Tegusama elu
uued kodud
Tegusam elu – sellest mõtteviisist juhindume iga päev,

kui loome klientidele võimalusi aktiivseks ja mitmekülgseks eluks kogukonnas.

AS Hoolekandeteenused ehitab Eestis üheteistkümnesse eri paika psüühilise erivajadusega inimestele 55 uut
peremaja.
Peremajade ehitamine on osa suuremast psüühilise erivajadusega inimestele mõeldud erihooldekodude reorganiseerimise projektist, mis näeb ette erihoolekandeteenust
pakkuvate teenusekohtade kaasajastamist.
Projekti kogumaksumus on rohkem kui 26 miljonit eurot,
projekti rahastab 85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fond ja ülejäänud osas Eesti Vabariik.

Kuhu kerkivad uued peremajad?

Projekti raames rajame kaheksa uut kaasaegsetest peremajadest koosnevat moodsat kodu ning laiendame kolme
toimivat kodu. Uute kodude asukoha valikul lähtusime
sellest, et need asuksid keskustele lähedamal ja seeläbi
muutuksid avalikud teenused kodude elanikele paremini
kättesaadavaks.
Sellise põhimõtte alusel rajatavad kodud vähendavad erivajadusega inimeste sotsiaalset eraldatust, soodustades
nende iseseisvat ning tegusat elu. Kodude elanikel on
võimalus iseseisvalt ringi liikuda ja kasutada ümbritseva
keskkonna poolt pakutavaid võimalusi oma tööelu ja vaba
aja korraldamiseks.
Uute peremajade avamine loob üle Eesti uusi töökohti
ning elavdab kohalikku majandust, kuna kodud tarbivad
kohalikke teenuseid.

Teenused

Uutes kodudes hakkame peamiselt pakkuma ööpäevaringset erihooldusteenust, vähemal määral ööpäevaringset erihooldusteenust liitpuudega inimestele.
Teenuste pakkumisel tegutseme selle nimel, et säilitada ja
parandada psüühilise erivajadusega inimese igapäevaeluga toimetuleku võimet, pakkudes töö- ja tegevusvõimalusi
ja oskusi iseseisvamalt eluga toime tulla. Selleks harjutavad erivajadusega inimesed võimetekohaseid kodumajapidamistegevusi ja töötegevusi, teevad käsitööd ja sporti
ning võtavad osa kohalikust kultuurielust.
Peremajadest koosnevad uued kaasegsed kodud ehitame Harjumaal Kehrasse, Läänemaal Uuemõisa, Ida-Virumaal Sinimäele, Lääne-Virumaal Tapale, Järvamaal Türile,
Pärnumaal Vändrasse, Valgamaal Tõrva ja Viljandimaale
Viljandi linna. Peremajadega uuendame ja laiendame Harjumaal Vääna-Vitis, Tartumaal Kodijärvel ja Viljandimaal
Karulas asuvaid kodusid.

Uued peremajad ja uued kodud

• Vääna-Viti
Kehra •
• Uuemõisa

• Sinimäe
• Tapa

• Türi

• Vändra
• Karula
•Viljandi
Tõrva

•

• Kodijärve

www.hoolekandeteenused.ee

Terviklik ja kodune keskkond

Arhitektide eesmärgiks oli luua uutes kodudes võimalikult
kodune ja tavaelule lähedane keskkond, luua võimalused
nii aktiivseks seltsieluks kui privaatseks äraolemiseks.
Nii iseloomustabki uusi peremaju kodusus, keskkonna
inimlik mõõde ja vaheldust võimaldav ruumiline mitmekesisus, mis teeb uued kodud hubaseks ja kergesti
omaksvõetavaks.
Traditsioonilise külailmega ühekorruselised peremajad
on lihtsa ülesehitusega. Peremaja südameks on elutubasöögituba, kuhu elanikud kogunevad söömiseks ja koosviibimiseks. Elutoast kahel pool asuvates hoone tiibades
on elanike toad. Elamistubade akende suuruse puhul on
silmas peetud, et ka ratastoolis või voodis oleval inimesel
oleks tagatud vaade loodusele.
Samuti töötati välja uute kodude õueala terviklahendus,
kus on võimalik turvaliselt värskes õhus aega veeta, tegeleda tervisespordiga ja soovi korral väikest aiamaad
pidada. Õuealade rajamine annab kodude elanikele hea
võimaluse kaasa lüüa oma koduümbruse korrastamises
ja kaunistamises, pakkudes jõukohast võimalust teha
haljastus- ja aiatöid.

Uutes peremajades on:

• 9 tuba elanikele
(kaheksa üheinimesetuba ja üks kahele inimesele)
• elutuba-puhkenurk koos kööginurgaga
• töötaja ruum
• tualetid ja duširuumid
• pesupesemisruum
• garderoob
• panipaik, majandusruum ja hoiuruum õues

Millal valmivad uued peremajad?

Esimesed peremajad valmisid 2012. aasta kevadel Karulas ja suvel Viljandi linnas. Suurem osa peremajadest
ehitataksegi 2012. aasta jooksul. Sinimäel, Kodijärvel,
Tõrvas, Türil ja Vääna-Vitis – avame kodud 2013. aastal.

Majade Kohtade Eeldatav
arv
arv
avamine

Pakutav
teenus

Karula

2

20

aprill 2012

ÖT + 10 ÖH

Viljandi (Näituse 2/2a)
Kehra

2
6

20
60

juuli 2012
sept 2012

ÖH
ÖH + 20 ÖT

Tapa (Loode 12)
Uuemõisa (Neeme 5)
Vändra (Vihtra tee 6)
Sinimäe

6
6
5
6

60
60
50
60

sept 2012
okt 2012
nov 2012
jaan 2013

ÖH
ÖH + 10 ÖT
ÖH + 10 ÖT
ÖH + 10 ÖT

Kodijärve

5

50

märts 2013 ÖH

Tõrva (Raba 6)
Türi (Staadioni 17)
Vääna-Viti

6
6
5

60
60
50

veebr 2013 ÖH
juuni 2013 ÖH
juuli 2013* ÖH

(Saarepeedi vald)

(Lehtmetsa küla, Anija vald)

(Lastekodu 2)

(Kambja vald)

(Viti küla, Harku vald)

* avamisaeg täpsustub pärast ehituslepingu sõlmimist
ÖH - ööpäevaringne erihooldusteenus
ÖT - ööpäevaringne erihooldusteenus liitpuudega isikutele

Lisainformatsiooni pakume AS-i Hoolekandeteenused
veebileheküljel www.hoolekandeteenused.ee
Samuti ootame teie kõnesid teenuste infoliinil 5340 7594
tööpäevadel kella 10.00-16.00.

