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Üldine e-post
info@ruacrew.ee 

Üldine telefoninumber
56249259 

Koduleht
www.ruacrew.ee 

Facebook
www.facebook.com/MtuRuaCrew/ 

Kontaktisiku nimi
Annegrete Johanson 

Kontaktisiku e-post
annegrete@ruacrew.ee 

Kontaktisiku telefoninumber
56249259 

TEGEVUSE LÜHITUTVUSTUS 

Lühikokkuvõte organisatsiooni olemusest ja vajalikkusest. Seda teksti kuvatakse 

Maailmamuutjad.ee avalehel!

MTÜ RuaCrew on loodud 2009. aastal, eesmärgiga ennetada sotsiaalseid probleeme ja õigusrikkumisi 
noorte seas ning aidata kaasa nende lahendamisele. Sihtrühmaks on lapsed ja noored, lapsevanemad, 
laste ja noortega töötavad spetsialistid ning avalikkus. Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu 
mitmeid ennetavaid ja toetavaid tegevusi ühingu sihtgruppidele. Osutatakse erinevaid teenuseid nagu 
näiteks sotsiaalsete oskuste arendamise grupitööd noortele, ennetavad töötoad klassidele, pakutakse 
tugiisikuteenust ning nõustamist, viiakse läbi vanemlikke oskuseid arendavaid vestlusringe ning koolitusi ka 
lapsevanematele, noortele ja spetsialistidele. 
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Milline on ühiskondlik vajadus organisatsiooni olemasolu järele?

Uuringud on näidanud, et alaealiste riskikäitumine on tugevasti seotud õigusrikkumisega, seda nii alkoholi, 
narkootikumide tarbimise kui ka koolikohustuse mittetäitmise osas. Lahendamist vajavaks probleemiks on 
kriminaalse ning ennasthävitava käitumisega noorte liiga hiline märkamine, sobiliku abistamise võimaluse 
puudumine ning puudulik koostöö noore mõjutamisel. Justiitsministeeriumi arengukava kohaselt on 
kriminaalpoliitika üheks peamiseks probleemiks on alaealiste kuritegevuse vastane võitlus. Noorte 
kriminaalne aktiivsus on kõige kõrgem ning kui selle vähenemine suudetakse saavutada noorte käitumist 
mõjutades, on maksimaalne ka mõju kuritegevusega seotud kahjude vähendamisele ja turvatunde 
suurendamisele. Eesti eesmärk on tagada, et noortel oleks kriminaaljustiitssüsteemiga võimalikult vähe 
kokkupuuteid ning võimalikult palju kasutataks sotsiaalseid ennetus- ja mõjutusmeetmeid. Laste ja perede 
arengukavas 2012-2020 on välja toodud vajadus, et valdkonna spetsialistid peavad tundma lapse erinevaid 
vajadusi ning selleks on tarvis tõsta lastega tegelevate spetsialistide teadlikkust ja pädevust. Välja on 
toodud tegevussuundadena nii koolitused kui ka supervisioon, millest viimane tagab selle, et spetsialistid ei 
põleks keerulise sihtgrupiga tööd tehes läbi ning saaksid tagasisidet oma tehtud tööle. Individuaalse toe 
ehk tugiisiku vajalikkus seisneb eeskätt selles, et käitumisprobleemidega lapsed ja noored ning ka lapsed ja 
noored, kellele on määratud puue, saaksid jätkata võimalikult kaua oma elu tavapärases elukeskkonnas, 
olles toetatud ja suunatud pädeva tugiisiku abiga. Oluline on just vältida laste ja noorte institutsioonidesse 
paigutamist ja edasiste probleemide tekkimist ning selleks on vaja leida lisajõudu, kes saaksid lapsele ja 
perele tuge pakkuda järjepidevalt. Individuaalse toe pakkuja teenuse järgi on aina suurem nõudlus, sest 
aasta-aastalt on käitumisraskustega laste arv aina suurenenud (Laste ja perede arengukava 2012- 2020, 
2011). Tugiisik aitab ennetada noorte sattumist kuritegelikule teele ning toetab neid hästi toimetulevateks 
täiskasvanuteks saamisel. 

Millised on organisatsiooni peamised eesmärgid ühiskondliku vajaduse rahuldamiseks?

Peamiseks eesmärgiks on ennetada sotsiaalseid probleeme ja õigusrikkumisi noorte seas ning aidata 
kaasa nende lahendamisele.

Milliste tegevuste abil organisatsioon oma eesmärkide poole püüdleb?

Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi: osutab erinevaid teenuseid (rühmatööd, 
noorte nõustamine, tugiisikuteenus, perekonna nõustamine jne); arendab kogukonna ressursse ja lastele 
ning noortele suunatud ennetustöö teenuste võrku koostöös klientide, nende lähedaste ja teiste 
koostööpartneritega; korraldab koolitusi; teavitab elanikkonda lapsi ja noori puudutavast tööst ja teenustest, 
teeb laste ja noorte sotsiaalsete probleemide ja õigusrikkumiste alast edendamise- ja ennetustööd ning 
uuringuid; arendab kontakte ja koostööd sama sihtgrupiga tegelevate asutuste ning organisatsioonidega. 

Millised on peamised sihtrühmad, kellega organisatsioon oma eesmärkide saavutamiseks koos 

töötab?

Peamiseks sihtrühmaks on lapsed ja noored, aga lisaks nendele lapsevanemad, laste ja noortega töötavad 
spetsialistid ning avalikkus. 

Muu oluline info, mis aitab organisatsiooni olemust mõista

RuaCrew väärtustab vabatahtlikku tegevust ning panustab sellesse mitmekülgselt. Ühingu meeskonda 
kuuluvad inimesed, kes on valmis keerulise sihtgrupiga töötama või toetama ühingu tegevust vabatahtlikult 
teisel viisil. Oluliseks märksõnaks on kindlasti ennetus ja koostöö, mille raames on RuaCrew kaasatud 
mitmetesse töörühmadesse, mis on kokku kutsutud ministeeriumide või erinevate katuseorganisatsioonide 
poolt, et anda praktilist sisendit suuremateks ühiskondlikeks muudatusteks. RuaCrew kuulub hetkeseisuga 
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikku, Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni ning Lapse Huvikaitse Koja 
nimekirja. 
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TEGEVUSE ARVULISED NÄITAJAD 

Organisatsiooni arengut iseloomustavad näitajad 2012 2013 2014 2015 2016

Liikmete arv 4 4 5 13

Juhatuse liikmete arv 2 2 2 3

Vabatahtlike arv 15 22 25

Tugiisikute arv 10 10 20

Meediakajastused

Koolitused/töötoad/seminarid 4 9 45 123

Tugiisikute koolitused 1 1

Spetsialistide koolitamine 4

RuaCrew meeskonna koolitamine 1 2

Lapsevanemate koolitamine (Tataris)

VATEK töötoad 4

Lapsevanemate koolitused haridusasutustes

KOV suunatud lapsevanemad 8

Töötoad koolides lastele 3 34 95

Sotsiaalsete oskuste arendamise grupid 3 6 10 9

Osalemine avalikel üritustel 3 3 6 5

Kogukondlikud üritused (nt valdades toimuvad päevad) 3 3 3 2

Avalikkusele suunatud üritused (nt vaimse tervise mess, 
Arvamusfestival jne)

3 3

Tugiisikuteenust saanud noorte arv 23 35 11

Vabatahtlik töö ühingu arendamise heaks 2 900

Juhatuse liikmed 1 000

Liikmed

Põhimeeskond 500

Vabatahtlikud tugisikud 1 400
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Kommentaar:

2012.-2014. a leidis Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel aset projekt, mille toel saime kohalikes 

omavalitsustes pakkuda toetavaid teenuseid noortele (sotsiaalsete oskuste arendamise gruppe ja 

tugiisikuteenust, mille raames saime tugiisikutele palka maksta). Töötoad koolides toimusid 2014. ja 

2015. aastal muuhulgas ka projekti rahastusel. Ühingu juhtimisega seotud ajakulu juhatuse liikmete 

poolt hakati mõõtma 2015. aastal, teiste liikmete poolt alustatakse 2017.a. 

SIHTRÜHMAD 

Mis seda sihtrühma iseloomustab?

MTÜ RuaCrew tugiisikuteenuse sihtrühma kuuluvad lapsed ja noored, peamiselt vanuses on 12-16 
eluaastat. Tugiisikuteenusele jõuavad nad peamiselt läbi tugivõrgustiku - lastekaitsetöötaja, alaealiste 
komisjon, kooli tugispetsialist. Vahel ka lapsevanem või politsei. Suunamise põhjuseks on enamasti noorte 
riskikäitumine. See tähendab, et nende käitumine võib ohustada neid endid ja/või teisi. Sageli peituvad 
peamised põhjused peresuhetes ja kasvukeskkonnas. Puudub positiivne eeskuju ja vanemate toetus. 
Lapsevanemate vanemlikud oskused on puudulikud või nad on liigselt hõivatud oma tegemistega, 
proovides lapsele seda materiaalselt hüvitada. Järgmiste murekohtadena, millega noored sageli 
tugispetsialistide juurde satuvad, saab välja tuua koolikohustuse mittetäitmise, tänavatel hängimise, 
kampadesse sattumise, eri õigusrikkumised ja sõltuvusainete tarvitamise. RuaCrew teenusel on peamiselt 
eesti keelt kõnelevad noormehed ja neiud, kuid suur vajadus on ka venekeelsete tugiisikute järele. Tihti 
suunatakse noored teenusele siis, kui nö lumepall on juba pikalt veerenud. Vajalik oleks võimalikult varane 
märkamine ja sekkumine, kuna siis on abistamine ja usaldusliku suhte loomine kergem.

Milliste tegevuste abil aitab organisatsioon sihtrühma elu mõjutada?

Vabatahtliku tugiisiku roll on olla positiivseks eeskujuks ja toeks, andmata hinnangut noorele, vaid tema 
käitumisele. Tugiisik aitab noorel seada eesmärke, toetab nendeni jõudmisel ning vajadusel aitab püstitada 
uued eesmärgid. Selle juures tutvustab tugiisik noorele erinevaid alternatiivseid vaba aja tegevusi 
vastukaaluks tänaval/arvutis olemisele, et noor leiaks enda jaoks meelepärase tegevuse. Samuti 
arendatakse koos teiste tugiisikute ja noortega toimuvate erinevate ühistegevuste kaudu noorte sotsiaalseid 
ja meeskonnatöö oskusi. Igapäevast tööd saadab pidev noore motiveerimine, nõustamine ja jõustamine.

Sihtrühma olulisi iseärasusi, millest lähtuvalt just sellele sihtrühmale keskendutakse

Õpilane

I kooliaste – 1.–3. klass

II kooliaste – 4.–6. klass

III kooliaste – 7.–9. klass

RISKIKÄITUMISEGA NOORED
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Vanusevahemikud, millesse sihtrühma praegused liikmed kuuluvad

7-13 aastat

14-17 aastat

Sihtrühma asukoht
Eesti 

Maakond

Harju maakond

Organisatsiooni suhtluskeel(ed) sihtrühmaga

Eesti keel

Vene keel

Inglise keel

Saksa keel

Tõendusmaterjalid muutuste kohta 

Muutus nr. 1 Õppeedukus on paranenud 
Tõendusmaterjal muutuse 1 kohta
Muud:

1. tuginoore tagasiside 

Tuginoor (17-aastane tütarlaps, kes pöördus ise meie poole, otsides tuge õppimises): "30. märtsil nägin 
Siljat esimest korda. Ta oli tore ja andis mulle motivatsiooni, mida mul vaja oli. Oleksin peaaegu jäänud 
klassikursust kordama, aga sain hinded korda ja võin nüüd paari nädala pärast praktikale minna. Ta sai 
kenasti hakkama. Aitas mul otsida seoseid ja pani mind loogiliselt mõtlema. Tema juttu oli huvitav kuulda. 
Ütlesin Siljale, et ma vajan teda veel paar nädalat, sest mul on enne praktikat veel kool ja õppimine. Siljale 
see sobis. Silja on üldse positiivne ja mõnusa iseloomuga inimene. Hoiame Siljaga igapäevaselt ühendust 
õppimise suhtes. Mul on ka tunne, et olen rohkem organiseeritum."

2. tuginoore tagasiside 

Hetkel noortekodus elavale 17-aastasele neiule, kel on aastaid olnud kokkupuutes psühhiaatriga seoses 
oma psüühika- ja käitumishäirega, on tugiisik andnud nõu ja abistanud erinevate bürokraatlike toimingute 
tegemisel. Ühtlasi on tugiisik noorele julgustajaks ja emotsionaalse toe pakkujaks hetkedel, mil on vajalik 
turvalise täiskasvanu toetus. “Ta on aidanud mul igapäevaelus hakkama saada kui mul on raskem olnud. 
Mul on tugiisik väga vajalik!”

3. tuginoore tagasiside 
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“Ta on väga hooliv inimene, kes on nõus alati aitama hädast välja!”, ütleb 17-aastane noormees, kellega 
tugiisik on tööd teinud üle kolme aasta. Noormees suunati teenusele lastekaitsetöötaja poolt, kuna poiss ei 
täitnud koolikohustust, liikus ringi kampades, sooritades õigusrikkumisi (vägivaldsed teod, alkoholi, tubaka 
ja kanepi tarvitamine) ning sattudes kinnisesse asutusse. Tänaseks on noormees lõpetanud edukalt 
põhikooli, osalenud on erinevates rahvusvahelistes noortevahetustes ning õpib kutsekoolis.

4. tuginoore tagasiside 

14-aastane neiu, kes suunati tugiisikuteenusele, kuna viibis kinnises asutuses sõltuvus- ja 
koolikohustusprobleemide tõttu ning tal oli puudu positiivne eeskuju ja kodune toetus, ütleb täna 
tagasisidena üle aastasest koostööst tugiisikuga, et Mariliis ei ole lubanud tal alla anda ja on palju toetust 
pakkunud. “Ta on mul alati olemas olnud, väga rasketel hetkedel kõrvale tulnud, lükanud mind tagant ja 
mitte lasknud mul alla anda.” 

5. tuginoore tagasiside 

17-aastane noormees, kes on olnud lastekaitsetöötaja vaateväljas lasteaias käimisest saati. Tugiisik on 
selle noormehega kontaktis olnud üle kuue aasta, sellest vabatahtliku tugiisikuna kolm aastat. Poiss sattus 
juba 12-aastaselt kinnisesse asutusse, kus toimus nende esimene kohtumine. Laps elas alkohoolikutest 
vanematega, vanema vennad olid vanglas. Teda väärkoheldi vaimselt, füüsiliselt ja ka seksuaalselt. Ta on 
varastanud, röövinud ja ennasthävitavalt käitunud. Tänaseks on noormees ka vanglas olnud, kuid kontakt 
tugiisikuga on tugev. Tugiisiku abiga lõpetas noormees põhikooli. Ja abi polnud mitte õpetamises, vaid 
tingimusteta toetamises ja usus, et see saab ükskord tehtud, kuigi see võttis aega kolm aastat. Ka kohtus 
on noormees öelnud, et tugiisik võtab teda sellisena nagu ta on ja ikka veel usub temasse ning see aitab tal 
ka iseendasse uskuda.

Muutus nr. 2 Muude psüühika- ja käitumishäired esinemine on vähenenud 
Tõendusmaterjal muutuse 2 kohta
Muud:

2. tuginoore tagasiside 

Muutus nr. 3 (Teisi kahjustav) riskikäitumine on vähenenud 
Tõendusmaterjal muutuse 3 kohta
Muud:

5. tuginoore tagasiside 

Muutus nr. 4 Konstruktiivsete eesmärkide olemasolu elus 
Tõendusmaterjal muutuse 4 kohta
Muud:

1. tuginoore tagasiside 

5. tuginoore tagasiside 

Muutus nr. 5 Enda tõrjutuna tundmise vähenemine 
Tõendusmaterjal muutuse 5 kohta
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Lood:

Muud:

Muutus nr. 6 (Ennast kahjustava) riskikäitumise vähenemine 
Tõendusmaterjal muutuse 6 kohta
Muud:

5. tuginoore tagasiside 

Väljundindikaatorid 

Väljund Ühik Selgitus 2014 2015 2016
Muutus viimasel aastal võrreldes 
eelmise majandusaastaga 
(protsentides)

Tuginoorte arv 0 11 20 82%
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