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• 27.01.1999 –Kuressaare Päevakeskus
• 01.09.2003 – SA Kuressaare Hoolekanne
• 01.07.2016 – Kuressaare Hoolekanne
• 01.01.2018 – (Saaremaa Vallavalitsuse 

allasutus)

1999-2003 juhataja Arvo Petersell
2003-2008 juhatuse liige Katre Koit
2008-2014 juhatuse liige Tiia Tammsalu (VIRTU-pilootprojekt)
2014-2015 juhatuse liige Piret Sarjas
2015-2016 juhatuse liige Ene Vahter (ELVI-pilootprojekt)
2016-……. juhataja Ene Vahter
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Ausus
Meeskonnatöö
 Empaatia
Tolerantsus
Turvalisus
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 Sotsiaalteenuste kvaliteetse osutamise 
ja arendamise kaudu aidata kaasa 
Saaremaa elanike elukvaliteedi tõusule 
ning toimetulekuraskuste 
kõrvaldamisele või kergendamisele
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Kuressaare Hoolekanne on oma 
tegevusvaldkonnas suunda näitav 
ja usaldusväärne sotsiaalteenuste 
osutamise ja arendamise asutus 
Saaremaal
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skeem
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Juhataja 

Sotsiaaltöötaja Koduhooldusjuht

Projektijuht

Päevakeskuse juht

Toitlustusjuht

5 koduhooldajat 24 koduhooldajat
2 autojuhti

Korrastustööline
Koristaja 

11 ringijuhti
4 tegevusjuhendajat

Kokk
Abikokk

Köögitööline 

8 perenaist
3 korrapidajat
majahoidja

(11/6) tugiisikut



 Päevakeskus (Tolli 9, Kuressaare)
 Sotsiaalmaja (Voolu 7, Kuressaare)
 Sotsiaalmaja (Kopli 5, Kuressaare)
 Sotsiaalmaja (Pikk 2a, Kuressaare)
 Sotsiaalmaja (Pähkla, Saaremaa vald)
 Sotsiaalmaja (Sandla, Saaremaa vald)
 Sotsiaalmaja (Valjala, Saaremaa vald)
 Sotsiaalmaja/ päevakeskus (Kõrkvere, 

Saaremaa vald
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 Igapäevaelu toetamise teenus
 Toetatud elamise teenus
 Tugiisikuteenus
 Soojatoidu kojuviimise teenus
 Pikaajaliste töötute rehabilitatsiooniteenus
 Sotsiaaleluruumi teenus
 Täiskasvanute varjupaiga teenus
 Sotsiaaltransporditeenus
 Koduteenus
 Päevakeskuse teenus

 Teenusekasutajaid on 1000<
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 Teenuse saajatel kujundatakse iseseisvat 
toimetuleku- ja tööoskust, juhendatakse 
sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ning 
arendamisel

 Meil on võimalik pakkuda teenust 30 (22) 
inimesele
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 Teenuse saajaid juhendatakse igapäevaelu ja 
majapidamise korraldamisel ning 
valmistatakse ette iseseisvaks elamiseks, et 
tagada nende sotsiaalne toimetulek ja 
integratsioon

 Meil on võimalik pakkuda teenust 20 (15) 
inimesele
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 Teenuse saajaid toetatakse olukordades, kus 
isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, 
psühholoogiliste või tervislike probleemide 
tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste 
teostamisel olulisel määral kõrvalabi

 Püütakse toetada last kasvatavat isikut lapse 
hooldamisel ning turvalise ja toetava 
kasvukeskkonna tagamisel

 Teenust pakume 11 perele
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 Teenust osutatakse tööpäevadel neile, kellel 
on tervislikust seisundist, funktsioonihäirest 
või elukeskkonnast tingitult kõrvalabi vajadus

 Teenusel on 75< inimest
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 Teenuse käigus püütakse taastada 
tööharjumust, soodustada iseseisvat 
toimetulekut ja arendada sotsiaalset 
võimekust ning motiveerida leidmaks püsivat 
töökohta
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 Teenust osutatakse toimetulekuraskustes 
isikutele ja peredele, kes ei ole suutelised 
oma eluga toime tulema iseseisvalt, et 
võimaldada toimetulek tavapärasele 
sarnaväärses keskkonnas

 Teenust pakume 94< inimesele
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 Teenust pakume neile, kellel pole kohta kus 
elada ja ööd veeta
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 Osutame eakatele ja puuetega inimestele 
iseseisva toimetuleku toetamiseks ning 
võrdsete võimaluste tagamiseks osalemisel 
ühiskonnaelus 

 Teenusel on 145< inimest
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 Teenust osutame eakatele ja puuetega 
inimestele, mida osutatakse isikutele kodustes 
tingimustes, mille raames pakume koduabi- ja 
isikuabiteenust, et aidata inimesel 
harjumuspärases keskkonnas toime tulla. 
Koduteenuse kasutajaid, nõustatakse, 
juhendatakse, abistatakse toiduainete- ja 
majapidamistarvetega varustamisel, eluaseme 
korrastamisel, kütmisel, arstiabi korraldamisel, 
maksete tasumisel, asjaajamisel ja sauna- ning 
pesupesemise teenuse korraldamisel
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 24 koduhooldajat
 24 iPadi
 Teenusel on 350< inimest

Soov

 Andmed                     STAR                
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 Meie päevakeskust külastavad valdavalt eakad ja 
erivajadustega inimesed, kelle jaoks on maja 
kokkusaamispaigaks, et omavahel aktiivselt 
suhelda, veeta oma vaba aega ja end mugavalt 
tunda, võtta osa erinevatest huviringidest, 
osaleda mitmesugustes töötubades, käia 
kuulamas loenguid elulistel teemadel, tähistada 
koos omaealistega pidulikult tähtpäevi, saada osa 
pakutavatest teenustest nagu näiteks pesta pesu, 
käia saunas või duši all, kasutada juuksuri- või 
iluteenust jms, võtta osa põnevatest 
väljasõitudest ning kasutada võimalust 
päevakeskuses soodustingimustel lõunatamiseks
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 Saaremaa Seeniormeeste Klubi MTÜ
 Kuressaare Pensionäride Ühendus MTÜ
 Saare Maakonna Pensionäride Ühendus MTÜ

- korraldavad põnevaid väljasõite nii Saaremaal, 
Eestis kui ka välismaal ning on suureks abiks 
Päevakeskuse ürituste korraldamisel

- koos mõeldakse, kuidas eakate igapäevaelu 
elavdada ja planeeritakse ning korraldatakse 
ühiseid üritusi, et päevakeskuse maja täita 
sihtgrupile sobivate tegevustega
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 Tööpäeviti on päevasel ajal kuni kella 17.00 
kõikidele eakatele päevakeskuse ringides ja 
loengutes osalemine tasuta

 Aastaringselt on päevakeskuses võimalik igas 
kuus vaadata hobikunstnike, -fotograafide ja 
teiste ilutegijate kätetööd, mis avatakse 
pidulikult iga uue kalendrikuu alguses

 Mitmesuguseid tegevusi oleme teinud ja 
planeerime edaspidigi teha koos lastega, et 
erinevad põlvkonnad saaksid kombeid ja 
traditsioone jagada
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 Päevakeskuses käimine ja selle tegevustest 
osavõtt tagab pensionärile sotsiaalse ja füüsilise 
aktiivsuse, annab talle kogukonda kuulumise ja 
ühiskonnaellu kaasatuse tunde ning teadmise, et 
ta on siia alati oodatud ning et see ongi koht, kus 
väärikalt vananeda

 Kuressaare Hoolekandes pakutavate teenuste ja 
võimaluste kohta leiab infot päevakeskuse 
infostendidelt, helistades telefonil 453 3528 või 
meie veebilehel www.kuressaarehoolekanne.ee
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http://www.kuressaarehoolekanne.ee/


TÄNAN!
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