S E L E T U S K I R I 2012 aasta tegevusplaani juurde
Päevakeskus Käo on Tallinna linna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poolt hallatav
hoolekandeasutus, mis toetades ja täiendades perekonda võimaldab lastele
koostöös Käo Põhikooliga põhihariduse omandamist põhikooli lihtsustatud
riikliku õppekava alusel hooldusõppe tasemel, koostöös Tallinna Kopli
Ametikooliga kutsekeskhariduse omandamist noortele, erinevaid sotsiaal- ja
rehabilitatsiooniteenuseid

ning

päevahoiuteenust

nii

lastele

kui

täiskasvanutele kellel on raske ja sügav puue ning liitpuue.
Päevakeskus Käo tegevuste eesmärgid on suunatud nii keskuse üldisele
arendamisele kui ka iga kliendi individuaalse arengu toetamisele. Tähtsaks
peetakse keskuses pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmist, mille üheks
meetmeks on personali pidev enesetäiendamine.
Keskuses pakutavate teenustenimistu laiendamise ja kvaliteedi tõstmise
eesmärgil on planeeritud erinevate projektide käivitamine või projektides
osalemine koostööpartneritena.
Päevakeskus

Käo

klientideks

on

koolikohustuslikus

eas

lapsed

ja

täiskasvanud kellel on raske ja sügav puue ning liitpuue. Keskuse eesmärgiks
on luua soodsad tingimused laste ja täiskasvanute arenguks ja toimetulekuks
ning pakkuda toimetulekut toetavat ja arendavat tegevust. Eesmärgist
tulenevalt on keskuse põhiülesandeks soodustada klientide enesetunnetuse,
motoorsete,

kognitiivsete,

kommunikatiivsete,

sotsiaalsete

ja

eneseteenindusoskuste arengut, koostada igale lapsele koostöös kooliga
individuaalne õppekava ja täiskasvanutele individuaalne tegevusplaan,
arendada ja õpetada iseendaga toimetulekut, tagada tervise kaitse ja
turvalisus keskuses viibimise ajal.
Päevakeskus Käo missiooniks on: erivajadusega inimestele eakohasteks
tegevusteks tingimuste loomine. Missioon on meie keskuse põhieesmärgi
tuum, keskuse olemise ja eksisteerimise eesmärk ja peamine alus.
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Päevakeskus Käo on pidevas arengus. Meil on tänaseks kokku juba kolm
keskust: lastekeskus aadressil Käo 53, ja kaks täiskasvanute keskust
aadressidel Pae tn 37/Võidujooksu 18 ning Maleva 16.
	
  

Keskuse põhi-ja tugiprotsessid
Põhiprotsessiks, milleks on klientidele erinevate sotsiaal- hoolekande- ja
rehabilitatsiooniteenuste osutamine, seire ja tulemuste hindamine, uute
teenuste arendamine, mille tulemuslikkus väljendub meie kliendiesindajate
rahulolus.
Lastekeskuses on 35 teenuse saajat. Maleva keskusesse liikus edasi 4 last.
Teenuselt lahkus aasta jooksul 3 last. Teenusele tuli 4 last. Alates september
2012 on Lastekeskus avatud kella 18.00-ni.
Pae keskuses on 55 teenuse saajat. Maleva keskusesse viidi üle 8 teenuse
saajat ja 2 teenuse saajat lahkus keskusest. Teenusele tuli üks täiskasvanu.
Intervallhoiuteenust kasutas 32 klienti 411 ööpäeva. Lisandus 8 uut teenuse
saajat.
Maleva keskus on 13 teenuse saajat. Maleva keskus avati 1.oktoober 2012
Alustati tööd 2 rühmaga- 14 teenuse saajaga. Novembris lahkus üks
teenuselt.
Igapäevaelu toetamise teenusel oli kokku 46 teenuse saajat. Aasta jooksul tuli
juurde 2 teenuse saajat ja lahkus 1.
Rehabilitatsiooniteenusel oli kokku 181 teenuse saajat. Sihtgrupp 1 teenusel88 teenuse saajat, Sihtgrupp 2 teenusel- 8 teenuse saajat, Sihtgrupp 3- 85
teenuse saajat.
Kutseõppes osales 2011/2012 õppeaastal 13 õppurit.
Tugiprotsessiks, milleks on asutuse dokumendihaldus, tegevuskavade ja
eelarve koostamine, personalijuhtimine, kommunikatsiooni- ja infosüsteemi
juhtimine, kvaliteedi hindamine ning mittevastavuste käsitlemine.
2012 aasta jooksul täiendati ja muudeti mitmeid asutuses kehtivaid
põhimõtteid, kordasid ja juhendeid.

Osalemine projektides, sh välisprojektides
Päevakeskus Käo osales 2012. aastal järgmistes projektides:
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ETRA projekt
Päevakeskus Käo osaleb partnerina Grundtvig Multilateral projektis ETRA Haridus läbi rehabiliteeriva kunstfoto (Education Through Rehabilitative
(Outsider) Art- Photo: an informal learning path for soft skills and
empowerment for adults at risk of marginalization) ajavahemikul 01.12.201130.11.2013. Projekti partneriteks on erinevad organisatsioonid üle Euroopa
(Eesti, Itaalia, Hispaania, Portugal, Kreeka ja Taani), kes tegelevad tõrjutud
või ebasoodsas (marginaliseerumisriskiga inimesed) olukorras olevate
inimestega

(vaimupuudega

inimesed,

vaimuhaigusega

inimesed,

immigrandid, vanglast vabanenud jt). Päevakeskuses Käo esindab projektis
oma sihtrühma, kelleks on raske ja sügava vaimupuudega ning liitpuudega
noored täiskasvanud.
Projekti peamiseks eesmärgiks on stimuleerida riskiolukorras olevate inimeste
personaalset ja sotsiaalpsühholoogilist arengut ning edendada sotsiaalset
ühiskonda kaasatust ja võimetekohast osalemist. ETRA projekti eesmärgid
toetavad

Päevakeskus

Käo

eesmärke

luua

võimalikult

optimaalsed

tingimused täiskasvanud noorte osalemiseks ea- ja võimetekohastes
tegevustes. Projekti üheks väljendusvahendiks on fotograafia, mis annab
võimaluse sotsiaalse tõrjutuse riskiga inimestele midagi luua, ennast
väljendada ja portreteerida just enda reaalsust.
Kõigepealt organiseeritakse 8-kuuline workshop Itaalias, Eestis, Portugalis ja
Hispaanias. See workshop jaotatakse kaheks erinevaks etapiks:
Inspiratsioon: külastatakse näitusi, vaadatakse teiste kunstnike loomingut,
kohtutakse

kohalike

kunstnikega.

Olles

kaasatud

kohaliku

kultuuri

tegevustesse inspireerib see osalejaid suunduma edasi projekti järgmisesse
etappi.
Treeningprogramm:

workshopis

osalejad

kasutavad

fotograafiat

kui

kommunikatsioonivahendit, kus spontaanselt tehakse valikuid ja pildistatakse
ümbritsevat reaalsust.
Projekti partnerid loovad virtuaalse muuseumi, mis annab inimestele üle kogu
maailma võimaluse uudistada fotosid, mis on valminud projekti erinevate
kunsti töötubade käigus. Kunstilised loometööd ja fotod, mis on tehtud
projektis osalejate poolt, tulevad arutlusele erinevatel projekti kohtumistel ning
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esitlusele näitustel üle terve Euroopa. Projekti lõpus korraldatakse suur
konverents Lissabonis, Portugalis (2013. aasta sügisel).
Rohkem infot:
Projekti I infoleht: http://www.kaokeskus.ee/ul/NEWSLETTER_1_EST.pdf,
projekti II infoleht: http://www.kaokeskus.ee/ul/NEWSL2_EST.pdf

“Linn lilleliseks” projekt
2007. aastal sai Päevkeskus Käo noorte täiskasvanute jaoks alguse
osalemine noorteprojektis “Linn lilleliseks”, kus on partneriks ja korraldajaks
MTÜ Tegusad Eesti Noored. Linn Lilleliseks on noorte loodud projekt, mis eri
taustaga noored

ühiselt kokku toob, et heakorratöid teha. Päeva jooksul

mängitakse nii tutvumismänge, riisutakse lehti ja koristatakse Tallinna
erinevates piirkondades (Vabaõhumuuseum, Tallinna loomaaed). Rohkem
infot: http://ten.ee/d/yritused/linn-lilleliseks-2012

Hipoteraapia laager ja Erivajadusega noor kunstimuuseumis .
6.-

10.

augustini

osalesid

Paunapõllu

talus

Kuusalu

vallas

seitse

Päevakeskuse Käo liitpuudega last hipoteraapia laagris, laagri korraldaja oli
MTÜ

Inimeselt

Inimesele.

Rohkem

infot:

http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20120607&ID=286461
2012. a kevadel osales projektis „Erivajadusega noor Kumus” kokku 134 last
ja noort Päevakeskus Käo lastekeskusest ja täiskasvanute keskustest,
Tallinna Tugikeskusest Juks ning Tallinna Lastekodu Lasnamäe keskusest.
Kuna projekt "Erivajadusega noor Kumus" sai kõigi osalejate poolt väga head
vastukaja ning tekitas Eesti Kunstimuuseumi juhtkonnas positiivset kõla, siis
sai valmis ka järgmine projekt "Erivajadusega inimene Kumus ja Niguliste
muuseumis".

Haridusprogrammide

kuraatorid

on

ette

valmistanud

spetsiaalsed progammid muuseumite aaretega tutvumiseks. Päevakeskus
käo

lapsed

ja

täiskasvanute

keskuste

noored

osalesid

projekti

"Erivajadusega inimene Kumus ja Niguliste muuseumis" kolmes erinevas
programmis: “Jäljekütid” ja “Kalevipoeg” (Kumus) ning “Lõvijaht” (Niguliste
muuseumis). Programme viisid läbi Jane Meresmaa-Roos (Kumu) ja Külli
Kaus (Niguliste).
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Kunsti vaatamisele lisaks said programmis osalejad muuseumides ise samuti
kunsti teha.

Päevakeskus Käo olulisemad uurimis- ja arendustegevuse
projektide lühikirjeldus.
www.tugiinfo.eu
Tugiinfoportaal

sai

alguse

Euroopa

Sotsiaalfondi

meetme

1.3.1

"Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine" projektist 1.3.0102.09-0063
„Eelduste loomine vaimupuudega inimeste efektiivsemaks kaasamiseks
tööturul“.
Veebiportaali eesmärk on toetada tööotsijat/juhendajat ja tööandjat:
olulise infoga vaimupuudega inimeste eakohasel kaasamisel ühiskonnaelus
(kutseõppe- ja tööle rakendumise võimalused);
edukogemuse alusel tugisüsteemi mudelite pakkumisega ja hea praktiliselt
rakendatava materjaliga tööotsija nõustamiseks ning tööellu kaasamiseks.
2. novembril 2012 korraldas SA Innove koostöös Päevakeskus Käo
projektikeskusega ümarlaua teemal HEV kutseõppija ja töölerakenduja
tugisüsteem. Üritus toimus Tallinnas Scandic Palace hotell (Vabaduse Väljak
3 Tallinn).
Töö veebiportaaliga jätkub.

Arendusmeeskondade töögrupid
Alternatiivkommunikatsiooni arendamine
Päevakeskuses Käo tegutseb alternatiivkommunikatsiooni arendusmeeskond
(AAC meeskond), mille eesmärgiks on arendada välja piisav alternatiivsete
(ka tehniliste) kommunikatsioonivahendite baas, mida kasutatakse Tallinna
linna raske ja sügava liitpuudega laste ja täiskasvanute sotsiaalseks
rehabilitatsiooniks (koostöös MTÜ Inimeselt Inimesele). Arendusmeeskonnal
on

valmidus

nõustada

ja

koolitada

lapsevanemaid/

eestkostjaid

ja

erialaspetsialiste üle terve Eesti. On olemas toimiv koostöövõrgustik teiste
samalaadsete keskustega. Hetkel tegeletakse süvendatult suhtlustahvlite
arendamisega (ka digitaliseerimisega), suhtlusraamatute valmistamisega
lastele
	
  

ja

noortele

täiskasvanutele,
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tahvelarvutitele

kommunikatsioonirakenduste kohandamisega. 2013. aasta märtsis toimub
AAC-alane infopäev.
Päevakeskus Käo meeskonnal on valmidus oma valdkonna-alast teavet
jagada Tallinnas toimuval abivahendeid käsitleval Invamessil.

Autismispetsiifika töögrupp
Oktoobris 2012 käivitus Keskuses Autismialane töögrupp, selleks, et
arendada välja tööpõhimõtted autistlike laste-ja täiskasvanutega töötamiseks.

Kutseõpe
	
  
Päevakeskus Käo ja Tallinna Kopli Ametikooli sidusas koostöös viiakse läbi
Päevakeskus Käo Pae keskuse ruumides kutseõpet kodumajanduse erialal.
2012. aasta kevadel lõpetas kolmeaastase kutseõppe kursuse 8 noort
täiskasvanut, kes tänaseks on rakendatud ea- ja võimetekohastesse
töötegevustesse Päevakeskus Käo Maleva keskuses. Hetkel tegutseb
Päevakeskus Käo Pae keskuses üks kutseõppeklass (4 õpilast), kes
lõpetavad kolmeaastase kutseõppe kursuse 2014. aasta kevadel.

EQUASS
Alates 2012. Aastast taotleb Päevakeskus Käo EQUASS Assurance
kvaliteedimärki, mis tagab kvaliteedi ja kvaliteedikontrolli teenustes. Süsteem
võimaldab

sotsiaalteenuseid

osutavatel

organisatsioonidel

osa

võtta

sertifitseerimise protsessist Euroopa tasandil, tagades sellega teenuse
kasutajatele/ klientidele ja teistele huvirühmadele oma teenuste hea kvaliteet.
Rohkem infot: http://www.equass.ee/equass-eesti/

Maleva keskuse avamine
01.oktoobril 2012. a. avas Päevakeskus Käo täiskasvanutele uue keskuse
endises Tallinna Lastekodu Maleva tänava ruumides.
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Tallinna linna toel korrastati ja remonditi ruumid ning tööd alustas esialgu
kaks rühma 14 teenusesaajaga. Maleva keskuses on võimalik avada veel
kolm rühma peale ruumide remontimist.
Teenuse saajate kasutuses on lisaks rühmaruumidele söögisaal, ruumid
rehabilitatsiooniteenuse- ja igapäevaelutoetamiseteenuse osutamiseks ning
ruumid arendavateks tegevusteks.

Olulisemad arengusuunad 2013. aastal.
•

Alternatiivkommunikatsiooni pidev arendamine. AAC infopäev märts
2013;

•

Maine

kujundamine.

Keskust

levitamine:

Päevakeskus

aktuaalse

info

Käo

jagamine:,

tutvustavate

materjalide

veebilehtede

pidev

loomine/

täiendamine,

www.facebook.com/paevakeskuskao,

www.kaokeskus.ee, www.tugiinfo.eu. Keskuse voldiku jmt keskust
tutvustava trükimaterjali koostamine, kujundamine ja levitamine.
Keskust tutvustava video tegemine;
•

ETRA projekti tegevused: pildistamise töötoad Päevakeskus Käo
täiskasvanute keskuses, noorte täiskasvanute poolt tehtud fotode
näitused Tallinna linnaruumis;

•

EQUASS

kvaliteedimärgi

taotlemise

protsessis

osalemine.

Töö

keskuse dokumentidega, teavitustöö;
•

Koostöö

lapsevanemate/

esinduskoguga)

eestkostjatega

võimalike

lahenduste

(lapsevanemate

leidmiseks

seoses

ööpäevaringse hooldamise teenuse või kogukonnas elamise teenuse
arendamisega (omastehooldajate temaatika);
•

Päevakeskus Käo Maleva keskuse edasiarendus- võimalusel uute
rühmade renoveerimine avamine (ressursside taotlemine), järjekorras
olevatele erivajadustega klientidele teenuste võimaldamine.

Tulenevalt 2012 aasta kokkuvõttest on Päevakeskus Käo strateegilised
eesmärgid aastaks 2013:
•

	
  

kvaliteedi parendamine läbi EQUASS kvaliteedisüsteemi juurutamise;
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•

igapäevase

töö

võimalikult

efektiivne

toimimine

läbi

heade

jõustamisoskustega personali;
•

kvaliteetse teenuse kättesaadavuse ja jätkusuutlikkuse tagamine
sihtrühmale

edendades

isiksusekesksust,

osalemist

ning

enesemääratlust;
•

kujunemine üle- Eestiliseks kompetentsikeskuseks oma sihtrühmast
lähtuvalt;

•

	
  

toimiva võrgustikutöö toetamine kestva arengu tagamiseks.
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