SA TAHEVA SANATOORIUMI 2013. AASTA TEGEVUSARUANNE

1. Sihtasutuse iseloomustus
SA Taheva Sanatooriumi (edaspidi sihtasutus) asutas Taheva Vallavolikogu 18. mail 2004. aastal.
Majandustegevust alustas sihtasutus 1. jaanuaril 2005. aastal Taheva Lastesanatooriumi tegevuse
lõpetamise järel.
Taheva Vallavalitsus on andnud SA Taheva Sanatooriumile rendile kinnistud Tsirgumäe ja
Kalliküla külades sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks. Renditasu suurus on
sätestatud pooltevahelises lepingus. Rendileping kehtib kuni 31.12.2019.
Sihtasutus kasutab Taheva vallale kuuluvaid Sanatooriumi kinnistut suurusega 15,74 ha
Tsirgumäe külas ja Hargla hooldekodu kinnistut suurusega 18 114 m² Kallikülas. Kinnistud on
hoonestatud. Mõlemal kinnistul paikneb mälestisteks tunnistatud hooneid. Sanatooriumi
kinnistul asub ka osaliselt muinsus- ja looduskaitsealune Taheva mõisa park.
Sihtasutuse tegevusvaldkond on sotsiaalhoolekanne. Sihtasutuse põhitegevuseks on eakatele
üldhooldusteenuse-,
kasvandikele
asenduskoduteenuseja
puuetega
inimestele
erihoolekandeteenuste osutamine. Lisateenustena pakub sihtasutus toitlustusteenust, ruumide
rentimise võimalust ning koostöös Töötukassaga tööharjutuse teenust.
2. Sihtasutuse juhtimine ning struktuur
SA Taheva Sanatooriumi juhib kolmeliikmeline nõukogu. Nõukogu koosseisus töötasid Taheva
vallavanem Monika Rogenbaum, Taheva Vallavalitsuse sotsiaalnõunik Evi Veerme ja sihtasutuse
töötajate esindaja Eha Saar (kuni 01.03.2013). Alates 01.03.2013 on Eha Saare asemel nõukogu
liikmeks sihtasutuse töötajate esindajana Merike Sakkis. Sihtasutuse nõukogu on määranud
juhatuse liikmeks Janika Ploomi.
Sihtasutuse allstruktuurid on asenduskodu, hooldekodu osakond Tsirgumäel, hooldekodu
osakond Kallikülas, erihoolekande osakond, raamatupidamine, majandusosakond ning köök. Igal
allstruktuuril on oma juht, kes allub vahetult juhatuse liikmele.
Sihtasutuse struktuuris (kinnitatud 01.11.2013) on ette nähtud 49 ametikohta. Tegelik töötajate
arv on 31.12.2013 seisuga 51, kuna osa töötajaid töötab osalise koormusega.
Personal. Ametikohtade arv ja tegelik töötajate arv (aruandeaasta lõpu seisuga)

Töötaja

Juhtkond
Juhtiv ja keskastme spetsialistid
Kasvatus- ja arendustööga tegelevad
isikud (vanemkasvataja, kasvataja,
nooremkasvataja, abikasvataja,
perevanem; tegevusjuhendaja, huvijuht)
Kasvatajad (vanemkasvataja; kasvataja;
nooremkasvataja, abikasvataja)
Tegevusjuhendaja
Õde

Ametikohtade arv
Tegelik
ettenähtud täidetud
ametikohad ametikohad töötajate arv
1.00
4.00

1.00
4.00

1
4

13.00

13.00

14

7.00

7.00

8

6.00
2.00

6.00
2.00

6
2
1

Töötaja

Sotsiaaltöötaja
Hoolekandetöötaja
Koristuspersonal
Toitlustuspersonal
Majandustöötajad /asutust teenindav
personal
KOKKU

Ametikohtade arv
Tegelik
ettenähtud täidetud
ametikohad ametikohad töötajate arv
1.00
15.50
2.00
5.00

1.00
15.50
2.00
5.00

1
16
2
5

5.50

5.50

6

49.00

49.00

51

3. Sihtasutuse teenuste kvaliteedi tagamine
2013. aastal toimus ettevalmistus EQUASS sotsiaalteenuste kvaliteedimärgi taotlemiseks.
EQUASS Assurance on sertifitseerimissüsteem, 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 kvaliteedi.
Koostati uued sihtasutuse tööd reguleerivad dokumendid:
1. „Sihtasutuse Taheva Sanatoorium ettepanekute ja kaebuste käsitlemise kord“ (kinnitatud
09.01.2013 käskkirjaga nr 1.2-2/2);
2. „Sihtasutuses Taheva Sanatoorium arenguvestluste läbiviimise kord“ (kinnitatud
29.01.2013 käskkirjaga nr 1.2-2/9);
3. Märtsis 2013 korraldatud töötajate rahulolu küsitluse kokkuvõte.
4. „SA Taheva Sanatooriumi toetatud elamise teenuse kodukord“ (kinnitatud 17.04.2013
käskkirjaga nr 1.2-2/31);
5. „SA Taheva Sanatoorium raamatupidamise sise- eeskiri“ (kinnitatud 02.04.2013
käskkirjaga nr 1.2-2/27);
6. „SA Taheva Sanatooriumi asenduskodu osakonna kodukord“ (kinnitatud 17.04.2013
käskkirjaga nr 1.2-2/31);
7. „Sihtasutuse Taheva Sanatooriumi hooldekodu osakonna kodukord“ (kinnitatud
11.09.2013 käskkirjaga nr 1.2-2/51);
8. „SA Taheva Sanatooriumi palgajuhend“ (kinnitatud 11.09.2013 käskkirjaga nr 1.2-2/48)
9. „SA Taheva Sanatooriumi asenduskodu külastuste kord“ (kinnitatud 11.09.2013
käskkirjaga nr 1.2-2/50);
10. „SA Taheva Sanatooriumi isikuandmete töötlemise kord“ (kinnitatud 11.09.2013
käskkirjaga nr 1.2-2/49);
11. „SA Taheva Sanatooriumi turvakodu kodukord“ (kinnitatud 02.10.2013 käskkirjaga nr
1.2-2/55);
12. „Sihtasutuses Taheva Sanatoorium füüsilist, vaimset, ja majanduslikku turvalisust
ohustavate olukordade ennetamise, reageerimise ja juhtumist teavitamise
juhend“ (kinnitatud 02.10.2013 käskkirjaga nr 1.2-2/56);
13. „Sihtasutuse Taheva Sanatoorium töökorralduse reeglid“ (kinnitatud 05.11.2013
käskkirjaga nr 1.2-2/65);
14. „SA
Taheva
Sanatooriumi
ööpäevaringse
erihooldusteenuse
osakonna
kodukord“ (kinnitatud 05.11.2013 käskkirjaga nr 1.2-2/66);
15. Novembris 2013 koostati klientide rahulolu küsitluse tulemustest kokkuvõte;
16. „Juhend Sihtasutuse Taheva Sanatoorium töötajatele kriisi ennetamiseks ja kriisis
käitumiseks“ (kinnitatud 22.11.2013 käskkirjaga nr 1.2-2/68);
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17. „Keskkonna ohutuse ja turvalisuse hindamiskriteeriumid“ (kinnitatud 22.11.2013
käskkirjaga nr 1.2-2/69);
18. „SA Taheva Sanatoorium sisehindamise läbiviimise kord“ (kinnitatud 27.12.2013
käskkirjaga nr 1.2-2/78);
19. „Sihtasutuse Taheva Sanatoorium töökeskkonna riskianalüüs“ (kinnitatud 27.12.2013
käskkirjaga nr 1.2-2/76);
20. „SA Taheva Sanatoorium aastaplaani koostamise juhend“ (kinnitatud 27.12.2013
käskkirjaga nr 1.2-2/77);
21. „Sihtasutuse Taheva Sanatoorium kvaliteedi käsiraamat“ (koostatud 2013. aastal).
Kvaliteediaudiitor viibis sihtasutuses ajavahemikul 02.–03.12.2013. Esines puudusi ning
sihtasutusele ei omistatud 2013. aastal kvaliteedimärki. Puuduste kõrvaldamiseks anti aega kuus
kuud, uus audit viiakse läbi 2014. aastal.
2013. aastal ei ole sihtasutusele laekunud kaebusi töökorralduse ja teenuste kvaliteedi suhtes.
4. Asenduskodu osakond
Sihtasutusele Taheva Sanatoorium on väljastatud tegevusluba asenduskodu teenuse osutamiseks
kuni 30 kasvandikule. Luba kehtib kuni 28.12.2018. Asenduskodu kasutuses on 2009. aastal
täielikult rekonstrueeritud peahoone teine korrus. Asenduskodu baasil osutatakse ka turvakoduja intervallilise asendushoolduse teenuseid. Turvakodus tagatakse vanemliku hoolitsuseta jäänud
või ohtu sattunud lastele nende eale ja seisundile vastav hooldamine, meditsiiniline abi ja
rehabilitatsiooni korraldamine, koos elukohajärgse omavalitsusega tagatakse lastele nende
õiguste ja huvide kaitse.
Asenduskodu struktuuris on kaheksa ametikohta: sotsiaaltöötaja ning seitse kasvatajat.
Asenduskodu osakonna tööd juhib sotsiaaltöötaja. Aruandeaasta lõpu seisuga olid ametikohad
täidetud. Asenduskodus töötas kolm kasvatajat, neli nooremkasvatajat ning üks abikasvataja.
Lapsehoolduspuhkusel oli üks töötaja. Üks töötaja lahkus omal soovil. Tööleping sõlmiti kolme
uue töötajaga. Töötasudeks kulus kokku 54 925,42 eurot. Keskmine töötasu kuus oli 651,08
eurot.
Kaks kasvatusalatöötajat (Heli Loorits ning Valdeko Nielson) läbisid Tervise Arengu Instituudi
(TAI) poolt korraldatud sotsiaaltööalase 160-tunnise koolituse. Üks kasvatusalatöötaja
(Eneli Vaidre) läbis TAI poolt korraldatud pedagoogikaalase 160-tunnise koolituse .
Asenduskodu teenusel oli aasta jooksul kokku 23 kasvandikku. 31.12.2013 seisuga oli
nimekirjas 17 kasvandikku. Võeti vastu neli uut kasvandikku (bioloogilisest perest 1;
varjupaigast või turvakodust 2; asenduskodu teenuselt 1). Teenuselt lahkus kuus kasvandikku
(iseseisvasse ellu 4; hooldamisele erihoolekandeteenuse osutaja juurde 2).
Vanuseliselt jagunesid kasvandikud järgnevalt: kuni kuueaastaseid üks, 7–12-aastaseid neli, 13–
14-aastaseid neli, 15-aastaseid 3, 16–17-aastaseid kolm, 18–19-aastaseid kolm, 20–24-aastaseid
viis.
Koolieelses õppeasutuses käis üks kasvandik. Põhikoolis õppis kuus kasvandikku.
Erivajadustega laste koolis või klassis õppis seitse kasvandikku. Kutseõppekeskuses õppis üks
kasvandik. Kõrgkoolis õppis kaks kasvandikku.
Riiklikku pensioni (16-aastased ja vanemad töövõimetuspensionärid) saavad kolm kasvandikku.
Peretoetust saavad (riiklike peretoetuste seaduse § 25 lg 1 alusel) kaheksa kasvandikku. Kohtu
poolt on elatis välja mõistetud nelja kasvandiku kasuks.
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Puudega teenuse kasutajaid oli kokku 11.
Asenduskodu töötab peresüsteemil, peresse kuulub kuni kaheksa kasvandikku. 1. märtsiks 2013
moodustati asenduskodusse kolm peret.
Üks pere moodustati noortest, kes õpivad kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides ning elavad
erinevates paikades üle Eesti kas ühiselamutes või üüripindadel. Selle pere liikmetele on tagatud
elamispind ka asenduskodu ruumides. Kaks peret elab kohapeal.
Igal perel on oma köök, puhkeruum, kasvatusala töötajate ruum, sanitaarruumid ja iga pere
kasutuses on 4–5 magamistuba (üks tuba kuni kahele kasvandikule). Ühiskasutuses on olemas
saun. Ürituste korral on täiendavalt võimalik kasutada söögisaali, päevakeskuse ruume jt
sihtasutuse ruume ning territooriumit. Asenduskodul on olemas jõusaal.
Asenduskodul on palju traditsioone ja koostööpartnereid. Tähistati riiklike ja rahvakultuuri
tähtpäevi, teenuse kasutajate isiklikke tähtpäevi. Koostööpartnerite toel ja osalusel toimusid
järgmised sündmused: vastlapäev koos LIONS-klubiga ja Valga Lastekoduga Kurepesa,
ühisüritused Mõniste motoklubiga Wildhoghs, regulaarne ujumine Pühajärvel AS Elion
Ettevõtted toel, sõprade päev, ühisüritused Kaitseliidu ja selle eriorganisatsiooni
Naiskodukaitsega, Eesti Punase Ristiga, Elupuu Kogudusega Võrust ja Elu Sõna Kogudusega
Valgast.
Kasvandikud võtsid osa kunsti-, laulu- ja puutööringidest. Kasvandikud osalesid Taheva valla
külade üritustel, heakorratalgutel, koristasid kooli-kodutee ääri prügist, hooldasid lillepeenraid,
mõned neist tegelesid harrastuskalapüügiga ja korjasid marju ning seeni taskuraha teenimise
eesmärgil. 2013. aastal oli teenuse kasutajatel oma aiamaa, kus kasvatati köögivilju.
Asenduskodul oli tihe kontakt ja konstruktiivne koostöö kõikide kohalike omavalitsuste
üksustega, kust teenuse kasutajad pärinevad. Paljud kohaliku omavalitsuse üksuste töötajad
osalesid sõprade päeval, samuti külastasid nad oma lapsi enamasti tihedamalt kui kaks korda
aastas. Telefonitsi ning e-posti teel suhtlemine toimus praktiliselt igapäevaselt.
Osakonnas võimaldati õppijatele erialase praktika sooritamist.
Positiivsetest saavutustest saab esile tõsta:
– üks kasvandik viibib kohustuslikus ajateenistuses ning ta lõpetas nooremallohvitseri
kursuse ja saavutas nooremseersandi auaste
– üks kasvandik lõpetas põhikooli (Hargla)
– üks kasvandik lõpetas kutsekooli (Vana–Antsla)
– üks kasvandik magistriõppes (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia)
Negatiivsetest külgedest tuleb välja tuua järgmist:
– üks kasvandik jäi klassikursust kordama (põhikool)
– üks kasvandik suunati õpinguid jätkama Tapa Erikooli
Asenduskoduteenusele õigustatud lapsele osutatavat teenust rahastatakse riigieelarvest.
Rahastamise tagab Sotsiaalministeerium maavalitsuste kaudu. Riigieelarvest rahastatava
asenduskoduteenuse hinna ning maksimaalse maksumuse asenduskoduteenusele õigustatud lapse
kohta kalendriaastas kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. Riigieelarvest eraldati sihtasutusele
199 630,90 eurot. Kulutused ühe kasvandiku kohta keskmiselt kuus olid 932,85 eurot.
Turvakodu teenuse hinnaks teenuse osutamise esimesel kümnel päeval on 13 eurot ööpäeva
kohta ning alates 11. päevast on 18 eurot ööpäeva kohta. Turvakodu teenuse eest tasub teenuse
tellija.
Teenust osutati 2013. aastal neljale isikule. Teenuse vajaduse põhjused teadmata.
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5. Hooldekodu teenus
Hooldekodu on ööpäevaselt tegutsev asutus, kus viibivatele isikutele tagatakse nende eale ja
seisundile vastav hooldamine, sealhulgas ravimine, põetamine ja arendamine. Hooldekodus
viibivad need isikud, kes erivajaduste või sotsiaalse olukorra tõttu ei ole suutelised iseseisvalt
elama ning kui nende toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi
osutamisega. Hooldekodus hooldamine toimub poolte vahel sõlmitud lepingu alusel.
Kohti teenuse kasutajatele 63.
Teenuse kasutajad soo ja vanuse järgi (aruandeaasta lõpu seisuga)
Vanuserühmad
Sugu
alla 18- 20- 2518 19 24 29
1
2
3
4
Mehed 0
0
0
0
Naised 0
0
0
0
0
0
0
Kokku 0

3034
5
0
0
0

3539
6
1
1
2

4044
7
1
0
1

4549
8
1
0
1

5054
9
0
0
0

5559
10
2
0
2

6064
11
2
2
4

6569
12
4
4
8

7074
13
5
5
10

7579
14
5
4
9

8084
15
3
9
12

85
+
16
5
8
13

Kokku
17
29
33
62

Riiklikku pensioni saavad teenuse kasutajad (aruandeaasta lõpu seisuga)
Pensionärid pensioni liigi järgi
Riiklikku pensioni saavate isikute arv kokku
vanaduspensionärid
töövõimetuspensionärid

Isikute arv
62
56
6

Aruandeaasta lõpus teenusele saabujaid oli 30 ning teenuselt lahkujaid 33 (surnud 23). Täidetud
oli 62 teenuse saaja kohta.
Hooldekodu teenuse saajad elavad hoonetes, milles alates 2009. aastast peale on toimunud
ulatuslikud rekonstrueerimistööd.
Teenuse saajate kasutuses on ühe-, kahe- ja kolmekohalised toad, nõuetele vastavad
sanitaarruumid, köögid ja puhketoad kõikides majades. Kõikides hooldekodu kasutuses olevates
hoonetes on olemas automaatne tulekahjusignalisatsioon. Personalil on kasutada oma ruumid.
Toit valmistatakse Tsirgumäel ja Kallikülas tunnustatud köökides kohapeal.
Hooldekodus tähistatakse isiklikke ja riiklikke tähtpäevi. Kohapeal toimuvad jumalateenistused,
erinevad kontserdid jm kultuurisündmused.
Hooldekodu teenuse saajad külastavad Hargla Maakultuurimaja üritusi ning erinevaid külapäevi.
Hooldekodu teeb koostööd teiste hoolekandeasutustega ja kohalike omavalitsuse üksustega
Sangastest, Hummulist, Rõugest, Karulast, Mõnistest, Varstust, Antslast ja Paju Pansionaatidega
eelkõige teadmiste ja parimate praktikate vahetamise eesmärgil. Osakonnas võimaldatakse
õppijatele erialase praktika sooritamist.
Hooldekodu kohamaksumus oli 515 eurot kuus. Hooldekodu teenuse eest tasuvad teenuse
kasutajad, perekonnad, valla- ja linnavalitsused. Tihti on tasumine kombineeritud erinevate
osapoolte vahel.
Hooldekodu teenuse tulud olid kokku 386 824,23 eurot. Kulud kokku olid 386 824,23 eurot.
Kulutused ühe isiku kohta olid keskmiselt kuus 518,53 eurot.
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Töötasudeks kulus kokku 108 395,32 eurot. Keskmine töötasu kuus oli 428,10 eurot.
5.1 Hooldekodu Tsirgumäe osakond
2009. aastal rekonstrueeriti Tsirgumäel peahoone täielikult, hooldekodu kliendid elavad selle
hoone esimesel korrusel. 2011. aastal toimusid rekonstrueerimistööd ravihoones 2, mis soojustati,
selle katusekate vahetati, hoonesisene ja hooneväline küttesüsteem katlamajast hooldekoduni
rekonstrueeriti, paigaldati piksekaitse. Ravihoones 2 vajavad remonti duširuumid ning hoonesse
on vajalik välja ehitada ventilatsioon.
Osakonna struktuuris on 14 ametikohta: meditsiiniõe ametikoht, 11 hooldustöötaja ametikohta, 2
puhastusteenindaja ametikohta ning 1 pesupesija ametikoht. Osakonna tööd juhib vanemõde
(töökorraldus) ning majandusjuhataja (majandustegevus). Aruandeaasta lõpu seisuga olid
ametikohad täidetud.
Aruandeaasta lõpu seisuga oli üldhooldekodu teenuse kasutajate arv Tsirgumäe osakonnas 42
5.2 Hooldekodu Kalliküla osakond
2009. aastal soojustati Kallikülas peahoone, vahetati katusekate, paigaldati ventilatsioonisüsteem,
tuletõkkeuksed. 2011. aastal viidi hoone üle maaküttele ja 2012. aastal soojustati hoone vahelagi
ning paigaldati piksekaitse. Abimajja on paigutatud klientidele häirenupp.
Osakonna struktuuris on 8 ametikohta: meditsiiniõe ametikoht, 4,5 hooldustöötaja ametikohta,
1,4 koka ametikohta, 0,6 laopidaja ametikohta ning 0,5 majandusjuhataja ametikohta. Osakonna
tööd juhib meditsiiniõde (töökorraldus) ning majandusjuhataja (majandustegevus). Aruandeaasta
lõpu seisuga olid ametikohad täidetud.
Aruandeaasta lõpu seisuga oli üldhooldekodu teenuse kasutajate arv Kalliküla osakonnas 20.
6. Erihoolekandeteenuste osakond
Ööpäevaseringse erihoolduse teenus tagab isiku ööpäevaringse hooldamise ja arendamise koos
majutuse ja toitlustamisega. Tagatakse teenust saava isiku iseseisva toimetuleku säilimine ja
suurenemine ning turvaline elukeskkond teenuse osutaja territooriumil.
Sihtasutusele on väljastatud tegevusluba kuni 10 teenuse kasutajale. Tegevusluba kehtib kuni
28.05.2018.
Toetatud elamise teenus toetab isiku sotsiaalset toimetulekut ja integratsiooni temale eluruumi
kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu koos juhendamisega majapidamise ja igapäevaelu
korraldamises eesmärgiga tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.
Sihtasutusele on väljastatud tegevusluba kuni 10 teenuse kasutajale. Tegevusluba kehtib kuni
03.11.2018.
Igapäevaelu toetamise teenus toetab isiku parimat võimalikku iseseisvat toimetulekut ja arengut
psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste
kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.
Sihtasutusele on väljastatud tegevusluba kuni 10 teenuse kasutajale. Tegevusluba kehtib kuni
10.02.2015.
Erihoolekande osakond kasutab Tsirgumäel ühte hoonet karjakastelli kompleksis (päevakeskus),
toetatud elamise maja ning peamaja I korruse ühte osa.
Erihoolekande osakonna struktuuris on 6,5 ametikohta: vanemtegevusjuhendaja ning 5,5
tegevusjuhendaja ametikohta. Osakonna tööd juhib vanemtegevusjuhendaja. Aruandeaasta lõpu
seisuga olid ametikohad täidetud. Igapäevaelu toetamise teenusega on seotud üks töötaja.
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Ööpäevaringse erihooldusteenusega on seotud 3 töötajat. Toetatud elamise teenusega on seotud 1
töötaja. Töötasudeks kulus kokku 15 023,01 eurot. Keskmine töötasu kuus oli 417,31 eurot.
Kaks tegevusjuhendajat (Kaire Keem ning Kaie Helemets) on läbinud TAI poolt korraldatud
260-tunnise tegevusjuhendajate koolituse.
Erihoolekandeteenuste kasutajad soo, vanuse ja teenuse liigi järgi (aruandeaasta lõpu
seisuga)
Teenuse kasutajate arv vanuserühmade järgi
Kokku
aruandeSugu/teenuse
15 16- 18- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80 aasta
nimetus
17 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 -... lõpul
Mehed
0
Naised
0
0
Kokku
sh igapäevaelu toetamise 0
teenus
toetatud
0
elamise teenus
ööpäevaringne
erihooldus0
teenus

0
0
0

3
0
3

6
1
7

1
3
4

1
2
3

2
1
3

1
0
1

0
1
1

0
0
0

0
3
3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0 14
0 11
0 25

0

0

2

2

1

2

0

1

0

2

0

0

0

0

0 10

0

1

3

2

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0 9

0

2

2

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0
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Igapäevaelu toetamise teenuse kasutajad jagunesid elukoha järgi: Taheva vald 5, Karula vald 2,
Antsla vald 2, Helme vald 1.
Toetatud elamise teenuse kasutajad jagunesid elukoha järgi: Taheva vald 2, Karula vald 1, Antsla
vald 2, Valga linn 1, Tartu linn 1, Koeru vald 1, Helme vald 1.
Ööpäevaseringse erihooldusteenuse kasutajad jagunesid elukoha järgi: Helme vald 1, Tallinna
linn 2, Viljandi maakond 1, Taheva vald 1, Tartu linn 1.
Töövõimetuspensioni saavad kõik teenuse kasutajad.
Erihoolekande osakonnal on kujunenud välja traditsioonilised väljasõidud, üheskoos tähistatakse
riiklikke-, rahvakultuuri- ja klientide isiklikke tähtpäevi.
Abiks oldi sihtasutuse territooriumi korrastamisel, osaleti pargis korraldatavatel talgutel, hooldati
lillepeenraid ning aiamaad. Kasvatati köögivilju.
Teenuse kasutajad tegelevad käsitööga, päevakeskuses on võimalik lugeda ajalehti, kasutada
arvutit, õppida toiduvalmistamist, pesta pesu, sinna on loodud klientidele pesemisvõimalused.
Koostööd tehakse teenuse osutamisel ja edasiarendamisel Sotsiaalkindlustusameti, Taheva-,
Karula- ja Antsla Vallavalitsustega. Osakonnas võimaldatakse õppijatele erialase praktika
sooritamist.
Erihoolekande osakonna üritused:
12.02 vastlapäeva tähistamine;
07.08 naistepäeva tähistamine;
28.03 ülestõusmispüha ettevalmistus;
23.04 ühine väljasõit õppepäevale „Piimapäev“ Mõniste muuseumisse;
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18.06 jaanipäeva tähistamine Tellingumäel;
28.06 SA Taheva Sanatooriumi lahtiste uste päevast osavõtt;
24.07 piknik Aheru järve ääres;
22.08 sünnipäevade tähistamine augustis;
18.09 seenenäituse korraldamine;
22.10 sünnipäevalaste sünnipäevade tähistamine;
13.12 päkapikumaa külastus Mõniste muuseumi juures;
19.12 jõulupidu.
Ööpäevaringse erihooldusteenuse kohamaksumus kujunes järgmiselt:
1) 418,72 eurot kuus tasutakse riigieelarvest Vabariigi Valitsuse 29.01.2009 määruse nr 20 alusel;
2) isiku omaosalus 211 eurot arvestusega, et kliendile peab isiklikeks kuludeks jääma kätte 15%
pensionist.
Kokku olid kulutused 6754,50 eurot. Kulutused ühe isiku kohta keskmiselt kuus olid 675,45
eurot.
Toetatud elamise teenuse kohamaksumus oli 151,40 eurot kuus (tasutakse riigieelarvest Vabariigi
Valitsuse 29.01.2009 määruse nr 20 alusel). Kliendil on võimalus osta toitlustust, üürida
eluruumi jne kattes sellekohased kulud ise.
Kokku olid kulutused 11 133,63 eurot. Kulutused ühe isiku kohta keskmiselt kuus olid 142,74
eurot.
Igapäevaelu toetamise teenuse kohamaksumus oli 97,24 eurot kuus (tasutakse riigieelarvest
Vabariigi Valitsuse 29.01.2009 määruse nr 20 alusel). Lisaks tasuvad oma klientide eest
täiendavalt juurde mõned valla- ja linnavalitsused. Klientidel on võimalus osta toitlustust
omavahenditest.
Kokku olid kulutused 13 108,92 eurot. Kulutused ühe isiku kohta keskmiselt kuus olid 113,01
eurot.
7. Tööharjutuse ja tööpraktika kaudu sihtasutusele vajaliku personali leidmine
Tööharjutuse ja tööpraktika teenuseid osutati 13 teenuse kasutajale.
Teenuse eest tasus Töötukassa vastavalt hankelepingule või tööpraktika lepingule.
Positiivne on ühe pikaaegse tööharjutuse teenusel olija tööleasumine sihtasutusse.
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