
MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koja 2005 aasta
 sisulise töö aruanne.

Saaremaa  Puuetega  Inimeste  Koda  on  mittetulundusühing,  mis  tegutseb  sotsiaal-, 
haridus-  ja  kultuurivaldkonnas  ja  ühendab  vaba  tahte  alusel  puuetega  inimeste 
ühinguid kelle tegevuseks on puuetega inimeste iseseisva toimetuleku edendamine.
Koja eesmärgiks on puuetega inimeste valdkonnaga seotud koostöö ja koordinatsiooni 
teostamine maakonnas.
Eesmärgi saavutamiseks täidame EV Valitsuse poolt 1995. aastal heakskiidetud EV 
Invapoliitika  Üldkontseptsiooni  puuetega  inimestele  võrdsete  võimaluste  loomise 
standardreegleid,  kus  18.  reegel  määrab  just  Koja  kui  puudega  inimeste 
organisatsiooni rollid.
Teeme koostööd Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Eesti Puuetega Inimeste Fondiga, 
erinevate puude liikide ühendustega,  Saare Maavalitsuse,  kohalike omavalitsuste ja 
riigiasutustega. Tutvustame ja avalikustame Koja tööd.

1. Saaremaa Puuetega Inimeste Koda kui organisatsioon

• Allkirjastatud EPIFondi leping
• Läbiviidud 6 Koja juhatuse koosolekut 
• Päevakeskuse  teenus-  koostööleping  Kuressaare  Linnavalitsusega.  Teenust 

rahastatakse linna eelarvest.
• Koduleheküljel kajastatud info ja tegevus
• Konsulteeritud Saare Maksuametiga annetuste ja kingituste maksustamist. 
• Koostatud  ja  esitatud  Koja  2004.aasta  raamatupidamise  aruanne,  Koja  tegevus 

revideeritud pr. J. Kilumetsa  poolt
• Maja Pikk 39 ja maa kantud kinnistusse heade annetajate abiga
• 2005 aasta aprillist kuni augustini teostatud remont saalis ja kaminasaalis, ehitatud 

uus kaminahi.
• Projektitöö ESF ja koostööprojektid
• Aasta  2005 tõi  puuetega  inimeste  jaoks  väga   palju  koolituskursusi  ja  pakkus 

mitmekülgseid võimalusi tänu koostööprojektidele

Koja nõuandev roll koostöös maavalitsuse, omavalitsuste ja teiste asutustega
Koja juhataja osales:
• Kuressaare linnavolikogu sotsiaalkomisjonis,
• Saare Maavalitsuse tehniliste abivahendite komisjonis
• Tööhõive küsimustega tegeleva komisjonis
• EPIKoja üldkoguldel
• Õppereisil Taanis 02-08.10.05  
• Saaremaa Ühistegevuskoja juhatuse töös
• RP Saaremaa organisatsiooni sotsiaalala töögrupis
• Retsensendina Kuressaare Ametikooli sotsiaaltöö eriala lõpetajate lõputööde 

hindamise komisjonis. 



2. Saaremaa  PIK  kui  invaküsimuste  koostöö  ja  koordinatsiooniorgan 
maakonnas

Koja  reaalne  tegevus  on  orgaaniline  ja  läbipõimunud  nii  eesmärgistatuse  kui  ka 
sihtgruppide poolest, olles suunatud kõigile oma liikmesorganisatsioonide kui nende 
läbi kõigile maakonna puuetega inimestele. Koda on tähelepanu all hoidnud koostööd 
omavalitsuste ja teiste maakonna ning riigi organisatsioonidega.
Üldine
• Koda on avatud igal tööpäeval kella 9.00 – 17.00 kõigile puudega inimestele ja 

nende pereliikmetele, liikmesorganisatsioonidele ja ka avalikkusele. Nõustatakse 
ja  jagatakse  teavet  kõigile  pöördujaile.  Vajaduse  korral  suunatakse  vastavasse 
asutusse või erialaspetsialisti poole

• Juhtumikorraldaja vastuvõtt ja nõustamine tööhõive alal igal 
esmaspäeval kl.9 00-15 00 
• Nägemispuudelistele käsitöö ring ja heliraamatute laenutus igal tööpäeval.
• Lauluansambel koguneb iga neljapäeva õhtul.
• Kuulmispuudega inimeste vastuvõtt, kuuldeaparaadi patareide müük ja 

nõustamine igal neljapäeval kell 1400 – 15 00
• Tööpäevadel on majas tegevusjuhendajad.
• Igapäevaelu toetamise rühma tarbeks sisustasime oma toa, kus nad saavad vaadata 

TV-d ja surfata internetis. Loomulikult saavad nad lugeda ajalehti ja neljapäeviti 
on neil kunstilise tegevuse päev. On käidud Kuressaare Sanatooriumis 
raviprotseduuridel ja võetud vastu külalisi Pärnust. On küpsetatud ja õpitud 
igapäevaeluga toime tulema. 

• Kojas saab lugeda erinevaid puude liike puudutavat informatsiooni
• Saab lugeda ajalehti ja hankida mitmesugust infot.
• Koja  ruumi,  telefoni,  arvuteid  ja  printerit  saavad  kasutada  kõik  Koja 

liikmesühingud.  Interneti  püsiühendus  võimaldab  puuetega  inimestele  ja  Koja 
liikmesühingutel kiire info kättesaamise.

Maakonna puuetega inimestele suunatud tegevus, koolitused ja üritused 
14.01.2005 Aasa alguse koosolek  Vanalinna restoranis 
• Oleme projekti partnerid Saaremaa Õppekeskusele. Selle projekti kaudu saavad 

käsitööalast koolitust ka 37 puudelist. Sihtgrupiks oli planeeritud 20 inimest aga 
ankeete täideti poole rohkem. 

Projekti “Saarte käsitöö arendamine” raames toimunud:
a) käsitöö üldoskuste koolitused PIKojas 31.01. – 11.02.2005 Osalejad 24 

inimest
b)  punutiste valmistamise  kursus 15.02 – 22.02 Osales 8 inimest
c) Korvmööbli valmistamise kursus 01.03 – 18.03 Osales 8 inimest
d) Organisatsioonide liikmed osalesid veel metallitöö, sepatöö, tohutöö, 

keraamika, lilleseade ja  silmuskudumise kursustel. Projekt jätkub ka 2006 
aastal

• Koostöös Eurohousega valmistasime ette EQAL projekti inimeste interviueerimist 
ja projekti on ka alustatud. See on 3 aastane projekt suunatus puuetega inimestele.

• Oktoobris valiti välja sihtgrupp 17 inimest , kes said  3-nädalase algkoolituse 
ühistulisest tegevusest, organisatsiooni  tööst, ning psühholoogilist teavet.

• Projektijuht esitas projekti ESF-st raha saamiseks EPIKojale



• Jätkus viipekeele tõlketeenus.
• Koja tegevuse ja struktuuri ning konsulendi töö tutvustamine sotsiaaltöötajatele
• Igapäevaelu toetamise teenuse osutamine erivajadustega inimestele –14-18 

inimest
• Tegevus jätkus käsitöö- ja muusikaringides(täiskasvanute )
• Ametikooli sotsiaaltöö õpilased külastasid koda.
• Jätkasid tööd usaldustelefonil vastajad. 
• Läbi viidud puuetega laste perede küsitlus
• Päevakeskuses toimus pensionäride ja puuetega inimestele viktoriin
• Tööhõivealane  infopäev PIKojas 29.04.. Külaline juhtumikorraldaja Tiiu Randma 
• Tööhõive ümarlaud sotsiaaltöötajatele ja Saare MV esindajatele 05.05 ja pimedate 

abivahendite tutvustus
• 26.05 Kevadpidu külalistega Taanist
• Kombatavate raamatute näitus-infot jagas Sylvi Sarapuu
• Kuulmisabivahendid kurtidele ja vaegkuuljatele 06.05
• Kultuurifestivalist osavõtt Viljandis 10-12.06
• Terviseüritustel tutvustati Silva meetodit ja klassikalise Hiina meditsiini tarkusi
• 17. augustil külastas koda sotsiaalminister Hr. Jaak Aab
• Infopäevad  valdades puuetega inimestele
• ESF projekti raames koolitused 21.11-16.12. Osales 3 gruppi-
• Ida-Virumaa PIKoja külalised 20-21.09.05. 
• Tööturu toetus ühele inimesele.
• 28.juuli parimate koostööpartnerite kohvilaud
• Osaleme Euromaja projektikoolitustel.
• 15,17,22 ja 23.11 Võrgustikutöö koolitus  sotsiaalala töötajatele
• 17.11 –EU teavituskampaania kojas. Läbiviija Eurohouse
• 24-25.11- koolituspäevad “Traumade ennetus  psüühilise erivajadusega inimeste 

ja hüperaktiivsete laste pere liikmetele. 
• Detsembris algas massaazikursus
• 16.12 toimus  esimene supervisioon koja töötajatele- jätkub 1  x igas kuus
• Aasta lõpetati Jõulupidudega organisatsioonides ja  SPIKojas

  Liikmesorganisatsioonidele suunatud tegevus

• Liikmesorganisatsioonide poolt  esitatud 2005.a.  kvartaliaruannete  vastuvõtmine, 
tutvumine, koondaruande koostamine

• Lepingute koostamine ühingutele
• Tööalased kohtumised ühingute juhtidega
• Ühingute infopäevad
•  Valgekepipäeva(Pimedate kohalik ühing) tähistati 14.10.05.
•  SELVER-I annetatud raha toel  käis juulis APITugiühing reisil Vembu-

Tembumaal
• Invaühing korraldas taas suvepäevad Karujärvel
• Info jagamine läbi juhatuste algavatest ja toimivatest projektidest.
• Projektide tutvustamine ja osalehjate väljaselgitamine



3. Koda  kui  informatsiooni  koguja,  akumuleerija  ja  jagaja,  ühiskonna 
arvamuse kujundaja puuetega inimeste valdkonnas

Koda  püüab  oma  juhatuse  ja  liikmete  kaudu  osaleda  võimalikult  paljudel 
invaküsimustega  seotud  üritustel,  et  seal  kuuldut  edastada  oma  liikmete  ja 
liikmesühingute kaudu kõigile maakonna puuetega inimestele.
•  Juhatuse  esimees   andis  telefoniintervjuusid  toimuvatest  üritustest  ja  edastas 

informatsiooni nii raadios kui ajalehes "Meie Maa"
Koda on olnud esindatud mitmete komisjonide töös. Valmistasime ette dokumendid 
rehabilitatsiooniasutuse  staatuse  samiseks.  Koostöös  Kuressaare  Sanatooriumiga 
alustame  rehabilitatsiooni  asutusena  tööd  2006  aasta  märtsist.  Haldusleping  saab 
Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud lähipäevil.
Kokkuvõte
2005.a.  on  Koda  jätkanud  vastavalt  arengukavale  ja  tegevussuundadele  oma 
regulaarset ja avatud tegevust, kasutades maksimaalselt olemasolevaid võimalusi. 
Aastal 2005 oli  puuetega inimestel võimalik osaleda paljudel koolitustel. Seda tänu 
mitmetele koostööprojektidele, mis jätkuvad ka aastal 2006.

Aruande koostas Liivi Vahter
10.01.2006
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