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Koostatud Maailmamuutjate registris 2017. aasta seisuga

ÜLDANDMED 

Organisatsiooni ametlik nimi
Tallinna Tugikeskus Juks 

Juriidiline vorm
Munitsipaalorganisatsioon 

Registrikood
75019253 

Kuulumine tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja
EI 

Meid iseloomustavad järgmised valdkondlikud märksõnad:

Omavalitsus(t)ele lepingulise avaliku teenuse pakkuja

Aadress
Eesti, Harju maakond, Tallinn, Kadaka tee 153 

Postiindeks
12615 

Üldine e-post
juks@juks.ee 

Üldine telefoninumber
6559452 

Koduleht
www.juks.ee 

Facebook
www.facebook.com/pg/Tallinna-Tugikeskus-Juks-191367410878521/about/?ref=page_internal 
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Kontaktisiku nimi
Stina Siem 

Kontaktisiku e-post
stina.siem@juks.ee 

Kontaktisiku telefoninumber
5252786 

TEGEVUSE LÜHITUTVUSTUS 

Lühikokkuvõte organisatsiooni olemusest ja vajalikkusest. Seda teksti kuvatakse 

Maailmamuutjad.ee avalehel!

Tallinna Tugikeskus Juks osutab erinevaid riigi ja linna poolt rahastatavaid sotsiaalteenuseid alates 1993. 
aastast. Meie keskuses on teenuse kasutajateks tööealised vaimupuudega inimesed. Keskusesse tullakse 
üldjuhul peale põhihariduse omandamist. Osutame teenuseid ligemale 130-le inimesele. Pakume 
jõustavaid päevategevusi, rehabilitatsiooniteenuseid ning meil saab töötada kohandatud töökeskkonnas 
tehes võimetekohast tööd. Erilist tähelepanu oleme pööranud loometegevusele, läbi mille oleme andnud 
inimestele enesekindlust ka nende igapäevastes tegevustes. Meie tegevuste põhjal valmivad erinevad 
kunstitööd, mida eksponeerime näitustel ja müüme erinevates kohtades. 

Milline on ühiskondlik vajadus organisatsiooni olemasolu järele?

Peale haridussüsteemist väljumist ei ole kõikidel vaimupuudega inimestel võimalik minna edasi õppima või 
avatud tööturule. Ühiskonnale on vajalik, et kõik inimesed oleks jõukohaselt kaasatud ja leiaksid võimalust 
arenguks. Võimaldame neile meie keskuses eakohaseid arendavaid tegevusi ja mõistvat 
suhtluskeskkonda. Tänu meie tegevusele saavad teenuse kasutajate lähedased töötada ning end teostada.

Millised on organisatsiooni peamised eesmärgid ühiskondliku vajaduse rahuldamiseks?

Meie keskuse peamiseks eesmärgiks, mille nimel töötame iga päev, on võimalikult iseseisvalt 
igapäevaelus, kutseõppes ja tööelus toimetulev erivajadustega inimene.

Milliste tegevuste abil organisatsioon oma eesmärkide poole püüdleb?

Oma eesmärgi saavutamiseks teeme järgmiseid tegevusi: * loome toetava keskkonna ja pakume jõustavaid 
päevategevusi, mis aitavad säilitada ja tõsta meie teenuse kasutajate elukvaliteeti; * erinevates 
kunstikodades on võimalik arendada käelisi oskusi ja väljendada ennast läbi kunstitegevuse; * pakume 
teenuse kasutajatele võimetekohast loomingulist tööd; * võimaldame teenuse kasutajatele töö tegemise 
võimalust allhanke töötoas ja puhastustiimis; * toetame teenuse kasutajate tegevus- ja osalusvõime 
arendamist läbi tööalase ja sotsiaalse rehabilitatsiooni; * läbi muusika, teatri, spordi ning silmaringi 
avardavate ühisürituste aitame tõsta teenuse kasutajate enesekindlust ja väljendusoskust. 
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Millised on peamised sihtrühmad, kellega organisatsioon oma eesmärkide saavutamiseks koos 

töötab?

Keskuse tegevuse eesmärkide saavutamiseks teeme koostööd haridus- ja sotsiaalasutustega, rahastajate 
ja poliitika loojatega. Pakume praktika sooritamise võimalust nii kesk-, kutse- kui ülikooli tasandi õppijatele. 
Tööandjatega teeme koostööd eesmärgiga leida teenuse kasutajatele töö avatud tööturul ning teenuste ja 
toodete müümisel erinevate asutustega. Teenuse kasutajad rõõmustavad asendusteenistujate ja 
välisvabatahtlike osalemise üle meie keskuse igapäevastes tegevustes. Oleme leidnud toredad 
koostööpartnerid nii Soomest kui Saksamaalt. Soovime rohkem panustada koostöösse erialaliitudega. 
Oleme avatud koostööle ja tutvustame keskust meeleldi.

Muu oluline info, mis aitab organisatsiooni olemust mõista

Igapäevane sõbralik ja hooliv suhtumine annab meile jaksu ja jõudu leida lahendusi erinevatele 
olukordadele.

TEGEVUSE ARVULISED NÄITAJAD 

Organisatsiooni arengut 
iseloomustavad näitajad

2012 2013 2014 2015 2016

Teenuse kasutajate rahulolu 5 5

Teenuse kasutajate arv 110 111 120 133 136

Toodete/teenuste müügist saadud omatulu 10 369 12 228 11 436 14 001 11 996

SIHTRÜHMAD 

Mis seda sihtrühma iseloomustab?

Tööealised vaimupuudega inimesed vajavad sotsiaalteenuseid, mis aitavad neil võimalikult iseseisvalt 
igapäevaelus hakkama saada. Vajadus on nii mõtestatud päevategevuste kui võimetekohase töötegevuse 
ja kohandatud töökohtade järele. Vaimupuudega inimesed vajavad üleminekuks avatud tööturule 
tööharjumuste kujunemis- ja kohanemisaega. Teenuse kasutajad saavad keskuses pidevat juhendamist ja 
nende jaoks on loodud toetav keskkond. Lähtuvalt teenuse kasutaja vajadustest toetavad teda erinevad 
spetsialistid oma nõuannete ja tegevustega. 

TÖÖEALISED VAIMUPUUDEGA INIMESED
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Milliste tegevuste abil aitab organisatsioon sihtrühma elu mõjutada?

Keskus osutab vaimupuudega inimestele jõustavaid päevategevusi tavapärasele võimalikult sarnases 
keskkonnas, et parendada või säilitada inimese osalus- ja tegevusvõimet ning elukvaliteeti. Viiakse ellu 
tegevus- ja rehabilitatsiooniplaanis soovitatud tegevusi (sh sotsiaalnõustamine, liikumis- ja 
muusikateraapia, psühholoogiteenus). Pööratakse tähelepanu käitumisharjumustele ning motoorsetele 
oskustele läbi kunsti, käsitöö, liikumise, teatritegevuse ja ürituste külastuste. Keskus pakub 
võimetekohaseid tööalaseid tegevusi turvalises töökeskkonnas, et parendada elukvaliteeti ja pakkuda 
eneseteostuse võimalusi. Töötada saab erinevates töötubades: allhange, tekstiil, portselanimaal, 
keraamika, õmblus, siidimaal ja puhastus. 

Sihtrühma olulisi iseärasusi, millest lähtuvalt just sellele sihtrühmale keskendutakse

Kerge vaimse puudega inimene

Raske vaimse puudega inimene

Kerge füüsilise puudega inimene

Vanusevahemikud, millesse sihtrühma praegused liikmed kuuluvad

18-26 aastat

27-35 aastat

36-50 aastat

51-65 aastat

Sihtrühma asukoht
Eesti 

Maakond

Harju maakond

Linn või vald

Tallinn

Organisatsiooni suhtluskeel(ed) sihtrühmaga

Eesti keel

Vene keel

Tõendusmaterjalid muutuste kohta 

Muutus nr. 1 Teenuse maht on suurenenud 
Tõendusmaterjal muutuse 1 kohta
Muud:

Statistika teenuste mahu tõusu kohta 
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Teenuse kasutajate arv: 2012 - 110 teenuse kasutajat 2013 - 111 teenuse kasutajat 2014 - 120 teenuse 
kasutajat 2015 - 133 teenuse kasutajat 2016 - 136 teenuse kasutajat

Muutus nr. 2 Eneseteostuseks vajalikud oskused tekkinud või edasi arenenud 
Tõendusmaterjal muutuse 2 kohta
Lood:

Töö teeb õnnelikuks 

25- aastane Down-sündroomiga neiu Tallinnast. Armastab suhelda, tööd teha, pildistada, sporti teha ning 
kuulab meelsasti klassikalist muusikat. Elab koos perekonnaga.

Viis aastat tagasi oli tal äärmiselt raske oma emotsioone kontrollida ja tõlgendas informatsiooni 
ebaadekvaatselt. Mõtles välja lugusid, mida suutis nii reaalselt esitada, et töötajatel oli lõpuks raske mõista, 
mis oli tõsi ja mis mitte. Oli väga suure tähelepanuvajadusega ning enesejuhtimine tekitas talle raskusi. 
Töötajate ja kaaslaste tähelepanu püüdis köita läbi oma esitatud lugude.

Kuna neiule meeldis väga pildistada ja oma fotosid esitleda, siis leidsime võimalused nende näitamiseks. 
Seejärel pakkusime võimaluse osaleda näitetrupi töös.

Läbi meie tegevuste paranes neiu oskus fotografeerida, eneseväljendusoskus ja kokkulepetest 
kinnipidamine. Nüüd osaleb ta avatud tööturul ning samas ka keskuse töö- ja vabaaja tegevustes, mis 
annavad talle eneseteostuse võimaluse.

Muutus nr. 3 Töökogemus on omandatud 
Tõendusmaterjal muutuse 3 kohta
Muud:

Töötamine 

Keskuse kaitstud töö osakonnas töötab töövõtulepinguga 38 teenuse kasutajat. Avatud tööturule on tööle 
läinud 10 teenuse kasutajat.

Muutus nr. 4 Tõusnud enesehinnang ja -usaldus 
Tõendusmaterjal muutuse 4 kohta
Muud:

Teatritrupi tegevus 

Keskuses on tegutsenud teatritrupp ligi kümme aastat loovterapeut Zoja Mellovi eestvedamisel. Igal teisel 
aastal esietendub uus teatrietendus, kus osalevad nii teenuse kasutajad kui ka meie keskuse töötajad. 
teatrietenduse käiakse esinemas erinevatel üritustel nii Eestis kui välismaal. Läbi teatritrupi tegevuse on 
paranenud nii meie teenuse kasutajate kui ka töötajate eneseväljendusoskus ja koostöö. Näiteks Juksi 
näitetrupi etenduses "Keisri rebasejaht" õppis rebase rolli noormees, kelle sõnaline väljendusoskus ja 
näidendi teksti arusaadavalt kuuldavale toomine jättis tublisti soovida. Pikaajaline töö sõnaga andis väga 
hea tulemuse, noor näitleja mängis oma osa väga püüdlikult ja oli kõigiti arusaadav ka kõnes. Praegu pole 
noormehel suhtlemisega mingeid raskusi, ta töötab avatud tööturul. Hea tahe ja eesmärgistatud töö kandis 
head vilja. Näide etendusest: https://www.youtube.com/watch?v=mvttdFtirn0 
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Muutus nr. 5 Füüsiline aktiivsus on suurenenud 
Tõendusmaterjal muutuse 5 kohta
Muud:

Pöörame tähelepanu aktiivsele eluviisile 

* soovijad osalevad saalihoki treeningutes * toimuvad pallimängu tunnid * liigutakse aktiivselt linnapargis ja 
kasutatakse välistreeningseadmeid * kasutatakse aktiivselt jõusaali ja võimlat * tähistame aktiivsete 
tegevustega tervise- ja vastlapäeva * kord nädalas võimleme hommikul * toimub seltskonnatantsutund * 
igakuiselt toimuvad diskod Keskmiselt 75% keskuse teenuse kasutajatest võtavad osa aktiivset eluviisi 
toetavatest tegevustest. Näiteks diskodest võtab osa 99% klientidest, saalihoki trennidest 15% klientidest.

Väljundindikaatorid 

Väljund Ühik Selgitus 2014 2015 2016

Muutus viimasel aastal 
võrreldes eelmise 
majandusaastaga 
(protsentides)

Teenuse 
kasutajate 
elukvaliteet

%

Teenuse 
kasutajate 
elukvaliteet tõusis 
ja säilis

98

Kommentaar:

2016. aastast mõõdame muutuseid teenuse kasutajate elukvaliteedis järgnevates valdkondades: 

sotsiaalsus, eneseteadlikkus, igapäevaelu, tööelu ja tervis. Igale kliendile koostatakse 30 päeva 

jooksul teenusele saabumisest individuaalne tegevusplaan eesmärkidega, mida peab oluliseks 

teenuse kasutaja, tema vanem ja meie professionaal. Meie eesmärk on kliendi elukvaliteeti säilitada ja 

parendada. Aasta pärast hinnatakse, kas kliendi elukvaliteedis on toimunud muudatused võrreldes 

tegevusplaani koostamise hetkest. 2016. aastal tõusis ja säilis elukvaliteet 98%-l meie teenuse 

kasutajatest. 
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