
MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koja 2006 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  puuetega  inimeste 
ühendustega, Kuressaare Linnavalitsusega, Saare Maavalitsuse, kohalike omavalitsuste ja riigiasutustega. Tutvustame 
ja avalikustame Koja tööd. 

Teenuste  lepingud on  Kuressaare  Linnavalitsusega  (päevakeskuse  teenus,  viipekeele  tõlketeenus, 
kuulmisnõustamise teenus, isikliku abistaja teenus ja tugiisiku teenus), Saare Maavalitsusega (töötamise toetamise 
teenus  ja  igapäevaelu  toetamise  teenuse  leping)  ja  Sotsiaalkindlustusametiga  rehabilitatsiooni  teenuse  osutamise 
leping ning EPI Fondi ja Sotsiaalministeeriumiga erinevate projektide rahastamise lepingud

 

1.     Saaremaa Puuetega Inimeste Koda kui organisatsioon

 

·       Allkirjastatud EPI Fondi -ga 2006 a. sihtotstarbelise rahastamise leping

·       Läbiviidud 8 Koja juhatuse koosolekut 

·       Päevakeskuse ja viipekeele tõlketeenuse leping Kuressaare Linnavalitsusega.  

§       2006 aasta lõpus allkirjastatud teenuste leping. Teenuseid rahastatakse linna eelarvest. 

·       Koduleheküljel kajastatud info ja tegevus. Täiendatud kodulehekülge.

·       Koostatud ja esitatud Maksuametile Koja 2005 aasta raamatupidamise majandusaasta aruanne, Koja tegevus 
revideeritud pr. J. Kilumetsa  poolt

·       2006  aasta  mais  seatud  sisse  ruum  rehabilitatsiooni  asutuse  meeskonna  jaoks,  loodud  traadita  interneti 
ühenduse võimalus. Novembris paigaldatud katuse- ja lumeredelid.

·       Projektitöö ESF ja koostööprojektid

·       Projektijuhi töötingimuste parandamiseks koostöös TTA-ga antud kasutusse arvuti, mis on varustatud vajaliku 
tarkvaraga

·       Aasta 2006 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:

·       Saare Maavalitsuse tehniliste abivahendite komisjonis



·       Tööhõive küsimustega tegelevas komisjonis

·       EPI Koja üldkoguldel

·       SA Kuressaare Hoolekanne nõukogu liikmena nõukogu töös

·       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 ja 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 vajadusel ja etteregistreerimisel esmaspäeviti kl.10 00-
12 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 Kuulmisnõustamise teenus.

·       Viipekeele tõlketeenus Kuressaares elavatele kurtidele inimestele

·       Tööpäevadel on majas tegevusjuhendajad.

·       Igapäevaelu toetamise rühma tarbeks on sisustatud tuba, 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 . On küpsetatud ja õpitud igapäevaeluga toime tulema. 
Mais toimus ekskursioon Hiiumaale

·       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. Pimedatele spetsiaalse programmi 
muretseb ja korraldab koolituse pimedatele Saaremaa Pimedate Ühing

 

Maakonna puuetega inimestele suunatud tegevus, koolitused ja üritused 

 

·       01.01 – 31.03.2006 jätkus Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekt “Varjust välja”, mis oli suunatud keha 
ja meelepuuetega inimestele.



·       23.01 –  27.01.2006 ja  06.02 – 10.02.2006 Kursused projektis  osalejatele.  Lektor  Viigi  Viil.  Individuaalsed 
nõustamised soovijatele. Videotreeningud osalejatele.

·       05–06.01,  02-03.02,  22-23.03  Tervisearengu  Instituut  viis  läbi  koolituse  Saaremaa  
rehabilitatsioonimeeskondade liikmetele.

·       17.02. toimus tööseadusandluse alane infopäev. Lektoriks jurist Tallinnast, kes eraldi  infopäeva osana rääkis 
psüühhikahäiretega patsientide probleemidest  sotsiaaltöötajatele

·       16.03 Külalised Hiiumaa PIK-st

·       18.04 Külastasid koda EENA liikmed. Kohvilaud koja aktivistidega

·       11.05 igapäevaelu toetamise rühmas osalejate reis Hiiumaale

·       14.06 külalised Pärnumaa PIK-st

·       23-24.08 külalised Järvamaa PIK-st

·       EPIKoja poolt korraldatud kursustel “Tunne oma õigusi ja kohustusi” osalesid 3 inimest.

·       01.06 – 31.12 viidi läibi projekt “Rehabilitatsioon – võimalus inimesele”

·       Oleme projekti partnerid Saaremaa Õppekeskusele. Projekti “Saarte käsitöö arendamine” raames toimunud:

a)     punutiste valmistamise  kursus 24.04 – 08.05 

b)     harjade valmistamise kursused 21.03-18.04

c)     21.08. algas FIE majanduskursus 6-le inimesele. Kursus lõppes äriplaanide koostamisega, mille tulemusena 
said 5 inimest stardikapitali ja on nüüd tegutsevad FIE-dena. 3 massööridena ja 2 muudel tegevusaladel

·       Jätkus viipekeele tõlketeenus.

·       Koja tegevuse ja struktuuri ning konsulendi töö tutvustamine sotsiaaltöötajatele

·       Igapäevaelu toetamise teenuse osutamine erivajadustega inimestele 13 inimest

·       Tegevus jätkus käsitöö- ja muusikaringides(täiskasvanute )

·       Ametikooli sotsiaaltöö õpilased praktikal kojas.

·       Jätkasid tööd usaldustelefonil vastajad. 

·       Vaimse tervise ümarlaud 28.04 volikogu saalis. Korraldas Kuressaare kodaniku komisjon

·       Tööhõive ümarlaud sotsiaaltöötajatele ja Saare MV esindajatele 12.06 

·       27.04 pimedate abivahendite tutvustamine ja infopäev pimedatele

·       Kuulmisabivahendid kurtidele ja vaegkuuljatele 06.06

·       07-08.06 toimus organisatsioonide juhtidele ekskursioon Lõuna Eestisse. Külastati kogemuste saamise eesmärgil 
Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartu kodasid. Ühiselt vaadati teatris “Vanemuine” etendust CHESS

·       Terviseüritustel tutvustati Silva meetodit ja klassikalise Hiina meditsiini tarkusi. Silva kursusel osalemine 
puuetega laste vanematele tänu koostööprojektile oli  tasuta

·       Infopäevad  valdades puuetega inimestele projekti raames.

·       Läbi viidud uuring  ja projekt “Puudetemaatika laiendamine kohalikesse omavalitsustesse” Kohtutud valdade 
sotsiaalkomisjonide liikmetega  ja sotsiaaltöötajatega



·       ESF projekti raames koolitused 09.09-13.09, 06.11-10.11 ja 20.11-24.11.2006. Osales 3 gruppi-

·       28-29.07 Muhus koolitus projekti meeskonnale koos Pärnu Haigla reh. meeskonna liikmetega

·       Koostöös Tööturuametiga viidi läbi tööpraktika ja tööharjutused ja töötamine tugiisikuga. Võeti tööle 
rehabilitatsiooniteenuse sekretär, kelle tööd  rahastatakse osaliselt palgatoetusega TTA poolt

·       Osaleme Euromaja projektikoolitustel.

·       17.04 –EU teavituskampaania kojas. Läbiviija Eurohouse

·       Detsembris algas massaazikursus jätkus aasta vältel ja  massöörid sooritasid novembris kutseeksami ning said 
kutsetunnistused.

·       Töönõustamised ja supervisioon koja töötajatele- toimus 1  x igas kuus jaanuarist  mai lõpuni

·       Aasta lõpetati 15.12 laadaga koja õuel. Puudega inimesed müüsid omavalmistatud käsitööd. Jõulupidudega 
organisatsioonides ja  SPIKojas lõppes väga kiire ja töine aasta. 15.12 toimus ka Jõulupidu kojas.

 

  Liikmesorganisatsioonidele suunatud tegevus

 

·       Liikmesorganisatsioonide  poolt  esitatud  aasta-ja  kvartaliaruannete  vastuvõtmine,  tutvumine,  koondaruande 
koostamine

·       Lepingute koostamine ühingutele

·       Tööalased kohtumised ühingute juhtidega

·       Ühingute infopäevad

·        Valgekepipäeva(Pimedate kohalik ühing) tähistati 16.10.2006 Külaliseks VEK –I komisjoni liige Dr. Ivar Vipp

·       22-23.07 korraldasime Saare Maakonna puuetega inimestele suvepäevad Karujärvel.

·       Info jagamine läbi juhatuste algavatest ja toimivatest projektidest.

·       Projektide tutvustamine ja osalejate 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 ja projektijuht  andsid telefoniintervjuusid toimuvatest üritustest ja edastasid informatsiooni 
nii “Raadio Kadis” kui ajalehes "Meie Maa" 

·       Augustis  saade Puutepunkt ETV s rääkis  meie koja tegemistest

Koda on olnud esindatud mitmete komisjonide töös. Valmistasime ette dokumendid rehabilitatsiooniasutuse staatuse 
saamiseks.  Koostöös  Kuressaare  Sanatooriumiga alustasime  rehabilitatsiooni  asutusena  tööd 2006 aasta  märtsist. 
Haldusleping sõlmitus Sotsiaalkindlustusametiga

 



Kokkuvõte

2006.a. on Koda jätkanud vastavalt arengukavale ja tegevussuundadele oma regulaarset ja avatud tegevust, 
kasutades maksimaalselt olemasolevaid võimalusi. 

Aastal 2006 oli  puuetega inimestel võimalik osaleda paljudel koolitustel. Seda tänu mitmetele projektidele.  Aasta 
lõpus alustasime uute teenustega Kuressaare LV toel. Kuulmisnõustamise teenus, isikliku abistaja teenus ja tugiisiku 
teenus

Projekti ja teenuste täpsem info on kajastatus koduleheküljel www.saarekoda.ee

 

 

Aruande koostas Liivi Vahter

02.01.2007

 


	Kokkuvõte

