD ON MOTIVEERITUD JA KLIENDISÕBRALIKUD, OMAVAD ERIALAST
ETTEVALMISTUST NING SAAVAD TÖÖKS VAJALIKKU TUGE
4.1 Töökohtade täitmine
Tallinna Tugikeskuses Juks tootas 2020. aasta detsembri lopu seisuga 54 koosseisulist tootajat,
neist kuus osalise tooajaga. Üks tootaja oli rasedus- ja sunnituspuhkusel ning kolm tootajat
lapsehoolduspuhkusel. Aasta jooksul lahkus toolt kolm tootajat. Arvestades tookohtade arvu, oli
toojouvoolavus 6%. Vorreldes 2019. aastaga oli toojouvoolavus 21% vaiksem (aastal 2019 oli
toojouvoolavus 27%). Ilmselt tuleneb madal voolavuse % ka Covid-19 levikust ja sellest tulenevast
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tooalasest ebakindlusest. Koik kolm tootajat lahkusid IV kvartalis. Kaks tootajat lahkusid, kuna
soovisid uusi valjakutseid ja laksid toole teise valdkonda. Ühe tootaja lahkumise pohjused olid
isiklikud. Aasta jooksul tootas kaks inimest toovotulepinguga ning viis inimest kasunduslepinguga.
Tooleping solmiti viie tootajaga. Koik tootajad olid naised. Tootajatest 39 on omandanud
korghariduse, 15 tootajat on kesk- voi kutseharidusega. Tootajate keskmine vanus aasta lopu
seisuga oli 50 eluaastat. Keskuse toos osales kaks asendusteenistujat ning Euroopa vabatahtlikust
teenistusest kaks vabatahtlikku, uks vabatahtlik lahkus eriolukorra ajal. Toos osales ka kuus
kohalikku vabatahtlikku. Koostoos Harju Tallinna Vanglaga tegi 44 inimest keskuses uldkasulikku
tood.
4.2 Töötajate täiendkoolitus
Tootajatel on jatkuvalt voimaldatud end taiendada erinevatel erialastel ja vabahariduslikel
koolitustel. Aasta jooksul osales 52 tootajat koolitustel 238 korda. Kaks tootajat ei osalenud uhelgi
koolitusel. Koolituskulud kokku olid 9397 eurot. Kuus tootajat said personaalset supervisiooni,
kolm tootajat uhe korra ja kolm tootajat kaks korda.
Aasta suuremad koolitused:
❖ Tellimuskoolitus, Maarja Kula SA: Kuidas teenuse kasutajate seksuaalsusele laheneda
(osales 48 tootajat).
❖ Tellimuskoolitus, Verge Eesti ÕÜ: Toimetulek verbaalse ja fuusilise agressiooniga (osales 24
tootajat).
❖ Tellimuskoolitus: Verge Eesti ÕÜ: Õsakonnapohine noustamine ja Verge treening (osales 5
tootajat).
❖ Tellimuskoolitus, Midro ÕÜ: Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse andmestiku koostamine
(osales 7 tootajat).
❖ Tellimuskoolitus, BDA Consulting ÕÜ: Arenguseminar juhtidele (osales 9 tootajat - juhtkond
ja osakonnajuhid).
❖ Tellimuskoolitus, EÕKK ÕÜ: Tuleohutuse koolitus (koikidele tootajatele).
❖ Sisekoolitus: lihtsa keele pohimotted, lihtsa keele kasutamine ja lihtsas keeles materjalide
koostamine (osales 28 tootajat).
❖ Sisekoolitus: suhtlemispohimotted autismispektri hairega klientide juhendamisel (osales
30 tootajat).
❖ CARe metoodika koolitusel osales uks tootaja.
❖ Vaimse tervise esmaabi koolituse labis neli tootajat.
❖ Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolituse lopetas uks tootaja.
Koolituse tagasiside kusimustikku taideti Google drives 2019. aastal 48-l korral. Vastata sai viiele
koolitusega seotud kusimusele. Vastused kusimustele jagunesid alljargnevalt:
❖ Koolitusel kasitletud teemad vastasid minu ootustele ja vajadustele – olid nous ja noustusid
taielikult 88% vastanutest.
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❖ Koolitusel saadud teadmisi saan rakendada igapaevatoos - olid nous ja noustusid taielikult
87% vastanutest.
❖ Koolitaja vastas ootustele (koolitus sisukas, teemakasitlus asjakohane) - olid nous ja
noustusid taielikult 85% vastanutest.
❖ Koolituselt saadud materjale saan kasutada igapaevatoos - olid nous ja noustusid taielikult
84% vastanutest.
❖ Koolitus oli hasti korraldatud (aja kasutus, keskkond) - olid nous ja noustusid taielikult 91%
vastanutest.
Tootajate koostoovestlused viidi labi neljandas kvartalis, nende pohjal tehti kokkuvotted ning
selgitati parendustegevused ning koolitussoovid. Koolitusvajaduse pohjal koostatakse 2021. aasta
koolituse prioriteedid.
4.3 Töötajate tunnustamine, toetamine ja motiveerimine
Covid-19 tottu on 2020. aasta pakkunud mitmesuguseid valjakutseid. Tulenevalt erinevatest
piirangutest jaid pidamata mitmed keskuse traditsioonilised uhisuritused. Kull aga tahistati
hajutatuse pohimottel uhiselt sunnipaevi, juunis oli pidulik tootajate koosviibimine ja detsembris
pidulik joululouna. Augustis toimus tootajate soovil rabamatk Valgejarvele ja oktoobris kulastati
Liikva Paikesekodu.
Vaktsineerimine huvitati 13 tootajale, prillide kompensatsiooni maksti viiele tootajale.
Aasta alguses osalesid kuus tootajat linnapea vastuvotul Lennusadamas. Keskuse tootajaid
tunnustati aasta lopus makstes tulemustasu. Tulemustasu maksmisel voeti arvesse tootamist
Covid-19 tingimustes, erinevates projektides osalemist ja erihoolekande teenuste edendamist.
Lisatasuga peeti meeles ka kvaliteedimeeskonda. Aasta sotsiaaltootajaks esitati juhendaja Dea
Murk, kelle ka Tallinna Linnavalitsus valis Tallinna aasta sotsiaaltootajaks 2020.
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5. TUGIKESKUS JUKS ON KAASAEGNE ARENEV ORGANISATSIOON, LEIDES VÕIMALUSED SEATUD
EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS
5.1 Eelarve maht ja tuluallikad
Keskuse eelarve planeerimise eesmark on hoida rahastus vahemalt eelmise aasta mahus. 2020.
aastal sai eesmark taidetud. 2019. aastal oli keskuse eelarve 1 269 903 eurot. Aastal 2020 oli
eelarve 1 293 274 eurot.

Rahastus allikate lõikes 2018-2020
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5.2 Ajakohane kvaliteedijuhisele vastav dokumentatsioon
Keskuse dokumentatsioon ule viidud Postipoissi ning volitatud tootajad kasutavad seda.
2020. aastal loodi voi uuendati jargmised dokumendid:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Tegevuskava 2020
Kvaliteedipohimotted
Teenuse osutamise protsess
Tegevusaasta aruanne 2019
Tookorraldusreeglid
Kriisiplaan
Ametijuhendid (7)
Kodukord eesti keeles
Kodukord vene keeles
Raskesti moistetava kaitumise toimutuleku juhend nr 5
Koostoovestluste labiviimise kord
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5.3 Sise- ja välishindamine
Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmargiks on tagada osutatavate teenuste arengut
toetavad tingimused ja keskuse jarjepidev areng.
2019. aastal kutsus Sotsiaalkindlustusamet uuendusmeelseid ja kvaliteedile orienteeritud
organisatsioone koostoos valja tootama ja piloteerima uut enesehindamise mudelit.
Selleks loodi tooruhm, kuhu kutsuti 25 organisatsiooni. Nelja seminari kaigus valmis uhistoona
enesehindamise mudel 2020. aasta kevadel. Arendusprojektis osalenud organisatsioonid viisid
labi oma organisatsiooni teenuste kvaliteedi hindamise uue hindamisvahendi abil. Vahend tugineb
kvaliteedijuhise kriteeriumitele. Enesehindamise labiviimine sattus eriolukorra ajale ja seelabi oli
keeruline tootajatega kohe protsessi alguses kohtuda. Koigepealt tutvus kvaliteedi- ja arendusjuht
enesehindamise keskkonnaga ning seejarel kaasas kvaliteedimeeskonna (12 inimest).
Kvaliteedimeeskond kohtus neli korda, mille raames taideti uhiselt enesehindamise vorm.
Tallinna Tugikeskus Juks enesehindamise tulemused olid jargmised:
Nr

Kriteerium

Tase hetkel

Oodatav tase

1

Kattesaadavus ja taskukohasus

Vaga hea

Vaga hea

2

Teenuse osutamise keskkond

Vaga hea

Vaga hea

3

Inimesekesksed, eesmargiparased teenused

Vaga hea

Vaga hea

4

Terviklik lahenemine ja vorgustiku too

Hea

Vaga hea

5

Inimeste voimestamine

Vaga hea

Vaga hea

6

Kaasamine

Hea

Vaga hea

7

Inimese oigused

Vaga hea

Vaga hea

8

Tulemuste ja moju hindamine

Vaga hea

Vaga hea

9

Tootajate padevus

Vag ahea

Vaga hea

10

Tootajate eetika

Hea

Vaga hea

11

Juhtimine

Vaga hea

Vaga hea

12

Tootingimused ja tookeskkond

Vaga hea

Vaga hea
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Enesehindamise kohaselt peab tahelepanu poorama ning tood tegema teemadel terviklik
lahenemine, kaasamine ja tootajate eetika.
Piloteerimise raames pidi labi viima ka valishindamise. Tallinna Tugikeskus Juks viis
valishindamist labi Kao Tugikeskuses ja vastupidi. Hinnati samu kriteeriume, et tekiks
vordlusmoment ja heade praktikate vahetamise voimalus. Valishindamine sujus ladusalt ning andis
tagasisidet loodud susteemidele ja tookorraldusele. Hinnati kriteeriume: teenuse voimestav
iseloom, tulemustele orienteeritus ja organisatsiooni hea tookorraldus.
5.4 Klienditööalane info liikumine, IT-lahenduste kasutusele võtmine
Tallinna linnal puudub infotehnoloogiline keskkond, mis toetaks sotsiaalhoolekandeteenuste
korraldamist ja labiviimist, mistottu suur osa dokumentidest ja suhtlusest vanema/eestkostjaga
toimub kas suuliselt, paberil voi e-posti vahendusel. Samuti puudub hallatavatel asutustel voimalus
kasutada STAR-i. Selle probleemi lahendamiseks algatas Tallinna linn projekti “Tallinna linna
sotsiaalhoolekande infosusteemi eelanaluusi ja lahteulesande koostamine”. Eelanaluus ja
lahteulesanne on koostatud. Linn on valja kuulutanud hanke keskkonna loomiseks. See peaks
valmima 2021. aasta lopuks.
Infosusteemi eesmark on pakkuda elektroonilise keskkonna abil aletrnatiivne voimalus linna
pakutavate/korraldavate sotsiaalteenuste osutamiseks vajalike andmete digitaliseerimine.
Eesmargiks on luua kaasaegne ja terviklik info kogumise ja sailitamise infosusteem, mis voimaldab
ka turvalist andmevahetust nii vanema/eestkostjaga kui ka Sotsiaalkindlustusametiga. Loodav
infosusteem peaks voimaldama andmeid analuusida, planeerida vajalikku teenuse mahtu ja hinda.
Toimunud on kolm kohtumist vajaduste kaardistamiseks ning sisendi andmiseks.
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5.5 Kvaliteedimeeskonna töö
Kvaliteedimeeskond tegutseb keskuses alates 2015. aastast. Meeskonnaga liitumine on vabatahtlik
ning oodatud on koik keskuse tootajad. Meeskonda kuulub 15 tootajat. Kvaliteedimeeskonna too
eesmargiks on keskusele oluliste dokumentide koostamine ja kaasajastamine, samuti
esilekerkinud teemade ule arutlemine. 2020. aastal kohtus meeskond seitse korda. Koostoos
taideti veebikeskkonnas enesehindamisvahendit. Üle vaadati ja ajakohastati raskesti moistetava
kaitumise juhend ja selle lisa ning teenuse osutamise protsess. Üle vaadati ja taiendati klientide ja
vanemate/eestkostjate rahulolu-uuringu kusimustikud. Üuringute kokkuvotete pohjal lepiti kokku
parendustegevused 2021. aastaks.
6. TUGIKESKUS JUKS KOOSTÖÖ VÄLISTE HUVIGRUPPIDEGA TOETAB KESKUSE JÄTKUSUUTLIKKUST
NING AITAB KUJUNDADA ÜHISKONNA VÄÄRTUSHINNANGUID
6.1 Ühiskonna teavitamine ja huvigruppide kaasamine (sh külaliste võõrustamine ja praktikantide
vastuvõtmine)
Et aidata kujundada uhiskonna vaartushinnanguid ja informeerida huvigruppe, korraldatakse
avatud uste paevi, voetakse vastu kulalisi, pakutakse praktika sooritamise ning uhiskondliku
kasuliku too tegemise voimalusi. Voetakse vastu vabatahtlikke ning asendusteenistujaid.
Korraldatakse naituseid ja osaletakse laatadel. Tegevusi kajastatakse kodulehekuljel ja Facebookis.
2020. aastal olid koik need tegevused raskendatud seoses Covid-19 viiruse levikuga ning
eriolukorra valja kuulutamisega.
2020. aastal tutvustati keskuse erinevaid tegevusi kulalistele 12 korral. Keskust kulastas 30
inimest. Praktika sooritas keskuses viis praktikanti: Haapsalu Kutsehariduskeskusest, Tallinna
Ülikoolist ja Luwi koolituskeskuse tegevusjuhendajate oppest.
Keskuse tegevustes osales kaks valisvabatahtlikku Kreekast, uks kohalik vabatahtlik ja kaks
asendusteenistujat. Kui keskusele omandati 2019. aastal kvaliteedimargis valisvabatahtlike
vastuvotva organistasiooni rolli taitmiseks, siis 2020. aastal soovis keskus taodelda vabatahtliku
sobra marki. See on kvaliteedimargis, mis tunnustab vabatahtlike kaasamise head taset ja
professionaalsust Eesti organisatsioonides. Margise taotlemiseks peab osalema vabatahtliku sobra
arendusprogrammis, motlema vabatahtlike kaasamise pohjalikult labi ning korraldama
vabatahtliku tegevust kooskolas hea tavaga. Õktoobris andsid margise keskusele ule
rahvastikuminister Riina Solman ja Eesti Kulaliikumine Kodukant.
Keskuse tegemisi tutvustati kodulehe ning Facebooki kaudu. Kodulehte kulastati aasta jooksul 10
535 korda, mis oli ligi 500 korda rohkem kui eelmisel aastal. Kulastajaid oli nii Eestist, Soomest,
Venemaalt, Ameerika Ühendriikidest, Hiinast, Jaapanist, Prantsusmaalt, Latist, Saksamaalt jne.
Aasta lopu seisuga oli keskusel Facebooki jalgijaid 872, mis on enam kui sada inimest rohkem kui
eelneval aastal.
2020. aastal valjaspool keskust naituseid ei toimunud, toimus kaheksa majasisest naitust.
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2020. aasta novembris sai naitetrupil lavakupseks uus naidend „Moista, moista, miks ei moista “.
Etenduses kusitakse igasuguseid moistatusi ja leitakse ka vastused teatrile omases mangulises ja
kujundlikus keeles. Moistatuste kusimine ja nendele vastamine innustab motlema ja pakub ka
araarvamise roomu ja leidmislusti. Moistatused tutvustavad asju ja nahtusi meie umber – loodust,
inimest, esemeid ja palju muud, aitavad leida asjade vahelisi seoseid ja suunavad motestama
umbritsevat maailma. Esietendus toimus novembris, kahjuks majast valja esinemas kaia polnud
voimalik.
2020. aastal muus Tallinna Tugikeskus Juks tootubades ning kunstikodades valmistatud tooteid
summas 12 761,17 eurot. See on pea 1500 eurot vahem kui 2019. aastal.
Suurimad tellijad olid Securitas Eesti AS, Eesti Maaulikool, ACE Logistics Estonia AS, Tallinna
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Cybernetica AS. Lisandusid eraisikud ning vaiksemad tellijad. Kaupa
muusid
edasi
Eesti
Suveniiride
pood
ja
pood
Muulin,
e-pood
aadressil:
https://pood.erivajadus.eu/. Toodangu muumiseks korraldati keskuses aasta jooksul kolm suurt
avalikku muuki ning osaleti erinevatel joulumuukidel.
6.2 Projektis “Accessible information Material” Eesti esindamine
Novembrist 2019 esindab Tugikeskus Juks Eestit rahvusvahelises Erasmus+ Indire poolt
rahastatavas projektis “Accessible Information Material”. Projekt kestab 2021. aasta detsembrini ja
holmab endas palju erinevaid tegevusi, millest mitmed on rahvusvahelised, kuid samas on ka palju
tood kohalikul tasandil Eestis. Projektis osalevad 7 organisatsiooni: Associažione Üniamoci Õnlus
Itaaliast, Asociacija "Aktyvus Jaunimas" Leedust, Centro Social e Paroquial Santos Martires
Portugalist, IES El Greco Hispaaniast, Towaržystwo Wspierania Inicjatyw Spolecžnych Alpi Poolast,
Üniversita Degli Studi Di Catania Itaaliast ja Tallinna Tugikeskus Juks. Nende organistastioonide
igapaevane too on seotud erivajadustega inimeste, madala kirjaoskusega inimeste voi
pagulastega.
Projekti laiem eesmark on lihtsa keele kasutamise ja lihtsas keeles oleva informatsioonile ligipaasu
arendamine. Kitsamalt vottes on kaks peamist loodetavat tulemit:
❖ Luua lihtsas keeles materjalid arvuti ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) aluste
opetamiseks.
❖ Luua lihtsas keeles materjalide koostamise juhendid nii kirjalikus kui ka veebiseminari
vormis.
2020. aasta peamine projekti ulesanne oli viia labi uurimus Juksi teenuse kasutajate seas teemal,
mille kohta nemad rohkem infot sooviksid ja vajaksid ning koostada lihtsas keeles materjal osana
arvuti ja IKT kasutamise aluste kohta. Keskuse ulesandeks oli koostada lihtsas keeles juhend Google
Maps-i kasutamise ja on-line fototootluse kohta.
2020. aastal alustati ning 2021. aastal jatkatakse arvuti ja IKT kasutamise aluste materjalide
tolkimise ja kohandamisega iga projektis osaleva organisatsiooni emakeelde.
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Materjalid on jargmiste teemade kohta:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Arvuti sisse ja valja lulitamine, taaskaivitamine. Hiire ja klaviatuuri kasutamine.
Toolaud (failide liigutamine, kaustade loomine ja kustutamine).
Shortcuts – klaviatuuri kasud.
Malupulk.
Microsoft Word.
Videoredaktor.
Digitaalne turvalisus.
Google Chrome.
Google Maps.
Youtube.
Gmail.
Facebook ja Messenger.
Pixlr X (fototootlus).
Curriculum Vitae Europass.

2020. aasta Covid-19 viirus tekitas maailmas suure segaduse ning see on mojutanud ka projekti
tegevusi: on ara jaanud koostookohtumised ja klientide kaasamise voimalus Portugalis toimuma
pidanud koolitusel osalemiseks.
Vaatamata paljudele ara jaanud kohtumistele ja segasele ajale on hea meel todeda, et projekt siiski
liigub edasi. Sellesse kaasatud spetsialistid arendavad oma teadmisi labi praktilise lihtsa keele
rakendamise. Loodetavasti on 2021. aasta lopuks olemas vaga hea materjal lihtsa keele alaste
koolituste labiviimiseks ja teadmiste jagamiseks koikidele huvilistele.
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Kontaktid

IRINA KALDE
Direktor

STINA SIEM
Kvaliteedi- ja arendusjuht

LIIS LÕHMUS
Teenuste juht

Tel 508 9925
irina.kalde@juks.ee

Tel 525 2786
stina.siem@juks.ee

Tel 511 8768
liis.lohmus@juks.ee

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