SIHTASUTUSE TAHEVA SANATOORIUM 2015. 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

asenduskoduteenuse-

ja

puuetega

inimestele

erihoolekandeteenuste osutamine.
Lisateenustena pakub sihtasutus toitlustusteenust, ruumide rentimise võimalust ning koostöös
Eesti Töötukassaga tööharjutuse teenust.
Sihtasutus Taheva Sanatoorium on praktikabaasiks paljudele õppijatele üle Eesti. Suuremad
koostööpartnerid praktikantide suunamisel on Valgamaa Kutseõppekeskus ja Lääne-Viru
Rakenduskõrgkool.

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 esindajana Merike Sakkis. Sihtasutuse nõukogu on määranud juhatuse liikmeks Janika
Ploomi.
Sihtasutuse struktuuris (01.02.2015) oli ette nähtud 51 ametikohta. Tegelik töötajate arv on
31.12.2015 seisuga 53, kuna osa töötajaid töötab osalise koormusega.
Ametikohtade arv ja tegelik töötajate arv (aruandeaasta lõpu seisuga):

Ametikohtade arv
Töötaja

ettenähtud

täidetud

ametikohad

ametikohad töötajate arv

Juhtkond

1.00

1.00

1

Juhtiv ja keskastme spetsialistid

4.50

4.50

5

10.50

10.50

11

Tegevusjuhendaja

6.00

6.00

6

Õde

2.00

2.00

2

Sotsiaaltöötaja

1.00

1.00

1

Hoolekandetöötaja

14.50

14.50

15

Koristuspersonal

2.00

2.00

2

Toitlustuspersonal

5.00

5.00

5

4.50

4.50

5

51.00

51.00

53

Tegelik

Kasvatajad (vanemkasvataja; kasvataja;
nooremkasvataja, abikasvataja,
perevanem)

Majandustöötajad

/asutust

teenindav

personal (valvur, autojuht, aednik jt)
KOKKU

3. Sihtasutuse teenuste kvaliteedi tagamine
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.
Sihtasutusele on omistatud EQUASS kvaliteedimärk ajavahemikuks 17.06.2014–17.06.2016.
2015. aastal toimus temaatiline sisehindamine. Sisehindamise teemadeks 2015. aastal olid
teenuste kvaliteet ning klientidega seonduv (EQUASS Assurance kriteeriumid 15–19, 20–25
ning 32–35).
Sihtasutuses täiendati ning parandati tööd reguleerivaid dokumente vastavalt vajadusele ning
lähtudes osakondadest tulnud ettepanekutele.
2015. aastal ei ole sihtasutusele laekunud kaebusi töökorralduse ja teenuste kvaliteedi suhtes.
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4. Asenduskodu osakond
Sihtasutusele Taheva Sanatoorium on väljastatud tegevusluba asenduskodu teenuse osutamiseks
kuni 30 kasvandikule. Asenduskodu kasutuses on 2009. aastal täielikult rekonstrueeritud
peahoone teine korrus.
Asenduskodu baasil osutatakse ka turvakodu

teenust. 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 oli 11,5 ametikohta: sotsiaaltöötaja ning 10,5 kasvatajat. Asenduskodu
osakonna tööd juhib sotsiaaltöötaja. Aruandeaasta lõpu seisuga oli täidetud 12 ametikohta.
Asenduskodus

töötas

6

kasvatajat,

6

nooremkasvatajat

ning

1

abikasvataja.

Lapsehoolduspuhkusel oli kaks töötajat. Osa töötajaid töötab osalise koormusega.
31.12.2015 seisuga oli nimekirjas 28 kasvandikku. Aasta jooksul võeti vastu 10 uut kasvandikku
(bioloogilisest perest 6; asenduskodu teenuselt 4). Aasta jooksul lahkus teenuselt 2 kasvandikku.
Vanuseliselt jagunesid kasvandikud järgnevalt:
Vanusegrupid Kokku kasvandikke
3–6

1

7–12

9

13–14

3

15

2

16–17

8

18–19

3

20–24

2

Koolieelses õppeasutuses käis 1 kasvandik. Põhikoolis õppis 11 kasvandikku. Erivajadustega
laste koolis või klassis õppis 6 kasvandikku. Kutseõppeasutuses õppis 7 kasvandikku.
Riiklikku pensioni (16-aastased ja vanemad töövõimetuspensionärid) saavad 10 kasvandikku.
Kohtu poolt on elatis välja mõistetud 12 kasvandiku kasuks.
Puudega teenuse kasutajaid oli kokku 15.
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Asenduskodu töötab peresüsteemil, peresse kuulub kuni kaheksa kasvandikku. 2015. aastal oli
asenduskodus 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. 2015. aastal oli teenuse kasutajatel oma aiamaa, kus
kasvatati köögivilju.
Asenduskodul oli tihe kontakt ja konstruktiivne koostöö kohalike omavalitsuste, kust teenuse
kasutajad pärinevad. Paljude kohalike omavalitsuste töötajad osalesid sõprade päeval, samuti
külastasid nad oma lapsi enamasti tihedamalt kui kaks korda aastas. Telefonitsi ning e-posti teel
suhtlemine toimus praktiliselt igapäevaselt.
Positiivsetest saavutustest saab esile tõsta:
–

7 kasvandikku õpib kutsekoolis

Negatiivsetest külgedest tuleb välja tuua järgmist:
–

üks kasvandik jättis pooleli kutseõppe põhikooli baasil

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.
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. 2015. aastal osutati teenust 5 kliendile.

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.
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Kohti teenuse kasutajatele 63.
Teenuse kasutajad soo ja vanuse järgi (aruandeaasta lõpu seisuga)
Kokku
Sugu
40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85+
A

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Mehed 1

2

0

1

3

5

7

4

5

4

31

Naised 0

0

0

0

0

4

3

6

9

7

29

Kokku 1

2

0

1

3

9

10

10

14

11

60

Riiklikku pensioni saavad teenuse kasutajad (aruandeaasta lõpu seisuga):
Pensionärid pensioni liigi järgi

Isikute arv

Riiklikku pensioni saavate isikute arv kokku 60
vanaduspensionärid

56

töövõimetuspensionärid

4

Aruandeaastal teenusele saabujaid oli 28 ning teenuselt lahkujaid 21. Aruandeaasta lõpus oli
täidetud 60 teenuse saaja kohta.
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 kohamaksumus oli 590 eurot kuus. Hooldekodu teenuse eest tasuvad kliendid,
nende perekonnad, kohalikud omavalitsused ning sugulased. Tihti on tasumine kombineeritud
erinevate osapoolte vahel.
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5.1 Hooldekodu Tsirgumäe osakond
2015. aastal ehitati välja ventilatsioon ning vahetati uksed ravihoones 2.
Osakonna struktuuris on 15 ametikohta: meditsiiniõe ametikoht, 11 hooldustöötaja ametikohta, 2
puhastusteenindaja ametikohta ning 1 pesupesija ametikoht. Osakonna tööd juhib vanemõde.
Aruandeaasta lõpu seisuga olid ametikohad täidetud.
Aruandeaasta lõpu seisuga oli üldhooldekodu teenuse kasutajate arv Tsirgumäe osakonnas 38.
5.2 Hooldekodu Kalliküla osakond
2015. aastal toimus remont tubades.
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 22.

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.
Ööpäevaringse erihooldusteenuse kohamaksumus kujunes järgmiselt:
1) 435 eurot kuus (tasuti riigieelarvest);
2) isiku omaosalus 211 eurot.

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 15 teenuse kasutajale.
Toetatud elamise teenuse kohamaksumus oli 157 eurot kuus (tasuti riigieelarvest). Kliendil oli
võimalus osta toitlustust, üürida eluruumi jne kattes sellekohased kulud ise.
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.
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Igapäevaelu toetamise teenuse kohamaksumus oli 101 eurot kuus (tasuti riigieelarvest). Lisaks
tasusid oma klientide eest täiendavalt juurde mõned valla- ja linnavalitsused. Klientidel oli
võimalus osta toitlustust omavahenditest.
Töötamise toetamise teenuse eesmärgiks on juhendada ja nõustada isikut, et toetada tema
iseseisvat toimetulekut ja parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ning
töötamise ajal. Sihtasutusele Taheva Sanatoorium on 28.04.2015 majandustegevuse registri
keskkonnas vormistatud tegevusluba nr SEH000284 kuni 10 teenuse kasutajale.
Töötamise toetamise teenuse kohamaksumus 83 eurot kalendrikuus (tasuti riigieelarvest).
Erihoolekande osakond kasutab Tsirgumäel ühte hoonet karjakastelli kompleksis (päevakeskus),
toetatud elamise maja ning peamaja I korruse ühte osa.

Erihoolekande osakonna struktuuris on 6

ametikohta: vanemtegevusjuhendaja ning 5

tegevusjuhendaja ametikohta. Osakonna tööd juhib vanemtegevusjuhendaja. Igapäevaelu
toetamise teenusega oli seotud üks töötaja. Ööpäevaringse erihooldusteenusega oli seotud 3
töötajat. Toetatud elamise teenusega oli seotud üks töötaja. Töötamise toetamise teenusega oli
seotud üks töötaja.
Erihoolekande osakonnal on kujunenud välja traditsioonilised väljasõidud, üheskoos tähistatakse
riiklikke-, rahvakultuuri- ja klientide isiklikke tähtpäevi.
Teenuse kasutajad tegelevad käsitööga, päevakeskuses on võimalik lugeda ajalehti, kasutada
arvutit, õppida toiduvalmistamist, pesta pesu, sinna on loodud klientidele pesemisvõimalused.
Abiks oldi sihtasutuse territooriumi korrastamisel, osaleti pargis korraldatavatel talgutel, hooldati
lillepeenraid ning aiamaad. Kasvatati köögivilju.
Koostööd tehakse teenuse osutamisel ja edasiarendamisel Sotsiaalkindlustusameti ning kohalike
omavalitsustega.

7. Tööharjutuse teenuse kaudu sihtasutusele vajaliku personali leidmine
Tööharjutuse teenust osutati 10 teenuse kasutajale.
Teenuse eest tasus Töötukassa vastavalt hankelepingule. Üks teenuse kasutaja asus hiljem tööle
Sihtasutusse Taheva Sanatoorium.
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