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I Toimunud tegevuste kirjeldus vastavalt projekti tegevus - ja ajakavale  

Aeg (kuu, 
kuupäev) 

Tegevus (Nimetage 
tegevused ajalises 
järjestuses) 

Tegevuse sisu kirjeldus (Kirjeldage lühidalt 
mis, kus ja kellele toimus ning mida 
tegevusega saavutati) 

Kuidas tegevust 

dokumenteerisite?  
(Nt memod, osavõtu-
nimekirjad vms) 

Nov-dets. 

2012 

Jaan.-märts 
2013 

Aprill-
september 
2013 

Toimetulekuõpe 
koos õppevormide 
arenduse ja 

laiendamisega 

Toimus erivajadustega inimeste igapäevaelu 
toetamise teenuse osutamise raames 

toimetulekuõppe läbiviimine ja 
edasiarendamine ning laiendamine 
(kodundus, toidutegemise õpetus, käsitöö, 

keraamika, õmblemine, rollimängud, 
füsioteraapia, töösamased  tegevused jms). 
Toimub igal tööpäeval, klientide arv 19. 

Arenguplaanid 
 
Tegevuspäevik 
 
Nimekirja päevik 

 Nov- dets. 

2012 

Jaan.- märts 
2013 

Apr. - sept. 
2013 

 Elukestev õpe 

 Erivajadustega inimeste igapäevaelu 

toetamise teenuse osutamise raames pideva 
elukestva õppe läbiviimine (eesti keel, 

matemaatika, arvutiõpetus, inglise keel, 
näidendid, laulmine jms). Elukestev õpe 
annab võimaluse orienteeruda raha ja uudiste  

maailmas ning internetis. Toimub 3-4 päeva 
nädalas, klientide arv 15. 

Arenguplaanid 
 
Tegevuspäevik 
 
Nimekirja päevik 

 Nov.- dets. 

2012 

Jaan.- märts 

Artikkel Lääne-Viru 

maakonna 

häälekandjas 
Virumaa Teataja 

 Erivajadustega inimeste keskuses osutatava 

igapäevaelu toetamise teenuse osutamise 

rahastamise teavitamine maakonna- ja 
vallalehes. Teenuse ja rahastamise info 

Virumaa Teataja  
Arhiiv 01.11.2012 
Uudiste rubriik 
 



2013 

Apr.- sept. 
2013 

 

Artikkel Vinni valla 

häälekandjas 
Koduvalla Sõnumid 

 

kajastamine MTÜ Johanna veebilehel. 

Teenuste (igapäevaelu toetamine ja 
hoiuteenus) teavitamine kõikidele Lääne-Viru 
maakonna omavalitsuste sotsiaalnõunikele 

Vinni vald Koduvalla 
Sõnumid Veebruar 
2013 
Vinni vald  Koduvalla 
Sõnumid  September 
2013 „Tammiku Kodu 
ja Johanna keskus 
käsikäes“  
http://vinni.kovtp.ee/et/
koduvalla-sonumid 

 Nov.- dets. 

2012 

Jaan.- märts 
2013 

Apr. – sept. 
2013 

 

 Invatransport 

Erivajadustega inimeste transport igapäevaelu 
toetamise teenuse toimetulekuõppele ja 
elukestva õppe koolitustegevusele  toimub 

invabussiga. Invabuss sõidab süstemaatiliselt 
igal teisipäeval ja neljapäeval, kuna teistel 
päevadel on ta tihti Vinni Vallavalitsuse poolt 

tellitud invasõitudel. Kui invabuss on vaba, 
sõidutab ta keskuse kliente teenusele ka 
teistel nädalapäevadel. Kui invabussi ringil ei 

ole, toovad tegevusjuhendajad tööle tulles 
kliendid oma transpordiga kaasa. Asutuse 
käsutuses olev el.auto transpordib samuti 

kliente kui invabussi parajasti pole. 4 klienti on 
vajadusel valmis kasutama liinibussi, kuna 
bussipeatus on kohe keskuse lähedal ja 

liinibussi ajad on päevakeskuse lahtioleku 
ajaga (9-16) kooskõlas. Erivajadustega 
inimeste keskus on lahti 5 päeval nädalas 9-

16, vajadusel avatakse varem ja suletakse 
hiljem, nii et ikka omaksed saaksid tööl käia ja 
nende erivajadustega pereliige oleks 

turvaliselt valvatud ja arendavas tegevuses 
Johanna keskuses. Sel moel toimib 
igapäevaelu toetamise teenus ka 

HOIUTEENUSena. Teenuse käivitamise algul 
ootasime hoiuteenusele veel kodudes olevaid 
erivajadustega ja eakaid dementseid eakaid. 

Seda teenust on küll kasutatud, aga siiski 
hõredalt.  

Teekonnalehed  
 
Kütuse arved 
 
Nimekirja päevik 

 Nov. 2012 

 Keskuse 

automaatse 
tuletõrjesignalisatsi

ooni paigaldamine 

Ervivajadustega klientide turvalisuse  huvides  
on  Johanna  

keskusesse paigaldatud  automaatne 
tuletõrjesignalisatsioon 

Arve ja 
hinnapakkumine 

Nov. 2012 – 
märts 2013 
Apr. - sept. 
2013 

 

Keraamikategeluse 

toomine 
keskusesse 
savipõletusahju 

olemasolu tõttu   

Käelisele tegevusele lisandus uuendusena  
tegelus saviga ja keraamiliste suveniiride ning 
tarbeesemete tegemine. Saviga voolimine 

arendab läbi kahekäe tegevuse aju eri 
poolkerade koostööd. 
Klientide osalemine keraamika tegemisel, 

pidevalt uute võtete õpetamine uute asjade 
vormimisel, kaunistamisel ja glasuurimisel. 
Käsitöö see üks päev kuus on 

keraamikapäev, kus osalevad kõik 
kohaletulnud kliendid (12-15, sügava puudega 
kliendid osalevad vastavalt tervise seisundile). 

Keraamika glasuurimine jääb tavaliselt veel 
ühe päeva ossa samas kuus, seal osalevad 
kuni 10 osavamat klienti. 

Savipõletusahju päevik 
 
Tegevuspäevik 
 
Nimekirja päevik 

Märts 2013  Arvutite ostmine ja Erivajadustega inimeste keskuses on klientide Arved 



Apr. – sept.  

2013 
installeerimine 

Erivajadustega 
klientidele 
arvutioskuste 

andmine  

õppetegevuseks ja tegevusjuhendajate töö 

paremaks korraldamiseks ostetud 2 
arvutikomplekti koos viirusetõrje ja tarkvaraga, 
mis on märtsis 2013 ka installeeritud. Toimus 

ka eriv. inimeste õpetamine arvutis. 
Õpetamine toimub individuaalselt, kuna kõik 
kliendid on erineva arengutasemega. 

Arvutispetsialist-tegevusjuhendaja käib 
keskuses klientidega tegelemas 2 päeva 
kuus, muud tööd arvutite ja koduleheküljega 

teeb töötaja oma põhitöö kõrvalt sobivatel 
aegadel. Arvutiõpet ja küsimustele vastuseid 
saavad 12 klienti, ülejäänute puue on liiga 

raske, soovime siiski veel mõned kliendid 
arvutimaailma tundmaõppimisele kaasata. 
Oleme pannud arvutispetsialisti 

tegevusjuhendajana tegevusgraafikusse küll 2 
korda kuus, aga ta käib Johanna keskuses 1-
2 korda nädalas, sest arvutid vajavad pidevalt 

igasuguste programmide installeerimist. Alati 
on spetsialistil vastused klientidele, kui neil on 
tekkinud küsimused või tahetakse näiteks 

õppida digiallkirja andma ja taheti anda 
valimistel oma salajane hääl arvuti teel. 
Tahetakse sisestada pilte ja leida videosid, 

alati on arvutispetsialist abiks olnud. 
Arvutispetsialist õpetab klientidele ja ka 
kaadrile arvutis operatsioone, mille vastu neil 

kõige suurem huvi on (12 in). Uuel perioodil 
võtab arvutispetsialist ette 2-3 klienti, kelle viib 
arvutimaailma, selgitamaks, mida nad oma 

elu huvitavamaks tegemiseks seal teha 
saaksid. Sama kehtib ka teiste klientide kohta, 
kes osaliselt küll teavad, mida nad teada 

tahavad, aga ka neid on plaanis juhendada 
kasutama rohkem arvutivõimalusi oma elu ja 
silmaringi laiendamiseks sel ajal kui nad 

üksinda kodus on. Niisiis käib arvutikoolitus 
enamuse puhul sellest tasemest edasi, milleni 
kliendid omal käel või erikoolis  juba jõudnud 

on. See õpe on pidev. Projektiperioodi 
lõppedes peavad kõik keskust külastavad 
erivajadustega kliendid oskama minna 

arvutisse ja tegema seal operatsioone, mida 
neil on eluks vaja ja kasutama lehekülgi, et 
peletada igavust vabal ajal.  

Muul ajal oma põhitöö välisel vabal ajal 
korrastab arvutispetsialist ühingu 
kodulehekülge, kandes sinna andmeid, mida 

juhataja talle annab. Plaanis on ka uuendused 
kodulk nägusamaks muutmiseks. Projekti 
lõppedes peab kõik ühingu ja teenuse IT-

alane olema korrastatud, sest peale seda 
hakkab arvutispetsialist MTÜ Johannat 
abistama vabatahtlikult erilisel vajadusel nagu 

ta seda enne projektitoetust ka tegi.  
Arvutispetsialist aitas koostada  MTÜ Johanna 
infovoldiku, mis peagi trükki läheb.  

 
Töögraafikud 
 
Tegevuspäevik 
 
Nimekirja päevik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infovoldik (trükikotta 
andmata kujul) 

Jaanuar 2013 Keskuse 
automaatse 

Automaatne valvesignalisatsioon oli vajalik 
paigaldada keskusesse igapäevaelu 

Arve ja  
hinnapakkumine 



valvesignalisatsioo-

ni paigaldamine 
toetamise teenuse osutamiseks soetatud vara 

kaitseks 

 Märts 2013 
Apr. – sept.  
2013 

Õmblusmasina 
ostmine ja õmbluse 

tegevuse 
alustamine 
Erivajadustega 

klintide õmblema 
õpetamine 

 Õmblusmasina ostmisega oli võimalik 

uuenusena hakata õmblema praktilisi tooteid 
(kotid, katted, padjad jms) ning teha 
parandustöid. Alustati lihtsamate õmblustöö 

võtetega, valmisid esimesed praktilised tööd 
(padjapüürid, laudlinad, parandused, 
viimistlused jm). Osteti kangaid, niite jm. 

Õmblemisel osalevad 3 naisklienti ühel päeval 
nädalas. 

Arved 
 
Tegevuspäevik 
 
Nimekirja päevik 

Nov. 2012-
märts 2013 
Apr. – sept.  
2013 

Toitlustamine 

Klientide lõunasöök, mis valmib juhendajaga 
koos keskuse õppeköögis, lisaks hommiku- 
kohv (-tee), küpsised  ja õhtupoolikune kohv-
tee, puuviljad, õppeköögis valminud 
küpsetised. Õppeköögis valmistati ka talviseid 
hoidiseid. Lõunat söövad ja hommiku- ning 
pealelõuna kohvi-teed-küpsiseid-küpsetisi 
söövad-joovad kõik kliendid (erinevatel 
päevadel erinev arv – 15-19) 

Arved 
 
Tegevuspäevik 
 
Toidunimekiri 
 
Nimekirja päevik 

Nov. 2012 - 
märts 2013 
Apr. – sept.  
2013 

Töösamase 
tegevuse 
käivitamine ja 

klientide 
töösamaste tööde 
juhendamine 

Algul(nov.2012-apr.2013) oli töösamane 
tegevus meesjuhendaja käe all rohkem 
meesklientidele (tehti meestetöid, aiatöid, 
õuetöid, parandustöid jm). Toimus 2 
tööpäeval nädalas (osalesid 6 meesklienti) 
Septembris 2013 agas töösamane tegevus 
naissoost juhendaja käe all (tehti köögitöid, 
aiatöid, koristustöid jm). Toimub 3 päeva 
nädalas (osalevad kordamööda kõik kliendid, 
2- 15 klienti korraga erinevatel töödel) 

Arved 
 
Tegevuspäevik 
 
Nimekirja päevik 

September 
2013 

Meestetöö 
tegevuse 

käivitamine, mis 
aasta lõpuks 
kasvab üle 

planeeritud 
puutööks 

Projekti toetusega oli plaanis käivitada 
erivajadustega meestele puutöö. Kuna 
Johanna keskusel on sobivad ruumid küll 
olemas, aga neid on vaja kohandada puutööks, 
siis alustas meestetöö juhendajaga klientidega 
esialgu ruumide valmisoleku töödega puutöö 
tegemiseks ja puutöömasinate sissetoomiseks. 
Toimub 1 päev nädalas (Osalevad kõik 
meeskliendid -7). 

Arved 
 
Tegevuspäevik 
 
Nimekirja päevik 

Nov. 2012 – 
märts 2013 
 
Apr. - sept. 
2013 

Hoiuteenus 

Keskuse igapäevaelust eemalolevaid 
hoiuteenust vajavaid inimesi ei ole hoiule 
toodud ei reedesel päeval ega ka teistel 
päevadel. Saatsime omavalitsuste 
sots.nõunikele välja teated ja kuulutasime ka 
Vinni valla lehes, et sellist teenust on 
võimalik omastehooldajatel puhkepäeva 
saamiseks võimalik kasutada, tuua kodusolev 
hooldatav Johanna keskusesse päevaks hoiule. 
Andsime sellega omastehooldajatele 
võimaluse, mida on mõningal määral 
kasutatud, aga siiski ei kasutata. 
Samal ajal on keskmise, raske ja sügava 
puudega igapäevaelu toetamise teenuse 
kliendid samuti samaaegselt keskuses 
viibimisega ka hoiuteenusel, mil nende 
vanemad ja hooldajad saavad rahuliku 

Hooldaja päevik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



südamega tööl käia. Projekti toetausega 
võtsime tööle hooldaja-perenaise just nende 
klientide järelvaatamiseks ja õnneks ei 
planeerinudki eraldi hooldajat lisak 
hoiuteenusele tulevate klientide jaoks, kuna 
arvasime mõne inimese lisandudes samade 
jõududega hakkama saada. 1. Ja 2. 
Aruandeperioodil on kogu hoiuteenus 
toiminud samamoodi. Teenust kasutavad 20 
erivajadustega igapäevaselt Johanna keskust 
külastavat klienti, kellest erinevatel päevadel 
on kohal erinev arv kliente (12-20) 

 
 
 
 
 
 
Hooldaja päevik 
 
Nimekirja päevik 

01.11.2012-
30.11.2012 
 
 
 
 
 
 
Veebr. –  
nov. 2013 

Kaadri koolitused 

Elukestva õppe tegevusjuhendaja lõpetas 10 
kuud kestnud TAI tasuta tegevusjuhendaja 
koolituse (juhendab eelarvet, majandamist, 
õpetab emakeelt, kirjutamist, jutustamist, 
artiklitest arusaamist kms ning juhendab 
näidendiõpet, samas teeb klientide 
arenguplaane) 
Käsitöö tegevusjuhendaja õpib TAI 
tegevusjuhendajate tasuta koolitusel iga kuu 3 
õppepäeva, lõpetab nov. 2013. 
Kolmas tegevusjuhendaja (füsioteraapia) on 
registreeritud samale koolitusele 2014.a 

TAI koolituse tunnistus 

    

    

 
 

II Väljundid (Loetlege projekti konkreetsed väljundid koos mõõdetava mahuga: nt trükised, koostatud 
dokumendid, läbiviidud koolitused/sündmused, nende kestus ja osalenute arv jmt.). 

Väljund Kirjeldus ja karakteristikud: arv, kogus, hulk 

Tööleping Johanna keskuse töötajatega on sõlmitud osalise ja täistööajaga töölepingud (11).  
Palgaleht Raamatupidaja koostab iga kuu töötasu maksmiseks palgalehed (11). 

Töögraafik Juhataja koostab iga kuu töötajate töötunde tõendavad töögraafikud (11). 
Tegevuspäevik Juhendajad ja hooldaja täidavad tegevuspäevikuid (2). 

Arve Ostude eest on tasutud arvete alusel (30). 

Hinnapakkumine Signalisatsioonide kohta on tehtud hinnapakkumised (2). 
Teekonnaleht Invabussijuht koostab igakuiselt invabussi teekonnalehed (11).  

Kliendi arenguplaan Juhataja koostöös tegevusjuhendajatega koostab klientide arenguplaanid (valminud 7) 
Pangaväljavõtted Pangaväljavõte nov. 2012 kuni märts 2013 tõendab ülekannete teostamist. 

Pangaväljavõte aprill 2013 - september 2013 tõendab ülekannete teostamist. 

Savipõletusahju päevik Käsitöö juhendaja täidab savipõletusahju päevikut (1). 
Toidunimekiri Hooldaja-perenaine täidab toidulolijate nimekirja (1 toidunimekirja klade) 

Nimekirja päevik Igaüks paneb teenusele jõudes oma nime (või paneb kliendi eest hooldaja-perenaine) 
nimekirja päevikusse (1 nimekirja päeviku klade). Eraldi päevikut erinevate teenuste 
kasutamise osas ei ole me teenuse osas pidanud. Tegelikud arvulised näitajad on välja 
toodud aruande 1. osas.  

 
 

III Projekti teavitus (Kuidas on sihtrühmi ja avalikkust projektist ning selle tegevustest teavitatud?) 

Sihtrühm/avalikkus  Teavitusviis ja -kanal 
Lääne-Virumaa elanikud Virumaa Teataja 01.11.2012 

Vinni valla elanikud Koduvalla Sõnumid (veebruar 2013) 
Kõik huvilised MTÜ Johanna kodulk. www.mtujohanna.ee  

http://www.mtujohanna.ee/


Vinni valla elanikud Koduvalla Sõnumid (september 2013) „Tammiku Kodu ja Johanna 
keskus käsikäes“ http://vinni.kovtp.ee/et/koduvalla-sonumid  

 
 

IV Koostöö avaliku võimu partneritega  (Kirjeldage, kuidas on toimunud koostöös teenuste osutamine, 
millised on avaliku võimu partnerite rollid ja finantsiline panus teenuste osutamisse. Kas on sõlmitud teenuse 
osutamise lepingud?) 

Koostöö Vinni Vallavalitsusega (projektitoetuse kaasfinantseerng 10% ja halduskuludeks tegevustoetus) ja 
Sotsiaalkindlustusametiga (sõlmitud 19 kliendi  lepingud). Mõlemalt lepingupartnerilt on olemas ka moraalne 
toetus, kuna Lääne-Virumaal on peale MTÜ Johanna veel vaid üks psüühiliste ja vaimsete erivajadustega 
tööealistele inimestele igapäevaelu toetamise teenuse (milleks on õppe- ja toetustegevus kogu tööaja piires ja 
kõikidel tööpäevadel päevakeskuses) osutaja. Vinni Vallavalitsus korraldab talvel ja suvel ka keskuse ümbruse 
tee lahtilükkamise ja maatüki niitmise. Vinni Vallavalitsus tellib ühingult invatransporditeenust abivajavate 
vallaelanike  viimiseks haiglatesse jm. Samuti on Vinni Vallavalitsus ja Lääne-Viru Maavalitsus tellinud 
erivajadustega inimeste kätetööna tehtud meeneid. Sellega võimaldavad vald ja maavalitsus ühingul oma 
tegevusi paremini ellu viia ja samas ka tõestada, et igapäevaelu toetamise teenuse osutamine erivajadustega 
inimestele on vajalik arendustegevus noortele tööealistele inimestele, kes suudavad oma käte tööga 
tegevusjuhendajate juhendamisel tehtud töid ka turustada.  
 
Sotsiaalkindlustusamet tellib ja katab lepingute alusel alates 01.07.2013.a 19 kliendi igapäevaelu toe tamise 
teenuse kasutamise pearaha, mille abil ostsime Johanna keskusele territooriumi hooldamise masinaid(saag, 
trimmer, muruniiduk), laudu, printeri. SKA toetusega saab tasu üks osalise tööajaga  tegevusjuhendaja, kes 
õpetab klientidele sotsiaalseid rollimänge ja õpetab näidendeid ja osa tasu juhataja, kes korraldab SKA 
riiklikku dokumentatsiooni, SKA toetusest tuleb ka kaadri koolituse tasu, klientide tegevusvahendid puutöö 
ruumide tegemiseks, hügieenitarbed ja puhastusvahendid. 
Vinni Vallavalitsus katab rahaliselt Johanna keskuse elektri-, kütte- ja kanalisatsiooni- ning veekulu 
tegevustoetusena ja 10% projektitoetuse kaasfinantseerijana. Vinni Vallavalitsusega on äriplaani raames 
sõlmitud koostööleping, kus projektitoetuse lõppedes, sõlmitakse Vinni valla klientidega Vinni 
Vallavalitsusega igapäevaelu toetamise teenuse osutamise kolmepoolsed lepingud, millest üks osapool on 
Sotsiaalkindlustusamet (selleks ajaks 20 klienti), teiseks osapooleks Vinni Vallavalitsus (ca 17 klienti Vinni 
vallast, 3 klienti naaberomavalitsustest, seni sõlmitud leping Rakvere Linnavalitsusega) ja kolmas osapool on 
klinet ise. Kõikide arvestuste järgi ja eelnevalt vajalikud ostud inventari osas ära tehes on peale projektitoetuse 
lõppemist võimalik igapäevaelu toetamise teenust kolmepoolsete lepingutega (tasujad pooled omavalitsus, 
SKA ja klient ise) täismahus ja täisväärtuslikult jätkata. 

 
 

V Teenuste osutamise ülevaade (Tooge välja milliseid teenuseid, millises mahus olete antud perioodil 
osutanud. Kirjeldage, kuidas hindate teenuste osutamist, kuidas on toimunud teenuste arendamine? Selgelt 
välja tuua teenuse edasiarendus.) 
Igapäevaelu toetamise teenus erivajadustega tööealistele inimestele. Edasiarendus: alates jaanuarist 2013 
toimib teenus 5 päeva nädalas. 2012.a 1. novembrist komplekteeriti igapäevaelu toetamise teenuse osutamise 
kaader, kes alustas Johanna keskuses teenuse kvaliteedi arendamist keskuse ettevalmistamisega 5 tööpäevale 
üleminekuks. Detsembris oli juba jõulupeo ettevalmistamise aeg. Enam ei olnud keskus lahti ainult kahel 
tööpäeval, vaid kuni 4 tööpäeval nädalas, kus olemasolevad ja tulevased kliendid toodi autode ja invabussiga 
keskusesse küll näidendi proovile, küll jõuludekoratsioonide valmistamisele, küll piparkookide ja jõulupeo 
toitude tegemisele jms.  
Peale jõuluaega jaanuaris 2013.a alustas Johanna keskus igapäevaelu toetamise teenuse osutamist 
erivajadustega tööealistele inimestele süstemaatiliselt kõikidel tööpäevadel, andes omastehooldajatele vabad 
käed tööleasumiseks või muudeks tegevusteks. Eesmärgiks komplektse ja mitmekülgse igapäevaelu toetamise 
teenuse osutamine tööealistele erivajadustega inimestele. Igapäevaelu toetamise teenuse põhimõtteks on 
igapäevaelu argitoimetustes ja oma vaba aja veetmisel hakkamasaava tööealise inimese igakülgne arendamine 
ning tema tugevuste väljaselgitamine.  
 
Projekti toetusega on tagatud igapäevaelu toetamise teenuse süsteemne väljaarendamine, milles iga päev on 

http://vinni.kovtp.ee/et/koduvalla-sonumid


erinev(-ad) tegevusjuhendaja(-d), kes koostöös tagavad teenusesaajatele mitmekülgse tegevuse ja igakülgse 
arengu.  
 
Projekti toetusest on tagatud teenuse arendus: tingimuste loomine  automaatse tuletõrjesignalisatsiooni ja 
valvesignalisatsiooni paigaldamise näol klientide tervise ohutuse ja keskuse vara kaitseks.  
Teenuse arenduseks on ostetud projekti toetusest klientidele 2 arvutikomplekti ja programmid, mille abil 
õpetab arvutispetsialist-tegevusjuhendaja klientidele vajalikke oskusi arvutis ja internetis. Arvutispetsialist-
tegevusjuhendaja on võetud projekti toetusega palgale. IT spetsialist hoolitseb värske info ülespaneku eest 
ühingu koduleheküljel. Lõpuks jõudsid ka galeriisse ülespandud pildid koduleheküljele. Spetsialist plaanib 
uute programmide ostmisega kodulehekülge paremaks teha ja jõuda selleni, et projekti lõppedes saab juba 
juhataja ise uut infot koduleheküljele üles panna.  
Toetusega on ostetud väga hea õmblusmasin ja tööle võetud osalise tööajaga õmbleja-tegevusjuhendaja, et 
õpetada noori erivajadustega naisi õmblema eluks vajalikke esemeid (See on läbi projektitoetuse päris uus 
suund igapäevaelu toetamise teenuse osutamisel). Tüdrukud on juba omandanud õmblemise oskused, esialgu 
küll lihtsamad asjad (padjapüürid, laudlinad, ääristused, parandused jm). 
Toetuse raames on osalise tööajaga tööle võetud ka töösamase tegevuse juhendaja (mees), kes tagab tegevuste 
juhendamise töösamaste tegevuste näol noortele erivajadustega meestele (Varem ei olnud võimalik 
vabatahtlikuna meestejuhendajat tööle võtta, tasustatuna osutus see võimalikuks).  
Käsitöö juhendamisel on ühele juhendajale 20 kliendi juhendamine üle jõu käiv. Projekti toetusega oli 
võimalik võtta tööle veel üks käsitöö tegevusjuhendaja (Varem töötas käsitöö tegevusjuhendaja vabatahtlikult, 
2012.a toetas Vinni Vallavalitsus tegevustoetusega ühingut, millest käsitöö juhendajale oli võimalik maksta 
vaid 4 kuu töötasu).   
Teenusena oli projektitoetusega võimalik sisse tuua ka muusikaline arendamine, kuna muusikaline juhendaja 
saab toetusega töötasu (Varem muusikaline juhendamine puudus).  
Projekti toetusega võtsime tööle ka med.õest füsioterapeudi, kes osutab klientidele füüsilise arendamise 
juhendamist ja jälgib klientide tervislikku seisundit (Varem treenis ta kliente vabatahtlikult kord kuus, nüüd 
projekti raames kord nädalas). 
Projekti toetusega on võetud palgale projektijuht-juhataja, kes koordineerib projekti ja teenuse osutamist ning 
arendamist ning korraldab ka klientide arenguplaanide koostamist. (Varem ei olnud Johanna keskusel 
juhatajat, oli MTÜ Johanna juhatuse esimees, kes töötas vabatahtlikult). 
Projekti toetusega on tööle võetud raamatupidaja, kes korraldab projekti ja kogu MTÜ Johanna 
raamatupidamise arvestust (varem oli tasu pisteline või vabatahtlik töö). 
Projekti toetusega on palgale võetud invabussijuht, kes sõidutab kliente erivajadustega inimeste keskusesse 
teenusele ja teenindab neid teel koju ja keskusesse (varem tegi ta seda vabatahtliku tööna).  Sõidetakse ka 
õppekäikudele loodusesse ja ametiasutustesse (kauplused, Migratsiooniamet, Pensioniamet jt.  
 
Projekti  toetusega on  puidutöö eeltööna käivitatud puutöö tulevase juhendaja käe all meestetöö. Septembris 
alustati olemasolevate ruumide kohandamist-ehitamist meestetöö juhendaja juhendamisel puutöö tegemise 
ruumideks. Kui meestetöö kuhendaja käe all valmivad puutööks sobivad ruumid, saamegi alustada projekti 
toetusega planeeritud puutööga.  
 
Projekti toetusega võtsime komeks päevaks nädalaks perenaise-hooldaja kõrvale tööle naissoost töösamase 
tegevuse juhendaja, kuna meessoost juhendaja lahkus. Uue juhendaja juhendamisel teevad kliendid aiatöid, 
toidutegemist, hoidiste tegemist, koristus-puhastustöid.  
 
Kes on igapäevaelu toetamise teenusel (momendil 20 klienti), nendest enamus on samal ajal ka hoiuteenusel. 
Ekstra ainult  hoiuteenuse saajaid kliente ei ole reedesel päeval keskusesse toodud, ehkki reklaam selle kohta 
on laiali saadetud. Reedel kasutavad lahtiolevat keskust igapäevaelu toetamise teenuse saajad, kes soovivad 
endale teha asju, mida tegevusjuhendajad on neile 4 tööpäeval õpetanud näiteks keraamika vormimine või 
siidisalli tegemine. Reedel kasutavad Johanna keskust ka kohalikud pensionärid, kes saavad keskuses teha 
käsitööd ja laulda. Reedesel päeval on võimalik korraldada Johanna keskuses puuetega laste perede õppepäevi 
(puudega lapsed- tulevased teenuse kasutajad). Vinni valla volikogu sotsiaalkomisjonis on arutatud ka 
võimalust hakata reedesel päeval kasvõi 1-2 korda kuus osutama Vinni Perekodu puudega lastele 
toimetulekuteenust igapäevaeluga toimetulekul, kuna lastekodu kasvatajad ise ei jõua oma töökoormuse juures 
seda teha. Reedesel päeval toimuvad Johanna keskuses ka igasuguseg loengud erivajadustega klientidele ja 



nende lähedastele ning nendega tegelejatele.  
 
Projekti toetusega on loodud 1,5 tegevusjuhendaja töökohta (+0,5 Sotsiaakindlustusameti toetusest-üldõppe 
juhendaja), jagades selle erinevate erialade ja tegevuste õpetamise juhendajate vahel (füsioterapeut, 
muusikaline juhendaja, töösamase tegevuse juhendaja, 2 käsitööjuhendajat, õmbluse juhendaja, meestetöö 
juhendaja. 
Loodud on arvutispetsialist-tegevusjuhendaja töökoht. Loodud on juhataja töökoht. Loodud on raamatupidaja 
töökoht. Loodud on invabussijuhi-töömehe töökoht.  Tasustatud on hooldaja-perenaise töökoht.  
Kokku on projekti toetusega loodud  5 töökohta, mis on jaotatud 12 töölepinguga tööle võetud töötaja vahel.  
 
Projektitoetusega ostetud meened on tugevamad kinkekarbid, millesse on võimalik pakkida keraamikat. 
Keskuse kliendid ise suudavad seni teha pehmemast papist karbikesi ja pakendeid, kuhu on võimalik pakkida 
siidisalle ja muid pehmemaid käsitööna valminud asju. Pakkekarbi ja käsitöö komplekte on võimalik kasutada 
meenetena.  
Invatranspordi teenus projekti rahastuse piires on klientide toomine Johanna keskusesse kaks, vahel ka kolm  
korda nädalas, kuna teistel päevadel käib invabuss tihti Vinni Vallavalitsuse poolt valla abivajajatele tellitud 
invasõitudel. Ülejäänud päevadel on korraldatud klientide toomine keskusesse keskuse juhataja ja 
tegevusjuhendajate transpordiga. Osad kliendid on õpetatud keskuses teenusel käima ka liinibussiga, kuna 
bussipeatus asub keskuse lähedal.  
Invabussijuht peab invabussi sõitude kohta teekonnalehte, kus märgitud nii vallavalitsuse tellimussõidud, kui 
projekti toetusega klientide transport keskusesse. Varem toimusid klientide keskusesse sõidud ühingu 
invatranspordi tuluosa arvelt. Projekti toetusega klientide transporti toetades on võimalik teha valla tellitud 
invasõitude tuluosast  invabussile põhjalik remont ja tasuda ka osaliselt lisaks klientide toitlustamise kulu.  
 
Seoses teenuse süsteemse osutamisega on Johanna keskuses teenuse saajate klientuur kinnistunud ja arvuliselt 
suurenenud  
Teenuse rahastamise skeemis oli arvestatud kõiki seni toimivaid rahastamise allikaid ja üldjoontes peaks 
vastama finantsplaanis kavandatule.  
 
Kasutamata on reklammi kulu. Koos arvutispetsialistiga oleme jõudnud valmis teha infovoldiku MTÜ Johanna 
kohta, kus eraldi peatükk on pühendatud sellele, et just käesoleva fondi toetusega sai võimalikuks momendil 
erivajadustega inimeste igapäevaelu toetamise teenuse täismahus käivitamine, osutamine ja arendamine. Enne 
aasta lõppu saadame infovoldiku trükki.  
 
Kasutamata on ka puutööpinkide rendiraha. Kuna tööruume alles tehakse, siis puutööpinkide sissetoomisega 
võtame kasutusele ka aasta lõpuks nende renditoetuse.  

 

 
VI Teie kommentaarid projekti elluviimise käigu kohta tervikuna  (Kas tekkis muudatusi või probleeme 
ning kuidas need lahendati? Vahearuande puhul lisaks - kuidas hindate seniste tegevuste põhjal 
lõppeesmärkide saavutamise realistlikkust? Lõpparuande puhul lisaks – kas äriplaani elluviimine, teenuse 
käivitumine realiseerus oodatud kujul ning kui mitte, siis miks? Kas ja kuidas täiendasite äriplaani?) 

Tekkis probleem kahe arvutikomplekti vahepealse hinnatõusu tõttu kokkusaamisega. KÜSKi projekti 
meeskond rahuldas taotluse jätta ära dataprojektori ost ja lisada selle hind arvutikomplektidele.  
Investeeringute tegemise aeg on planeeritust mõnevõrra erinev.  
Puutöö käivitamise asemel käivitsime esialgu meestetöö, kuna puutööruumi kordategemiseks on vaja teha 
suuremaid ettevalmistusi ja eeltöid(meestetöid). Plaanis on puutöö valmissaavates  ruumides käima lükata 
aasta lõpuks. (Algul planeerisime rentida lausa puutööruume koos pinkidega, muudatusena kohandame ruumid 
puutööks Johanna keskuse seni veel viimistlemata olnud osas, kuhu siise saame aasta lõpuks tuua 
renditoetusega puutöömasinad. 
Ühingu kodulehekülje paremaks kujundamiseks on toetusega kavas osta uus kodulehe koostamise ja 
haldamise programm, et ka juhatajal oleks võimalik tulevikus ise uut infot üles panna.  Koostatud on ka 
infovoldikud, mis kajastavad MTÜ Johanna poolt osutatavaid teenuseid. Need lähevad peagi ka trükki ja 
levitamisele, voldikutel on KÜSK VYF logod ja fondi toetusega saavutatu. 
Seniste tegevuste põhjal on lõppeesmärkide saavutamine realistlik. Peale fondi toetuse lõppemist rahastab 



Sotsiaalkindlustusamet kõikide 20 kliendi pearahasid(momendil alates 01.07.2013  19 pearaha) ja sõlmitakse 
kolmepoolsed lepingud kõikide klientide osas omavalitsuse, SKA ja kliendiga. Kolmepoolselt laekuvad 
summad peale projektotoetuse lõppemist tagavad igapäevaelu toetamise teenuse edasise jätkuva süsteemse 
toimimise Johanna keskuses. Momendil oleme soetanud SKA pearaha eest inventari tegelusteks (muruniiduk, 
trimmer, saag õuetöödeks, lauad, sügavkülmkirst sisevajadusteks) ning tegelusvahendeid meestetöös materjali 
ostmiseks puutööruumi valmistamiseks. Vinni Vallavalitsus annab tegevustoetust elektri ja kütte maksmiseks  
ja toetab KÜSK VYF projekti 10% toetusega. Projekti lõppedes alates maist 2014 sõlmime (eelnev kirjalik 
kokkulepem olemas – panen taotluse teele juba okt.13, et vallavalitsus oskaks 2014.aastasse erivajadustega 
klientide lepingute vallapoolseid osalusi 2014.a eelarvesse planeerida) teenuse klientide osas ka Vinni vallaga 
3-poolsed rahalised lepingud nii nagu see on praegu juba sõlmitud Ralvere linna kliendiga. Toetuse lõppedes 
on Johanna keskuse ressurssideks 20 SKA riiklikku pearaha, Vinni VV ca 17 lepingulist pearaha, lisaks teiste 
omavalitsuste klientide vallapoolsed  rahalised lepingud ja klientide omaosaluse osa, mis on kliendi lepingu 3. 
rahaline osa. Kuna teeme praegu suuremad ostud ära, siis fondi toetuse lõppedes planeerime palkade, elektri, 
kütte, puhastus- ja hügieenivahendite, toiduainete ostu omaosaluse arvelt, invatranspordi, tegelusvahendite  
jms ostuga sõlmitava 20 lepingu rahalise kattega teenust edukalt edasi osutada.  
Teenust osutava kaadri koolitused jätkuvad, igal aastal võtab TAI tegevusjuhendaja koolitusele 1 Johanna 
keskuse tegevusjuhendaja, üks lõpetas 2012.a, teine õpib 2013.a., kolmas on registreeritud samale koolitusele 
2013.a. Need koolitused on TAI projekti raames olnud seni õppijatele tasuta. Kolm tegevusjuhendajat on 
kõrgharidusega, kaks neist pika staažiga pedagoogi kogemusega. Hooldaja-perenaine on hooldaja koolituse 
läbinud. Juhataja on kahekordse kõrgharidusega sotsiaaltöös ja rakenduslikus sotsiaaltöös, lisaks 
sotsiaalpedagoogi ja hooldaja koolitusega. Praktiseerib töösamase tegevuse juhendajal on soov uuel aastal 
alustada sotsiaaltöö õpinguid kõrgkoolis, kaugõppe puhul on tal õpingute kõrvalt võimalik juhendajana edasi 
töötada.  
Kuna Johanna keskus on avatud kõikidel tööpäevadel, toimib see igapäevaelu toetamise teenuse kasutajate 
jaoks ka hoiuteenusena, kuna vanemad ja hooldajad saavad samal ajal tööl käia. Kavas oli meil aga 
lisaressursse kasutamata võtta hoiuteenusele ka neid kodusolevaid puudega inimesi, kes ei kasuta igapäevaelu 
toetamise teenust,  ja reedeasel päeval võtta vastu ka dementseid eakaid. Reedesel päeval tulevad Johanna 
keskusesse teenusele inimesed, kes suudavad liikuda liinibussiga, need, keda omaksed ise toovad, need, kelle 
toon vajadusel kohale el.autoga ja pensionärid, kes kasutavad keskust reedesel päeval ka oma päevakeskusena 
(osalevad ka kord kuus laulupäevadel). Reedel toimuvad ka koolitused, kus invabuss toob kliendid koolituse 
tarvis kohale. Reedesel päeval lõpetatakase nädala jooksul pooleli jäänud töid jne.  Üksikud korrad on  reedel 
hoiuteenuse võimalust dementsetele kasutatud, aga on näha, et selline lisateenus ei lähe käima. Õnneks ei 
planeerinud me selle teenuse jaoks lisahooldajat. Dementsete hoiuteenus kavatsetakse eraettevõtja poolt 
käivitada Vinni alevikus vanas ambulatooriumis.  

 

VII Projekti dokumentatsioon (Kirjeldage, kuidas toimub projekti dokumentatsiooni säilitamine - millised 
kaustad on olemas, millisel viisil on need süstematiseeritud ja kus need asuvad. Siinkohal nii projekti 
raamatupidamise kui ka sisulist tegevust tõendavad dokumendid.) 

Projekti raamatupidamise dokumendid asuvad projekti raamatupidaja valduses lukustuse ja häire 
signalisatsiooniga kabinetis. Tegevuspäevikud, klientide arenguplaanid, lepingud, arvete koopiad, 
teekonnalehed, töögraafikute koopiad asuvad Johanna keskuses lukustusega ja tuletõrje- ning häiresignaaliga 
ruumis. Kladed toidul olnute nimekirjade ja kohalolijate nimekirjadega on õppeköögis ja tegevussaalis. 
Dokumendid on süstematiseeritud järgmiselt: raamatupidamise dokumendid eraldi raamatupidaja kaustas, 
arvete koopiad, lepingud, teekonnalehed, töögraafikud, kirjavahetus säilitatakse seni ühes tugevate kaantega 
kaustas, eraldatuna vahelehtedega. Klientide arenguplaanid säilitatakse omaette toimikutes lukustatud ja 
signalisatsiooniga varustatud kabinetis. Nende ja ka muude eriti oluliste dokumentide jaoks on lähemal ajal 
plaanis soetada raudkapp. 
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