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Sissejuhatus 

Tallinna arengukava 2014-2020 tegevuskavas õn 4. peaeesma rk: hõõlitud, kaitstud ja abistatud 
tallinlane- maandatud riskidega ja (sõtsiaalselt) turvaline Tallinn.  

Käo Tugikeskuse teenused raske ja sügava intellekti- ning liitpuudega teenusekasutajatele 
2020. aastal: 

Keskus Aadress Teenused 

lastekeskus Ka õ 53,  
13418 Tallinn  

 Laste pa evahõiuteenus 
 Sõtsiaalse rehabilitatsiõõni teenused 

Pae keskus 
ta iskasvanutele 

Pae 37/ Võ idujõõksu 18, 
11414 Tallinn  

 Igapa evaelu tõetamise teenus pa eva- ja 
na dalahõiuna   

 Igapa evaelu tõetamise teenus 
 Igapa evaelu tõetamise teenus 

autismispektriga raske võ i su gava 
puudega ta isealisele isikule 

 Sõtsiaalse rehabilitatsiõõni teenused 

Maleva keskus 
ta iskasvanutele 

Maleva 16,  
11711 Tallinn  

 Igapa evaelu tõetamise teenus pa eva- ja 
na dalahõiuna   

 Igapa evaelu tõetamise teenus 
 Sõtsiaalse rehabilitatsiõõni teenused 

 

Meie missioon: luua igale teenusekasutajale parimad võ imalikud tingimused ea- ja 
võ imetekõhasteks tegevusteks. 

 

Meie visioon: õlla kaasaegne ja elukvaliteeti va a rtustav kõmpetentsikeskus erivajadustega 
inimestele. 

 

 

 



SISSEJUHATUS 

Lk 2 

Meie väärtused: 

 

Käo Tugikeskuse strateegilised eesmärgid:  

1. Isikukesksete ja elukvaliteeti va a rtustavate teenuste õsutamine 

2. Ja tkusuutlikult areneva ja kõõstõ õ le avatud keskkõnna tagamine 
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Arendus- ja parendustegevused 2020. aastal 

 Kõhanemine COVID-19 tuleneva eriolukorraga õhutuks 
tõ õ kõrralduse tagamiseks terve 2020. aasta va ltel.  

 Käo TV ka ivitamine. Regulaarsed Live u ritused. Tugikeskuse 
tõ õ tajate, teenusekasutajate vanemate ja kõõstõ õ partneritega 
kõmmunikatsiõõni u leviimine veebipõ hiseks (Zõõm, Teams 
keskkõnnad). 

 Ka õ Tugikeskusele va ljastati Peresõbraliku tööandja programmi 
raames ma rgis tasemel HÕBE.  

 15.09.20 sai Ka õ Tugikeskus Eurõõpa Solidaarsuskorpuse 
kvaliteedimärgise, mida Eestis annab va lja SA Archimedese 
nõõrteagentuur. Ka õ Tugikeskuses tegutsevad Sõlidaarsuskõrpuse 
prõgrammide kaudu va lisriikidest tulevad vabatahtlikud, kes 
tõõvad meie õrganisatsiõõni uusi ideid ja uut energiat. 
Sõlidaarsuskõrpuse prõgrammis õsalevad õrganisatsiõõnid peavad 
õlema akrediteeritud ehk õmama kehtivat kvaliteedima rgist. 

 Tallinna Sõtsiaal- ja Tervishõiuametiga kõõskõ lastati tõ õ tajate 
koosseisu muudatus, mis hakkas kehtima alates 01.09.2020. 
Kõõsseisu lisandus lõgõpeedi ametikõht lastekeskuses (0,4), õ e 
ametikõht ta iskasvanute keskustes (0,6), kõlme ta iendava tegevusjuhendaja ametikõhad 
Maleva keskuses. Tugikeskuse ametikõhtade arv 01.09.2020 seisuga õn kõkku 89.  

 Ja tkus kõõstõ õ  Tallinna Sõtsiaal- ja Tervishõiuametiga seõses TASHIS infosüsteemi 
lõõmisega. 

 Osalus Sõtsiaalkindlustusameti põõlt kõõrdineeritud ESF prõjektis, mis puudutas 
Hoolekandeteenuste kvaliteedi juhendmaterjali va lja tõ õ tamist. Kõõstaja 
Sõtsiaalkindlustusamet ja MTÜ  Eesti Kvaliteediu hing.  

 Tugikeskuse tõ õ tajatele nõ uetekõhaste tööjalanõude hankimine.  

 Alates 01.11.20 muutus Tallinna Linnavalitsuse kõrraldusega linnavara valitseja ning sellega 
seõses kuuluvad Ka õ Tugikeskuse kinnisasjad Tallinna Linnavaraameti valitsemisele ja 
bilanssi. 

 Ka õ Tugikeskuse laste päevahoiuteenuse ja täiskasvanute igapäevaelu toetamise 
teenuse sh. päeva- ja nädalahoiuteenuse kohta kulumudeli va ljatõ õ tamine kõõstõ õ s 
analu u tik Tarmõ Kadakuga Tallinna Strateegiakeskusest. Üus hinnakiri kinnitati STA 
ka skkirjaga 05.01.2021. 

 Osalus ESF prõjektis „Isikukeskse erihõõlekande teenusmudeli rakendamine kõhalikus 
õmavalitsuses“. 
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 Keskkonna kohandamine, ligipääsetavuse ja turvalisuse parendamise eesmärgil: 

 Lastekeskuses: 

− Üue kaasaegse lifti paigaldamine, mille hankimist rahastas Tallinna Sõtsiaal- ja 
Tervishõiuamet eesma rgiga parendada erivajadustega lastele teenuse õsutamise tingimusi. 
Paigaldaja Elif AS. 

 

‒ Laesiinidel tõ stukite paigaldus (3 ruumi). Teõstus: Lifegear OÜ . Rahastaja: Tallinna Sõtsiaal- ja 
Tervishõiuamet. 

‒ Üue kõ õ gimõ õ bli paigaldus, Kiivi ja Banaani kõduru hma. Teõstus: Viigardi OÜ .  

‒ Põ randakatete vahetus 3-s etapis. Teõstus: Wismark OÜ . Rahastaja: Tallinna Sõtsiaal- ja 
Tervishõiuamet. 

‒ Kivisillutise uuendamine siseõ ues. Teõstus: Betõõnisepad OÜ . Rahastaja: Tallinna Sõtsiaal- ja 
Tervishõiuamet. 

‒ Autõmaatikaga liugva rava paigaldustõ õ de algus (lõ plik valmimine 2021 alguses). Teõstus: 
Maatriks-RP OÜ . Rahastaja: Tallinna Sõtsiaal- ja Tervishõiuamet. 

‒ Siseruumides visualiseeriti keskkõnd uute PCS piltidega parema õrienteerumise ja infõ 
ligipa a setavuse tagamiseks. 
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Pae keskuses: 

− Pae õ ueala lahenduse prõjekteerimine ja ehitustõ õ d (lõ plik valmimine 30.04.2021). 
Peatõ õ võ tja: Mefab OÜ . Rahastajad: Tallinna Linnavaraamet, Tallinna Sõtsiaal- ja 
Tervishõiuamet. 

 

O ueala prõjekt puudutas lisaks õ uealale ka keskuse saali – saali fassaadipõõlele rajati 
ruumikas terrass, kuhu lõõdi va ljapa a s õtse saalist (uued aknad, lu kanduksed). O uealale 
paigaldati erinevaid kaasaegseid atraktsiõõne ja õ uemõ õ blit. 2021. a. kevadel ja tkuvad 
suuremad tõ õ d tartaankatte, haljastuse ja terrassipiirdega. 

− Laesiinidel tõ stukite paigaldus (3 ruumi). Teõstus: Lifegear OÜ . Rahastaja: Tallinna Sõtsiaal- ja 
Tervishõiuamet. 

− Hõõne peaukse asendamine autõmaatikaga liuguksega. Hõõne ku lguste vahetamine (3 ust). 
Kaasaegse la bipa a susu steemi paigaldamine kõ igile sissepa a sudele. Teõstus: Maatriks-RP OÜ . 
Rahastaja: Tallinna Sõtsiaal- ja Tervishõiuamet. 

− Autistlikele inimestele helikindlate bõkside sõetamine. Tarnija: Isku Baltics OÜ . Rahastaja: 
Tallinna Sõtsiaal- ja Tervishõiuamet. 

− Teraapiajalgratta sõetamine. Tarnija: Kultaiset Põjat Oy. Rahastaja: Tallinna Sõtsiaal- ja 
Tervishõiuamet. 

− Siseruumides visualiseeriti keskkõnd uute PCS piltidega parema õrienteerumise ja infõ 
ligipa a setavuse tagamiseks. 

 
Maleva keskuses:  
 
− Maleva keskuse rekõnstrueerimise lõ petamine (11.11.2019- 14.10.2020). Rekõnstrueerimise 

rahastaja: Tallinna Linnavalitsus (1,9 miljõnit). Hanke kõrraldajaks/ vastuvõ tjaks: Tallinna 
Linnavaraamet. Ehitaja: ehitusfirma Fidele OÜ . Maleva keskuses tõimus veel ta iendav 
viimistlusremõnt alumise ja u lemise kõrruse galeriides.  
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− Hõõne terviklik sisustamine uue mõ õ bliga. Teõstus: Teritaja OÜ . Rahastaja: Tallinna 
Linnavaraamet.  

− Maleva keskuses alustame aktiivset tõ õ d alates 4. jaanuarist 2021.  

− Laesiinidel tõ stukite paigaldamine (8 ruumi). Rahastaja: Tallinna Sõtsiaal- ja Tervishõiuamet.  

 
− Teraapiajalgratta sõetamine. Tarnija: Kultaiset Põjat Oy. Rahastaja: Tallinna Sõtsiaal- ja 

Tervishõiuamet. 

 

− Siseruumides visualiseeriti keskkõnd uute PCS piltidega parema õrienteerumise ja infõ 
ligipa a setavuse tagamiseks.  
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Strateegiliste eesmärkide täitmine 2020. aastal 

1. ISIKUKESKSETE JA ELUKVALITEETI VÄÄRTUSTAVATE TEENUSTE 
OSUTAMINE 

1.1. Vajaduspõhiste teenuste osutamine tugikeskuse keskustes 2020. 
aastal.  

 
Tabel. Teenuste osutamine 2019- 2020. 

Teenused 2019 2020 

Teenusekasutajad 
aasta jõõksul 

Teenusekasutajad 
aasta lõ pu 
seisuga 

Teenusekasutajad 
aasta jõõksul 

Teenusekasutajad 
aasta lõ pu 
seisuga 

Laste 
pa evahõiuteenus 

39 34 36 36 

Majutusteenus 
õ õ pa evade arv  
teenusekasutajate 
arv 

Igapäevaelu 
toetamise teenus 
päeva- ja 
nädalahoiuteenusena 
ilma SKA 
suunamiskirjata 

214 

16 

214 

16 

142 

12 

 

142 

12 

Erihoolekandeteenused (SKA suunamiskirjaga) 

Igapa evaelu 
tõetamise teenus 
(min 4 tundi kuus) 

32 27 30 28 

Igapa evaelu 
tõetamise teenus 
autismispektriga 
raske võ i su gava 
puudega ta isealisele 
isikule 

3 3 3 3 

Igapa evaelu 
tõetamise teenus 
pa eva- ja 
na dalahõiuna  

õ õ pa evade arv 
teenusekasutajate 
arv 

38 36 813 

36 

813 

35 

SKA pilõõtprõjekt 
„Isikukeskse 
erihõõlekande 
teenusmudeli 
rakendamine 
kõhalikus 
õmavalitsuses – ISTE 

- - 9 9 
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Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused 

Sõtsiaalse rehabilitatsiõõni teenuste õsutamise tegevuskõhad õlid 2020. aastal: 

Ka õ Tugikeskuse lastekeskus (Ka õ 53). 

Ka õ Tugikeskuse Pae keskus (Pae 37/ Võ idujõõksu 18). 

 

Teenustele registreeriti suunamiskirju 2020. aasta lõpu seisuga: 

I sihtgrupp: 59 suunamiskirja 
II sihtgrupp: 2 suunamiskirja 
III sihtgrupp: 63 suunamiskirja 

Osutatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste maht 2018. ja 2020. a. võrdluses.  

Teenuse nimetus 
Hind 

(tund) 

Tundide arv 
I sihtgrupp 

Tundide arv 
II sihtgrupp 

Tundide arv 
III sihtgrupp 

Kokku 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Rehabilitatsiooni-
vajaduse 
hindamine ja 
rehabilitatsiooni 
planeerimine 

64,94 180,10 75 - - 42 - 222,10 75 

Sotsiaaltöötaja 
teenus 

24,71 2,5 - - 1 11,5 23 14 24 

Füsioterapeudi 
teenus 

26,94 304,75 
470,4

5 
- 11 121,25 

394,2

5 
426 875,7 

Tegevusterapeudi 
teenus 

27,06 481,25 
323,5

0 
- 1 767 539,5 

1248,2

5 
864 

Tegevusterapeudi 
grupiteenus 

10,12 - - - - - 52,25 - 52,25 

Eripedagoogi 
teenus 

26,18 157,50 
150,7

5 
- - - - 157,50 

150,7

5 

Logopeedi teenus 
 

27,31 714,75 
423,2

5 
- - - - 714,75 

423,2

5 

Loovterapeudi 
teenus 
(muusikateraapia, 
kunstiteraapia) 

26,45 397 989 - 14,75 564,85 
792,1

6 
961,85 

1795,

91 

Loovterapeudi 
grupiteenus 

8,79 - - - - 3,75 54 3,75 54 

Psühholoogi teenus 26,97 17,75 19 - 8,25 - 3 17,75 30,25 

 

2020. aasta lõ pu seisuga kuulus Ka õ Tugikeskuse rehabilitatsiõõnimeeskõnda 19 
erialaspetsialisti.  

2020.a rehabilitatsiõõniteenuste raames pu stitatud eesma rgid õn ta idetud. Võ rreldes 2019. 
aastaga õn teenitud tulu suurenenud. Meeskõnna liikmed kõhanesid teenuse õsutamise 
tingimustega eriõlukõrra ajal ning võ imalusel kõrraldati teenuseid teenusekasutaja vanema tõel 
ka veebipõ hiselt. Rehabilitatsiõõniteenuseid õsutati 2020. aastal  141 637 euro eest kõkku (vt. 
Eelarve tasakaalu na itajad, lk 15).  
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1.2. Alternatiivkommunikatsiooni ja autismi töögrupi tegevus 

Tugikeskuses tegutseb Alternatiivkõmmunikatsiõõni (edaspidi AAC) ja autismi töögrupp, mille 
eesma rgiks õn AAC ja autismi temaatika arendamine sh meetõdite rakendamine arvestades 
peamiselt Ka õ Tugikeskuse sihtgruppi. 

2020. aastal tõimus kõkku 9 AAC ja autismi tõ õ grupi kõhtumist, millest 5 tõimusid 
veebikeskkõnnas. Osalejaid kõkku 18 inimest.  

Korraldatud väliskoolitusi koostöös MTÜ Inimeselt Inimesele- AAC, Bõardmaker, lihtsustatud 
viiped: kõkku 4 kõõlitust (SA Viljandimaa Hõõlekandekeskus, Lillepere Keskus, Hilariuse Kõõl,  
AS Hõõlekanne). 

Korraldatud sisekoolitusi- AAC baaskursus (1), Autism (1), kõkku 2 (Zõõm keskkõnnas). 

Peamised tegevused ja teemad:  

 Kõõstati keskkõnna kõhandamise põ himõ tete A4, arvestades erivajadusega inimest; 

 Valmisid PCS piltidest majaplaanid kõ igi kõlme keskuse kõhta; 

 Suhtlemise põ hiõ iguste A2 fõrmaadis kapa alusel plakatid kõ igis kõlmes keskuses; 

 Keskkõnna ta histamine kapa alusel PCS piltidega kõ igis kõlme keskuses; 

 On õlemas (Ka õ Põ hikõõlil) animeeritud PCS pildid (CD) mida saab kasutada digitaalsetes 
materjalides; 

 Oktõõber 2020. a. seisuga õn meie Sõ nastikus 3200 kõkkulepitud PCS su mbõlit; 

 Kaheksa meele kõhta inglisekeelne kõõlituse materjal; 

 Tunnetusliku suhtlemise kõhta inglisekeelne materjal (TS seitse taset); 

 Knill 3 ja Knill liikumispuudega inimestele PCS piltidest juhend; 

 Üued suhtlustahvlid, nt hõmmikuringi universaalne tahvel nii kõõli kui keskuse jaõks, mitmed 
eripedagõõgi teenuse raames tehtavate tegevuste kõhta, muusikateraapia kõhta jm; 

 Üued sõtsiaalsed lõõd, sh eriõlukõrra ja Cõvidi-19 teemal; 

 Üued PCS su mbõlid jm arendusmaterjal, uus auditiivne ta his „kõõl“ (kõõlikella helin). 

 

AAC töögrupi eesmärgid aastaks 2021: 

 Valikute tegemise tahvlid PCS piltidest kapa alusel õ ue. Tõ õ  ja tkub; 

 Sise- ja va liskõõlitustega ja tkamine, kõõlitusteemade edasiarendus; 

 Kipina keskuse ku lastamine Helsingis (Iina Heikurainen ja suhtlustahvlid, suhtlusraamatud); 

 Tõ õ tuba- Tõbii, Cõm 5, Mõzaweb; 

 Knill sisekõõlitus; 

 Suhtlustahvlite põpulariseerimine; 

 Kõkkulepped uutes PCS su mbõlites, sõ nastiku ta iendamine; 

 Üute suhtlustahvlite, tegevusjuhiste, sõtsiaalsete lugude, visuaalsete laulude õ ppematerjalide 
vajaduspõ hine kõõstamine. 
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1.3. Kvaliteedimeeskonna  tegevus 

2020. aastal tõimus kvaliteedimeeskõnna kõõsõlekuid kõkku 12, millest 10 kõhtumist tõimusid 
virtuaalselt Zõõm/ Teams keskkõnnas. Kõkkuvõ tvalt tegeleti ja rgmiste teemadega: 

 Tugikeskuse strateegilise planeerimise aastakalendri (SPA) tegevuste kavandamine, 
u levaatus. Tugikeskuse tegevuskava ta itmine (kvaliteediring), u levaatus. 

 Alates 2020. aastast õn Ka õ Tugikeskuse ta iskasvanud teenusekasutajatele u heks peamiseks 
teenuseks riiklik igapäevaelu toetamise teenus (sh pa eva- ja na dalahõiuteenusena, 
autismispektriha irega inimeste teenusena).  

 Ka õ Tugikeskuses koostati kulumudel laste päevahoiuteenuse ja täiskasvanute 
igapäevaelu toetamise teenuse sh päeva- ja nädalahoiuteenuse kohta. Kulumudeli 
va ljatõ õ tamine tõimus kõõstõ õ s analu u tik Tarmõ Kadakuga Tallinna Strateegiakeskusest. Üus 
hinnakiri kinnitati STA ka skkirjaga 05.01.2021. 

 Ka õ Tugikeskus andis detsembris 2020 õma sisendi isikukeskse erihõõlekandeteenuse 
kulumudeli va ljatõ õ tamiseks. 

 La biv teema õli eriolukorrast väljumise strateegia ja kriisikava välja töötamine (sh 
COVID-19 laustestimine). Veebipõ histe tegevusjuhiste, teraapiate kõõrdineerimine, tehniline 
tugi, IKV vahendite u levaade ja tagamine.  

 Su damekuu tegevuste kõõrdineerimine veebis (aprillis 2020).  

 Andmekaitse teemadega seoses kõõstõ õ  Tallinna Sõtsiaal- ja Tervishõiuameti 
andmekaitsespetsialistiga. Infõtunnid tugikeskuse meeskõndadele. Tegevust kaardistavad ja 
kõõrdineerivad teenuste juht ja persõnalijuht.  

 Pae keskuse õueala projekt ja selle valmimine (vajaduste kaardistus, tehniline kirjeldus, 
kõõstõ õ  Tallinna Linnavaraametiga). Ehitaja OÜ  Mefab.  

 Meeskonnale kaugtööks tingimuste lõõmine (arvutid, vahendid, litsentsid kaugtõ õ laua 
kasutamiseks jne).  

 Tugikeskuse sisene teavitustegevus (sh u rituste kõõrdineerimine) la bi Käo TV tugikeskuse 
Facebõõki tõ õ tajate grupis. Kõkku tõimus 11 Ka õ TV u lesastumist ning 4 suuremat virtuaalset 
u ritust. 

 Pae ja Maleva keskuse tõ õ tajate heade praktikate päevade la biviimine ja analu u s 
(sisehindamine). 

 Tallinna sotsiaalhoolekande infosüsteemi (TASHIS) lõõmisel sisendi andmine. Tegevus 
kõõstõ õ s Tallinna Sõtsiaal- ja Tervishõiuametiga.  

 Arendustegevuste kavandamine (vahendite plaan). Põstipõisi keskkõnda lõõdi uus 
võ imalus, kuhu kõõndada õstumenetluse dõkumendid (pakkumised, aktid jne). Kõõstamisel 
asutusesisesed hanketegevuse prõtseduurireeglid.   

 Ettevalmistustööd Maleva keskuse avamiseks (lõad), kõlimine, vaegtõ õ d jne.  

 Kvaliteedimeeskõnna grupisupervisiõõn.  

 Ettevalmistused 2021. tõimuvale Käo Tugikeskuse 25. ja Käo Põhikooli 10. juubeliaastaks. 
Tegevusi kõõrdineerib kvaliteedijuht.  

 Tugikeskus õsales kõõstõ õ s Eesti Kvaliteediu hinguga SKA põõlt kõõrdineeritud ESF prõjektis 
veebipõhise enesehindamisvahendi (EHV) va ljatõ õ tamisel ja pilõteerimisel. Tegevusi 
kõõrdineeris kvaliteedijuht.  

 Tugikeskuse kvaliteedijuhi õsalus Sõtsiaalkindlustusameti ja MTÜ  Eesti Kvaliteediu hingu 
põõlt kõõstatud Hoolekandeteenuste kvaliteedi juhendmaterjali toimetamisel.  

 Tugikeskus õsales 2020. a. teisel põõlel Peresõbraliku tööandja programmis (hõ be ma rgis). 
Tõ õ d kõõrdineeris persõnalijuht.  
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1.4. Projektitöö 
Tallinna Sõtsiaal- ja Tervishõiuamet õsaleb kõõstõ õ s Sõtsiaalkindlustusametiga pilõõtprõjektis 
„Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“, mis 
kestab 01.10.2019 – 31.12.2021.  

Prõjekti eesma rk õn katsetada psu u hilise erivajadusega inimeste abistamisel 
teenuskõmpõnentidel põ hinevat la henemist ja testida kõrraldusskeemi, kus psu u hilise 
erivajadusega inimeste teenuste kõrraldaja rõllis õn kõhalik õmavalitsus. 

Üus teenusmudel õn kaasav, isikukeskne, kasutajasõ bralik ja paindlik. Erihõõlekande ja 
rehabilitatsiõõniteenuste tegevused õn jagatud teenuskõmpõnentideks ning pilõteeritav 
teenusmudel võ imaldab kõmbineerida neist abivajavale inimesele ja tema perele sõbiv 
teenuspakett. 

Prõjekti raames õsutatakse uue kõrraldusmudeli baasil teenust kuni 700 psu u hilise erivajadusega 
inimesele u le Eesti. Tallinna Sõtsiaal- ja Tervishõiuameti partnerite Ka õ Tugikeskuse, Tallinna 
Tugikeskuse Juks ja Tallinna Vaimse Tervise Keskuse kaudu õsutatakse prõjekti raames erinevaid 
teenuskõmpõnente 50 abivajavale Tallinna elanikule. Sihtru hmaks õn raske, su gava võ i pu siva 
kuluga psu u hilise erivajadusega tõ õ ealised isikud, kes samal ajal ei õle erihõõlekandeteenuse 
kasutajad. 

Isikukeskse erihõõlekande teenusmudeli pilõõtprõjekt KOV kõrralduse baasil viiakse la bi Eurõõpa 
Sõtsiaalfõndi priõriteetse suuna „Tõ õ turule juurdepa a su parandamine ja tõ õ turult va ljalangemise 
ennetamine“ alategevuse „Tõ õ võ imerefõrmi sihtru hma tõ õ võ imelisuse tõ stmine ja nende 
tõ õ tamise sõõdustamine“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku 
erihõõlekandeteenuste su steemi pilõteerimine“ raames. 
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2. JÄTKUSUUTLIKULT ARENEVA JA KOOSTÖÖLE AVATUD KESKKONNA 
TAGAMINE 

2.1. Võimestava, tugikeskuse väärtusi toetava töökeskkonna tagamine 
2020. aastal õli suuremaks tegevusliiniks eriõlukõrras persõnali tõetamine.  

Tugikeskusesse va rvati tavatõ õ lepinguga tõ õ le 2020 aasta lõ pu seisuga kõkku 9 tõ õ tajat, 
ka sunduslepinguga 4 inimest. Aasta lõ pu seisuga lõ petatud tavatõ õ leping 8 inimesega, 
ka sundusleping 4 inimesega.  

Tugikeskuses viis õma asendusteenistust la bi 1 asendusteenistuja lastekeskuses kõõstõ õ s 
Kaitseressursside Ametiga. 

Personalivaldkonna arendused ja teemad: 

 Peresõ braliku tõ õ andja prõgrammis ja tkuv õsalemine, tegevuskava kõõstamine ja selle 
ta itmine. Ka õ Tugikeskusele va ljastati peresõbraliku tööandja programmi raames hõbe 
märgis. Pidulik tunnustusu ritus tõimus 25. nõvembril kell virtuaalselt. 

 Eriõlukõrra tõ ttu 2020. aastal Ka õ Tugikeskuses praktikante ei õlnud.  

 Tugikeskuse välisvabatahtlikud. Lastekeskuses tegutses 2020. aastal u ks va lisvabatahtlik 
Gruusiast. Pae keskuses tegutsesid kaks vabatahtlikku Gruusiast ja Hispaaniast. 
Va lisvabatahtlike tegevuse aluseks õn kõõstõ õ kõkkulepe Eesti Erinõõrsõõtõ õ  Ü hinguga. 

 15. septembril 2020 sai Ka õ Tugikeskus Euroopa Solidaarsuskorpuse kvaliteedimärgise, 
mida Eestis annab va lja SA Archimedese nõõrteagentuur. Kvaliteedima rgis na itab 
õrganisatsiõõni võ imekust nõõri prõjekti va ltel tõetada ja teadlikkust Eurõõpa 
Sõlidaarsuskõrpuse prõgrammist. 

 Tõ õ tajatel õli võ imalus saada tugikeskuse põõlt supervisiooni. 

 Su damekuul tõ õ tajate ku simustiku la biviimine, kus jagati enda spõrtlikke tegevusi, liikumist 
seõses 2020. a südamekuuga (aprillis).  

 Heade praktikate päevad õn tõiminud enese/ sisehindamisena, kus kõ ik tõ õ tajad annavad 
enda tegevuse kõhta tagasisidet ning pu stitavad uusi eesma rke. Heade praktikate pa evad õn 
arvestatav tõetus uute tõ õ tajate kõhanemisel tugikeskuses. Heade praktikate pa evad tõimusid 
augustis ja õktõõbris 2020. 

 Kõ ik uued tõ õ tajad la bisid tugikeskuse sisseelamisprogrammi, mille raames juhendasid uut 
tõ õ tajat kvaliteedijuht, persõnalijuht, tõ õ keskkõnna spetsialist (lepinguline), meeskõnnajuht 
ning ma a ratud isiklik juhendaja, kes viis tõ õ juhendamist la bi kõgu katseaja va ltel. Kõ ik uued 
tõ õ tajad la bisid AAC ja autismialase kõõlituse. 

 Tõ õ tajate hindamiseks ja edasise arengu planeerimiseks viidi tõ õ tajatega õktõõber-detsember 
2020 la bi arenguvestlused. 

 Kõõlituste kõrraldus tõimus vastavalt tugikeskuse kõõlitusplaanile. Aasta lõ pu seisuga õli 
kõõlituste kõguarv 70. Kõõlitusel õsalejate arv kõkku 186 inimest.  
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2.2. Teenuseid puudutava dokumendisüsteemi arendamine ja 
kaasajastamine 
Tugikeskuses panustatakse pidevalt dõkumentide, tõ õ kõrdade, tegevusjuhendite, ametijuhendite 
jmt arendamisse ja parendamisse, mis tõetab igapa evaselt teenuste õsutamist. Aktiivses kasutuses 
õn Postipoisi dõkumendihaldussu steemi.  

Tugikeskus panustab ja tkuvalt kõõstõ õ s TSTA ja teiste samalaadsete asutustega Tallinnas 
infõsu steemi TASHIS lõõmisesse.   

Kaasajastatud, välja töötatud dokumendid: ka skkirjaga kinnitatud dõkumentide kõguarv 24:  

 aastainventuur;  

 õ e, lõgõpeedi, sõtsiaaltõ õ taja, eripedagõõgilise tõ õ  juhi, majandusjuhataja, teenuste juhi, 
prõjektijuhi, persõnalijuhi, kvaliteedijuhi, rehabilitatsiõõnitõ õ  kõõrdinaatõri ametijuhendid;  

 katseaja lõ puvestluse ja arenguvestluse la biviimise kõrra kinnitamine;  

 tuleõhutuskõrralduse kehtestamine;  

 sisehindamise kõrra kinnitamine;  

 kõõsseisu kinnitamine;  

 ta iskasvanute keskuste kõdukõrra muutmise kinnitamine;  

 ESF prõjekti raames tegevusjuhendajatele lisatasu maksmise kehtestamine;  

 hõmmiku-, lõ una- ja õ htusõ õ gi hinna kehtestamine ta iskasvanud teenuse kasutajatele;  

 igapa evaelu tõetamise teenuse kõrralduse kinnitamine;  

 tõ õ kõrralduse reeglite kõrra kinnitamine;  

 lisatasud, asendustasud 2020;  

 ta iskasvanute keskuste kõdukõrra kinnitamine;  

 linnavara kõ lbmatuks tunnistamise ja maha kandmise kõmisjõni ma a ramine;  

 kõrruptsiõõni ennetamise eest vastutava tõ õ taja ma a ramine. 
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2.3. Teavitustöö tugikeskuse tegevuse kohta ja koostöö huvigruppidega  
 

 24. augustil ku lastas Pae keskust 
sotsiaalminister Tanel Kiik kõõs nõ unike 
Tarmõ Kurvese ja Rasmus Siniveega. 
Minister tunnustas Ka õ Tugikeskuse 
tõimekat ja avatud tõ õ pere, kes viib 
ja rjepidevalt ellu uusi ja lõõvaid ideid, mis 
aitavad kaasa inimesekesksete ning 
elukvaliteeti va a rtustavate teenuste 
arendamisele ja tagamisele. 

 Tugikeskuse meeskõnd õn kõrraldanud 
kõõstõ õ s MTÜ -ga Inimeselt Inimesele 2020. 
aasta jõõksul kõkku 4 suuremat üle-
eestilist väliskoolitust AAC ja autismi 
valdkõnnas (SA Viljandimaa 
Hõõlekandekeskus, Lillepere Keskus 
Tabasalus, Hilariuse Kõõl, AS 
Hõõlekandeteenused). 

 Tugikeskuse Facebõõki lehel õn tugikeskuse 
tegevusi ja lgimas 2020. a lõ pu seisuga 927 
inimest (sõ. 38 inimest rõhkem võ rreldes 
2019. aastaga). 

 Ka õ Tugikeskus õn alates 2019. aasta teisest 
põõlest Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidus toetaja liige, tugikeskuse direktõr 
tegutseb liidu juhatuses. 

 Ka õ Tugikeskus esindab intellektipuudega inimeste vajadusi Tallinna linna põõlt ellu kutsutud 
ligipääsetavuse infosüsteemi loomise töörühmas (LIPS).  

 Tugikeskuse va ike esindus ku lastas 21. augustil SA Haapsalu Neuroloogilise 
Rehabilitatsioonikeskuse Spinaalhaiguste õsakõnda, kus õli võ imalus ta psemalt 
laesiinidega tõ stukite kasutamist na ha, filmida, uurida. 

 Ka õ Tugikeskus õsales Sõtsiaalkindlustusameti põõlt kõõrdineeritud sotsiaalteenuste 
kvaliteedi enese- ja välishindamise protsessis (EHV). Tugikeskus võ ttis septembris vastu 
va lishindaja Stina Siemi Tallinna Tugikeskus Juksist, kes vaatles Ka õ Tugikeskuse põõlt  
veebikeskkõnnas ta idetud enesehindamise võrme, mis põ hines kvaliteedipõ himõ tete 
sisulisele ta itmisele. Tugikeskuse kvaliteedijuhil õli võ imalus viia sarnast hindamist la bi 
Tallinna Tugikeskus Juksis.  

 Kõõstõ õ  Pirita Pansionaadiga, kelle ruumides õn Ka õ Tugikeskuse lastekeskuse laste 
kunstitõ õ d, mis õn valminud kunstiterapeut Marju Jõ gise juhendamisel.  

 Ka õ Tugikeskus ta histab 2021. aastal 25. ja Ka õ Põ hikõõl 10. juubeliaastat. Va a rika 
juubeliaasta ta histamiseks valmis detsembris 2020 laste kunstitöödega kaunistatud 
lauakalender, mis õn kingiks saadetud tugikeskuse ja kõõli kõõstõ õ partneritele u le Eesti.  

 2020. aasta lõ pus alustati kõõstõ õ s Jõõnmeedia OÜ -ga tõ õ d Ka õ Tugikeskuse väärtuste 
infograafika lõõmiseks.  
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2.4. Eelarve tasakaalu näitajad 

Ka õ Tugikeskuse kinnitatud eelarve õli 2020. aastal kokku 2 354 697 eurot, mis sisaldab 2019. 
aastal riiklike rahaliste vahendite kasutamata ja a ki. Ka õ Tugikeskuse eelarve jaõtub kahe 
rahastusallika vahel: prõpõrtsiõnaalselt Tallinna linna rahastuse õsakaal õn 66% ja riigi rahastusel 
34%. Erihõõlekandeteenuse eelarve kõgusumma 2020. aasta lõ puks õn 655 285 eurot ja 
rehabilitatsiõõniteenuse eelarve kujunes aasta lõ puks 141 637 eurot. Võ rreldes 2019. aastaga õn 
riikliku rahastuse eelarve suurem, tulenevalt õsutatud teenuste mahu suurenemisest ja sisaldades 
samuti ka 2019. aasta kasutamata ja a ki.   

 

2019. aastal õli Ka õ Tugikeskuse eelarve kõkku 2 046 603 eurõt. Võ rreldes 2019. ja 2020. aasta 
eelarvet õli 2020. aasta eelarve kasvanud 308 094 eurõt (kasv 13%). Eelarve analu u si tulemusena 
selgub, eelarve maht õn 2020. aastal kasvanud seõses erihõõlekandeteenuste õsutamise kasvuga 
(igapa evaelu tõetamise teenus pa eva- ja na dalahõiuteenusena), linnaeelarve suurenemine 5%  
tegevusjuhendajatele palgatõ usuga ning 2019. aastal riikliku rahastuse tulu kasutamata ja a gi 
arvelt.   

 

Kõgu eelarvest õlid tõ õ jõ ukulud kõkku 1 888 931 eurot ning majanduskulud 465 766  eurot. 
Tõ õ jõ ukulude õsakaal kõgu eelarvest õn 80%. 
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2.5. Sisehindamine 

Sisehindamine õn süsteemne ning terviklik protsess, mille ka igus tõimub tugikeskuse 
tegevuste analüüs ja tulemuslikkuse hindamine la htuvalt keskuse arengukava eesma rkidest.  

Sisehindamine õn tugikeskuses pidev protsess, mis aitab hinnata eesmärkide saavutamist ja 
tõetab õtsustamist.  

Lastekeskuses tõimus koondkoosolek 11. juunil 2020, kus vaadati eelneva periõõdi tulemused 
u le kõõstõ õ s Ka õ Põ hikõõli tõ õ tajatega. Tõimus kõduru hma meeskõndade 2019-2020õ a vaate 
tutvustamine. Tutvustati 2019.a. juunis sõ nastatud kõduru hmade eesma rkide ta itmine ning 
enesehindamise tutvustamine u histabelis. Ü hiselt tõimusid kõduru hma meeskõndade 
mõ ttetalgud ja rgmise periõõdi tegevuste kõhta. Kõõndkõõsõleku tegevusi filmiti, kuna eriõlukõrra 
tõ ttu ei saanud suuremas kõõsseisus kõhapeal viibida.  

Ta iskasvanute keskustes tõimusid heade praktikate päevad 25.- 26. augustil. Pae keskuse ja 
Malevas keskuste meeskõndadele. Eelnevalt ta itsid tõ õ tajad enesehindamisgraafiku 
kõduru hmade kaupa (terapeutidel eraldi graafik), mille esitlus tõimus heade praktikate pa eval 
teistele tõ õ tajatele. Enda tulemused ma rgiti ka u hisesse graafikusse. Ja rgmiseks periõõdiks 
pu stitati eesma rgid. Sellel aastal ta itsid enesehindamise graafikut ka erialaspetsialistid. Suure 
lisava a rtusena said heade praktikate pa evadel nii tegevusjuhendajad kui spetsialistid tuua teistele 
va lja õma head praktikad igapa evatõ õ s, mis tõetab ka edaspidist paremat kõõstõ õ d spetsialistide 
ja tegevusjuhendajate vahel.  

Majutusu ksuste tõ õ tajate heade praktikate päev tõimus 30. õktõõbril. Ü heskõõs vaadati u le 
eelneva periõõdi eesma rkide ta itmine ning reflekteeriti kvaliteedipõ himõ tete ta itmist, mis 
tulenevad Eesti erihõõlekandeteenuste õsutamise kvaliteedijuhisest. Ja rgmiseks periõõdiks 
pu stitati uued tegevuseesma rgid.  

Jaanuaris 2021 uuriti la himate koostööpartnerite tagasisidet koostööle. Ku simustik saadeti 
kõkku 45-le kõõstõ õ partnerile, vastajaid õli kõkku 21 kõõstõ õ partnerit. Kõ ik vastanud 
kõõstõ õ partnerid tõ id va lja, et õn senise kõõstõ õ ga rahul. 2019. aastal vastajaid kõkku 11.  

 

Kõõstõ õ partnerite põõlt esitatud ettepanekud analu u sitakse kvaliteedimeeskõnna kõõsõlekul.  
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Sisehindamise protsessid tegevusaasta jooksul:  

Huvigrupid/ sisend Vastutaja/ koordineerija Sagedus 

Personal 

Arenguvestlused direktõr, teenuste juht,  
prõjektijuht, meeskõnnajuhid 

1x a. 

Riskianalu u s tõ õ keskkõnna nõ ukõgu esimees 1x a. 

Sise/ enesehindamine heade praktikate 
pa evadel, kõõndkõõsõlekul 

kvaliteedijuht,  
eripedagõõgilise tõ õ  juht 

1x a. 

Tõ õ tajate rahulõlu hindamine kvaliteedijuht, persõnalijuht u le a. 

Kõõlitusplaan ja selle ta itmine persõnalijuht 1x a. 

Tugikeskuse tegevuskava, tegevusaasta 
aruanne/  
u ldtõ õ plaan kõõlis 

kvaliteedijuht,  
lastekeskuse kõõli direktõr 

2x a. 

Teenusekasutajate vanemad/ eestkostjad  

Teenusekasutajate arenguvestluste/ 
kõõstõ õ vestluste kõõndkõkkuvõ te.  
ITP ja IO K kõkkuvõ tted 

tegevusjuhendajad, spetsialistid lastekeskuses  

2x a. 
ta iskasvanute 
keskustes 1x a. 

Ü ldkõõsõlekute kõkkuvõ tted 
tugikeskuse u ksustes 

teenuste juht 1x a. 

Andmestikud/ kõkkuvõ tted reh. 
teenuste kõhta 

reh. teenuste kõõrdinaatõr kõõst. teenuse 
lõ ppedes 

Rahulõlu hindamine kvaliteedijuht u le a.  

Koostööpartnerid 

Ja relevalve tulemused/ aktid teenuste juht vajaduspõ hiselt 

Tagasiside kvaliteedijuht 1x a. 
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Tugikeskuse arendus- ja parendustegevused 2021. aastaks 

 Tugikeskuse arengukava 2019-2022 tegevuskava tegevuste elluviimine kõõstõ õ s Tallinna 
Sõtsiaal- ja Tervishõiuameti ning Tallinna Linnavaraametiga: 

‒ Pae keskuse uue maja visiõõni kõõstamine ja Linnavalitsusele esitlemine (sh 
finantsanalu u si kõõstamine), riiklikul ja linnavalitsuse tasandil põliitilise heakskiidu 
taõtlemine, Tallinna eelarve strateegiasse (2022-2023) sisendi kõõstamine. Tallinna 
arengukavasse ja investeeringute kavasse eelarvevahendite planeerimine 2022. aastaks.  

‒ la hteu lesande kõõstamine lastekeskuse saali, lisaruumide ja veranda juurdeehituseks (sh 
parkla laiendus ja va lisvalgustus) prõjekteerimise hankimiseks Tallinna Linnavaraameti 
põõlt. 

 Pae keskuse õ ueala prõjekti lõ pule viimine- tartaankatte paigaldus ning haljastustõ õ d 
(põ õ saste, lillede, heki istutamine). 

 Tervikliku haljastuslahenduse planeerimine tugikeskuse keskuste õ uealadel.  

 Elektritõ õ de planeerimine Pae keskuse va lisuste ees valgustuse parendamiseks (sh 
sisevalgustuse vajaduspõ hine parendamine). 

 Lastekeskuse WC kõhanduste ja tkamine, eesma rgiga parendada ligipa a setavust.  

 Lastekeskuse teise kõrruse põ randakatete vahetuse lõ petamine (4 ruumi). 

 Lastekeskuse kunstiteraapiaruumi, ladude, kõõlitervishõiu la bivaatusruumi ja sõõlakambri 
u mberehitus. 

 Tugikeskuse kõ ikides keskustes paigaldatud laesiinidel tõ stukite kasutamise kasuteguri 
hindamine, ta iendavate vajaduste kaardistamine ja laesiinidel tõ stukite hankimine.  

 Teenusekasutajatele vajalike tegevusvahendite hankimine teraapiate ja tegevuste 
la biviimiseks. 

 Tugikeskuse tõ õ tajate u htse tõ õ riietuse hankimine. 

 IKT-tehniliste vahendite kasutamine tugikeskuse arendustõ õ s. Infõsu steemi lõõmisega seõses 
kõõstõ õ  rahastajatega, teiste samalaadsete asutustega. Valmisõlek tugikeskusepõõlse sisendi 
andmiseks, TASHIS infõsu steemi pilõteerimiseks; 

 Igapa evaelu tõetamise teenuse pa eva- ja na dalahõiuteenuse vajaduse hindamine ning teenuse 
õsutamiseks tingimuste lõõmine. 

 Ka õ Tugikeskuse 25. ja Ka õ Põ hikõõli 10. juubeliaasta ta histamiseks planeeritud tegevuskava 
elluviimine (teavitustõ õ , na itused, u ritused jne). 

 Tugikeskuse tegevuse kõhta infõmaterjali valmistamine, levitamine (tugikeskust tutvustavad 
animeeritud infõvideõd). 

 Peresõ braliku tõ õ andja ma rgise prõtsessis õsalemine ja tkub meeskõnnatõ õ na. 

 Tugikeskuses tegutseva Ka õba ndi muusikavideõ tegemine („Muinasjutumets“).  

 Turvalisuse suurendamine keskuse territõõriumil valvekaamerate paigaldamise abil.  

 Lastekeskuses kunstiterapeudi ruumi laiendamine ning ladude u mberkõrraldamine. Sh 
kõõlitervishõiuteenuseks nõ uetekõhase ruumi ettevalmistus.  

 Lastekeskuse autõmaatikaga va lisva rava paigaldus.  
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Ka õ Tugikeskus 

Tel 672 0696 

www.kaõkeskus.ee 


