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Mittetulundusühing TeemeKoos 
Tulemuste ja mõju raport: 2012–2014.a 

 

Organisatsiooni tegevuste eesmärk 

Meie tegevuse valdkonnaks on tugiisikuteenuse pakkumine peredele, kes ei tule rahuldavalt toime 

oma elu korraldamisega. 

Tugiisikuteenuse eesmärgiks on ennetada perede toimetulekuraskusi, võimaldada perede aktiivne 

osavõtt ühiskondlikust elust ja tõsta nende teadlikkust sotsiaalsete probleemide lahendamisel ning 

vältida tõrjutust: 

 õpetada perele sotsiaalseid oskusi; 

 luua, taastada ja tugevdada perede sotsiaalset võrgustikku; 

 nõustada lapsevanemaid lapse kasvatamise ja hooldamisega seotud ja teiste igapäevaelu 
korraldamise küsimustes; 

 õpetada pereliikmeid oma vaba aega arukalt ja arendavalt kasutama. 
 

Kuidas meie organisatsioon ühiskonnas muutusi loob? 
 

Tugiisikut vajanud pered tunnevad end edaspidi ühtse meeskonnana, tulevad toime igapäevaelu 

korraldamisega nii sotsiaalses kui majanduslikus mõttes. 

Indikaatorid 2012 2013 2014 
Muutus 

2013-

2014 

Perede arv, kellele oli tugiisik antud 1 4 2 -50% 

Üritustele kaasatute arv 20 80 40 -50% 

Projektide arv 1 2 1  -50% 

 

Enamikes peredes on probleemid tekkinud juba enne, kui nad ise seda endale tunnistavad või 

kõrvalseisjad märkavad. Enamasti on tekkinud võlad (nt seoses eluaseme ja laenudega) ning 

suhtlemisprobleemid. See aga on ainult jäämäe tipp. Raskused on alanud ammu enne ja enamasti 

psühholoogilist laadi. Siin ongi abimeheks tugiisik, kellega kaardistatakse kõik tekkinud probleemid, 

arutatakse läbi nende tekkimise põhjused ja pannakse paika abinõud probleemi kõrvaldamiseks. 

Seni on meie organisatsioon tegutsenud projektipõhiselt koostöös Sihtasutusega Dharma ja Põlva 

Vallavalitsusega. Põhiline tegevus lisaks tugiisikuteenuse pakkumisele on peredele erinevate ürituste 

korraldamine. On olnud majandus- ja psühholoogiaalaseid õppuseid, populaarsed on käelised 

tegevused. 
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Kuidas läheb meil organisatsioonina? 
 

Indikaatorid 2012 2013 2014 
Muutus 

2013-2014 

Annetused, toetused 5278 4760 0 - 

Omafinantseering 0 280 235 -16% 

Püsivabatahtlike arv 2 5 2 -60% 

 

 

Soovitud mõju: Pere enesehinnang tõuseb ja materiaalne iseseisvus 

on tagatud 
 

Pere on hakanud tugistamise abil arendama plaane, kuidas oma olukorda muuta ja parandada ning taas 

iseseisvalt ilma toetuse abita hakkama saada. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIHTRÜHM 
Põlva maakonna pered, kellel on 

raskusi  oma elukorraldusega. 

PROBLEEM 

 
Pere  olukorra ja toimetuleku  
paranemist toetavate hoiakute 
puudumine. Õpitud abitus. 

TEGEVUSED 

1.Usaldusliku vahekorra saavutamine 
kõigi pere liikmetega. 
2.Pere hetkeolukorra kaardistamine. 
3.Tugiisiku koostöö omavalitsuse 
sotsiaaltöötaja, lasteaia- ja kooliõpetajate 
ning tööbürooga. 
4.Kõigi pereliikmete kaasamine ühistele 
toimingutele, üritustele. 
  

EELDUSED 

Pere peab olema huvitatud olukorra 

muutmisest ja koostööst. 

 

TULEMUSED JA MÕJU 

 
Pereliikmed on saanud 
enesekindlamaks,  paranenud 
materiaalne olukord. 
Täiskasvanud pereliige on asunud 
tööotsingule ja tunneb vastutust. 
Laste õpitulemused on paranenud 
ja nad  teavad, et on 
täisväärtuslikud pereliikmed.   
On kasvanud pere sotsiaalne 
aktiivsus. 
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Näide: Mari lugu 
 

Mari on 30-aastane üksikema kolme lapsega. Ta on psüühikahäiretega töövõimetuspensionär.  

Mari on harjunud mõttega, et vajab igakülgset abi kõigilt ja kõikjalt.  

Tugiisikut soovitas talle kohalik omavalitsus. 

Mari usalduse võitmine võttis palju aega. Tihti tõi ta kokkusaamisest keeldumise põhjuseks ajapuuduse. Suure 

osa ajast võttis tal seriaalide vaatamine ja sõbranna abistamine. 

Alustasime tasa ja targu, meid ühendav lüli oli noorem laps, kellest rääkida ema tahtis. Edasi tulid järjepanu 

faktid pere elust, endisest abikaasast, haridusest jne.  

Ühe esimese „tööna“ hakkas pereema pidama pere tulude-kulude arvestust. Sealt saime näha, et rahaline 

olukord ei ole lootusetu, kui arukalt majandada. Siit järeldus: krõpsude ja valmistoidu ostmise asemel on 

mõistlikum toitu ise valmistada. Koos lastega oli seda ka vahva teha ja pealekauba said kõik kõhud korralikult 

täis.  

Käisime koos lastega  õpitubades ja loengutel, jalutamas, piknikul, mängutoas. Arvan, et ühistest ettevõtmistest 

oli kasu pere ühtekuuluvustunde loomisel. 

Järgnevalt tuli käik Töötukassasse, kus Mari juba üksinda käis. Tulemuseks oli koolitus ja tööpraktika. Viimasega 

oli küll probleeme, sest Mari polnud harjunud töölkäimise kohustusega. 

Kui tavaliselt räägitakse edulugudest, siis valisin meelega loo, mille lõppu ma ei tea. Nimelt oli tugiisik määratud 

perele pooleks aastaks (projekti pikkus). Olen kindel, et nii lühikese ajaga täiskasvanud inimese ja vabadusega 

harjunud laste harjumusi lõplikult muuta ei saa. Olen Mari vahel õpitubades näinud, ta ei ole enam 

omavalitsuse sotsiaaltoetuste taotleja.  Hea seegi, üht-teist sai ka selle lühikese ajaga tehtud! 

 


