
       
                                

Lepingu number: VÜF-SP12-23 

Aruanne esitatud 

seisuga: 
31.03.2013 

      

KÜSK toetatud projekti  

SISULISE ARUANDE VORM 
 
 

Projekti nimi Igapäevaelu toetamise teenuse osutamine ja arendamine 

Projekti 

tegevuspiirkond 
Vinni vald Projekti periood 01.11.12-30.04.14 

 

Toetuse saaja Mittetulundusühing Johanna Reg.kood  80197732 

Veebilehekülg  www.mtujohanna.ee E-kiri  johanna@mtujohanna.ee 

Projektijuhi nimi Ülle Allika Tel  5269408 E-kiri  ylle.allika@gmail.com 

 
 

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 

 

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) 

Arenguplaanid 
 
Tegevuspäevik 

 Nov- dets. 

2012 

Jaan.-märts. 
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. 

Arenguplaanid 
 
Tegevuspäevik 

 Nov-dets 

2012 

Jaan.-märts 

2013 

 

Artikkel Lääne-Viru 

maakonna 

häälekandjas 
Virumaa Teataja 

Artikkel Vinni valla 

häälekandjas 

 Erivajadustega inimeste keskuses osutatava 

igapäevaelu toetamise teenuse osutamise 

rahastamise teavitamine maakonna- ja 
vallalehes. Teenuse ja rahastamise info 
kajastamine MTÜ Johanna veebilehel. 

Teenuste (igapäevaelu toetamine ja 

Virumaa Teataja  
Arhiiv 01.11.2012 
Uudiste rubriik 
 
Vinni vald Koduvalla 



Koduvalla Sõnumid 

 

hoiuteenus) teavitamine kõikidele Lääne-Viru 

maakonna omavalitsuste sotsiaalnõunikele 
Sõnumid Veebruar 
2013 

 Nov-dets. 

2012 

Jaan.-märts 
2013 

 

 Invatransport 

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

invabussiga. 

Teekonnalehed  
 
Kütuse arved 

 Nov. 2012 

 Keskuse 

automaatse 

tuletõrjesignalisatsi
ooni paigaldamine 

 Erivajadustega inimeste keskusel olid olemas 

paigaldatavad tulekahjuandurid. Klientide 
turvalisuse  huvides  on  Johanna  
keskusesse paigaldatud  automaatne 

tuletõrjesignalisatsioon 

Arve ja 
hinnapakkumine 

November 
2012 

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 

Savipõletusahju päevik 
 
Tegevuspäevik 

Märts 2013  
Arvutite ostmine ja 
installeerimine  

Erivajadustega inimeste keskuses on klientide 
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.  

Arved 
 
Töögraafikud 
 
Tegevuspäevik 

Jaanuar 2013 

Keskuse 
automaatse 
valvesignalisatsioo-

ni paigaldamine 

Automaatne valvesignalisatsioon oli vajalik 
paigaldada keskusesse igapäevaelu 
toetamise teenuse osutamiseks soetatud vara 

kaitseks 

Arve ja  
hinnapakkumine 

 Märts 2013 

Õmblusmasina 
ostmine ja õmbluse 

tegevuse 
alustamine 

 Õmblusmasina ostmisega oli võimalik 

uuenusena hakata õmblema praktilisi tooteid 

(kotid, katted, padjad jms) ning teha 
parandustöid. Alustati lihtsamate õmblustöö 
võtetega 

Arve 
 
Tegevuspäevik 

Nov. 2012-
märts 2013 

Toitlustamine 

Klientide lõunasöök, mis valmib juhendajaga 
koos keskuse õppeköögis, lisaks hommiku- 
kohv (-tee), küpsised  ja õhtupoolikune kohv-
tee, puuviljad, õppeköögis valminud 
küpsetised 

Arved 
 
Tegevuspäevik 

 
 

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 (5). 
Töögraafik Juhataja koostab iga kuu töötajate töötunde tõendavad töögraafikud (5). 

Tegevuspäevik Juhendajad ja hooldaja täidavad tegevuspäevikuid (2). 
Arve Ostude eest on tasutud arvete alusel (18). 

Hinnapakkumine Signalisatsioonide kohta on tehtud hinnapakkumised (2). 
Teekonnaleht Invabussijuht koostab igakuiselt invabussi teekonnalehed (5).  

Kliendi arenguplaan Juhataja koostöös tegevusjuhendajatega koostab klientide arenguplaanid (valminud 3) 
Pangaväljavõte Pangaväljavõte nov. 2012 kuni märts 2013 tõendab ülekannete teostamist. 

Savipõletusahju päevik Käsitöö juhendaja täidab savipõletusahju päevikut (1). 
 
 

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  

  
 
 

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 12 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. Sellega võimaldab vald ühingul oma tegevusi paremini ellu viia.  
 
Sotsiaalkindlustusamet tellib ja katab lepingute alusel alates 15.03.2013.a 12 kliendi igapäevaelu toetamise 
teenuse ühe osalise tööajaga  tegevusjuhendaja, kes õpetab klientidele sotsiaalseid rollimänge, igapäevaelu 
tegevusi köögis, kodunduses ja aias ning õpetab näidendeid,  töötasu, osa juhataja töötasu, kes korraldab 
riiklikku dokumentatsiooni, kaadri koolituse tasu, klientide tegevusvahendeid, hügieenitarbeid, 
puhastusvahendeid ja kontoritarbeid.  
 
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. 

 
 

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 
erinev(-ad) tegevusjuhendaja(-d), kes koostöös tagavad teenusesaajatele mitmekülgse tegevuse ja igakülgse 
arengu.  
 
Projekti toetusest on tagatud teenuse arendus: tingimuste loomine  automaatse tuletõrjesignalisatsiooni ja 

http://www.mtujohanna.ee/


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. Kodulehekülje uus kujundus on tegemisel, projekti toetusega on kavas osta uus 
kodulehekülje kujundamise programm, kuna varasem prooviprogramm ei lase galerii piltidel kuvada. (Varem 
koostas ja toimetas IT-spetsialist Johanna kodulehekülge vabatahtlikult).  
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). 
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 meestjuhendajat tööle võtta, tasustatuna osutus see võimalikuks).  
Käsitöö juhendamisel on ühele juhendajale 17 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).   
 
Käivitamata on seni puidutöö, plaanis on sellega meestega algust teha peale suvepuhkust, septembris 2013. 
Väga raskelt käivitub hoiuteenus reedesel päeval. Kes on igapäevaelu toetamise teenusel (momendil 16 
klienti), nendest enamus on samal ajal ka hoiuteenusel. Lisaks 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.  
 
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, sügisest 
puutöö juhendaja). 
Loodud on arvutispetsialist-tegevusjuhendaja töökoht. Loodud on juhataja töökoht. Loodud on raamatupidaja 
töökoht. Loodud on invabussijuhi-töömehe töökoht.  Tasustatud on hooldaja töökoht, kes varem sai 100 
eurose tasu Rakvere Linnavalitsuse poolsest tasust Rakvere linna kliendi eest.  
Kokku on projekti toetusega loodud (ja 1 koht veel sügisel loodav) 4,5 töökohta, mis on jaotatud 12 
töölepinguga tööle võetud(ühe veel töölevõetava) 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 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, et vajalik ratastooliliftiga varustatud ülivajalik 
transpordivahend veel pikaks ajaks sõidukorras hoida.  
 
Seoses teenuse süsteemse osutamisega on Johanna keskuses teenuse saajate klientuur kinnistunud ja arvuliselt 
suurenenud (Projektitoetuse lõppedes on riiklikule pearahale teinud oma taotlused veel 8 inimest, kellest 5 
käivad projektitoetuse abiga teenust kasutamas ja 3 tulevad toetusele peale riikliku pearaha laekumist. Praegu 
laekub riiklik pearaha 12 kliendile (varem2-le). Kokku käib keskuses 17 klienti. Pensionärid kasutavad 
keskust reedeti päevakeskusena.  
 
Teenuse rahastamise skeemis oli arvestatud kõiki seni toimivaid rahastamise allikaid ja üldjoontes peaks 
vastama finantsplaanis kavandatule.  

 

 

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.  
Käivitamata on veel puutöö, kuna selleks on vaja teha suuremaid ettevalmistusi ja eeltöid. Plaanis on puutöö 
käima lükata peale suvepuhkust, uuel hooajal, septembris.  
Ühingu kodulehekülje paremaks kujundamiseks on toetuse ga kavas osta uus kodulehe koostamise ja 
haldamise programm. Kavas on koostada ka infovoldikud, mis kajastavad MTÜ Johanna poolt osutatavaid 
teenuseid. 
Seniste tegevuste põhjal on lõppeesmärkide saavutamine realistlik. Peale fondi toetuse lõppemist rahastab 
Sotsiaalkindlustusamet kõikide 20 kliendi pearahasid 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.  

 
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. 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. 

 

Toetuse saaja kinnitus vahearuande korral (allkirjaõiguslik  isik): 

Nimi Ülle Allika Allkiri Allkirjastatud digitaalselt 

Amet MTÜ Johanna juhatuse liige  Kuupäev 07.04.2013 



 


