MTÜ TEEME arengukava 2017

Sissejuhatus
MTÜ TEEME loodi 2009. aastal. Meie tegevus lähtub soovist:


osutada ja arendada sotsiaalteenuseid,



aktiveerida väheaktiivseid inimesi,



kaasata oma tegevustesse uusi vabatahtlikke,



jagada teadmisi kodanike võimalustest ühiskondlikus tegevuses kaasa lüüa.

Tegutseme Viljandi linnas, vajadusel pakume oma teenuseid ka maakonnas.
Käesolev arengukava on MTÜ tegevuse aluseks ja on koostatud aastateks 2016 –
2020.

Olukorra kirjeldus:
MTÜ Teeme tööd korraldab kaheliikmeline juhatus. MTÜ-sse kuulub hetkel 6 liiget.
Tegevuse plaanimisel ja otsuste tegemisel kaasatakse aktiivseid liikmeid. Tegevust
alustati sotsiaalse suhtlemise klubina töötutele ja väheaktiivsetele kodanikele 2009.
aasta septembris.
2010. aastast alates oli töös projekt „KOOSTÖÖ = LAHENDUSED“ koostöös SA
Dharmaga ja ESF toetusel. Projekt kestis kaks aastat, selle raames tegutses neli
tugigruppi pikaajalistele töötutele ja üks eneseabigrupp.
2011. aastal lõpetasid 5 tugiisikut SA Dharma poolt korraldatud tugiisiku
baaskoolituse ja läbisid Viljandis praktika. Tugiisikutele korraldame täiendkoolitusi ja
toimuvad igakuised kokkusaamised.
Alates 2011. aastast toimuvad käsitöö ja meisterdamise õpitoad, mille märksõnadeks
on taaskasutus ja loovuse arendamine.
2012. aastal osalesime EAS-i MTÜ-de mentorprogrammis. Viljandi linna toel alustasid
tegevust „Väikeste poiste klubi“ ja klubi „Üksinda lastega“ ning
„Enesetäiendajate klubi“ käsitööhuvilistele.
2013. aastal jätkas klubi „Üksinda lastega“ ja tegutses käsitööring linnarahvale. MTÜ
Teeme ja käputäis paalalinlasi organiseerisid PPP – Paalalinna Palavad Päevad, kus
astusid üles Paalalinna (ja linnaosaga seotud) lasteaiad, koolid ja isetegevuslased.

Käivitasime isikliku abistaja teenuse. Teenuse osutajatele korraldasime suvel
kokkutuleku, lektoriks oli psühholoog Hille Krusberg. Uutele tugiisikutele
korraldasime tugiisiku baaskoolituse kestusega 120 akadeemilist tundi, koolitajaks SA
Dharma. Sügisel käivitasime Seltsidaamide liikumise Viljandimaal. Edukalt on
toiminud tugiisikuteenus multiprobleemsetele inimestele.
2014-2015. aastal jätkasime isikliku abistaja, tugiisiku ja seltsidaami teenustega.
Osalesime Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku poolt korraldatud arenguprogrammis,
kus tegelesime seltsilise teenuse disainimisega koostöös Viljandi Maanaiste
Ühendusega.
MTÜ TEEME koostööpartneriteks on: SA Dharma, Töötukassa, MTÜ Singel Kodu,
MTÜ Päikesekillu Perekeskus, Pensionäride Liit, Puuetega Inimeste Nõukoda,
Viljandi ja Võhma linnavalitsused, Karksi vallavalitsus.
Koos tegutsemise märksõnad: koostöö, pühendumus, tolerantsus, konfidentsiaalsus,
professionaalsus, loovus, usaldusväärsus, abivalmidus, ühiskonnaliikmete aktiivsus.

MTÜ Teeme eesmärgid
Ühingu põhitegevusteks on sotsiaalsete, kultuuriliste ja hariduslike teenuste osutamine
Viljandimaa elanikele.
Eesmärgiks on tõsta Viljandi linna ja maakonna inimeste sotsiaalset kaasatust,
ennetada tõrjutuse teket ja tugevdada eneseusku ning pakkuda erinevatele
sihtgruppidele õpi- ja enesetäiendamise võimalusi. Klubi 45+ ja seltsidaamindus
Meie sooviks on luua eeldused selleks, et nii puuetega inimestel kui riskiperedel
oleksid teistega võrdsed võimalused ühiskonnaelus osalemiseks ja paremaks
kohanemiseks. Olulised elemendid selle eesmärgi saavutamiseks on: turvaline
elukeskkond, abivajaja märkamine ning nendest, linnale teada andmine, koostöö- ja
tugivõrgustiku hoidmine ja laiendamine koos MTÜ-de, linna-ja omavalitsusega.
•

Isikliku abistaja teenuse osutamine ja arendamine.

•

Seltsidaamide ja seltsiliste liikumise arendamine Viljandimaal.

•

Lastelaagrid puudustkannatavate perede- ja erivajadustega lastele.

•

Mõttekaaslaste klubi- enese kehaga hea kontakti saavutamine.

Meie eesmärgid ühtivad Karksi, Paistu, Pärsti, Kolga- Jaani, Halliste, Tarvastu ja
Viiratsi valla arengukava prioriteetidega sotsiaalhoolekande valdkonnas – isikliku
abistaja, nõustamisteenuse osas.

Keskkond
Viljandi linna elanike arv, nagu ka Viljandi maakonna elanike arv, väheneb pidevalt.
Pensionäride hulk on pidevas kasvamises. Paljud eakad on jäänud koju nelja seina
vahele, suhtlusring jääb väiksemaks ja vaimne ning füüsiline tervis halveneb. Eakad
vajavad täiendavaid sotsiaalteenuseid, et võimalikult kaua enda kodus hakkama saada.
(Appi tulevad MTÜ Teeme seltsilised ja MTÜ Vanora Noored).
Pikaajaline töötus, mille tõid kaasa majanduslangus, ettevõtete arvu vähenemine ja
riigiasutuste koondamine suurematesse linnadesse, muudab inimesed tööotsinguil
passiivseks ja heitunuks.
Senine linnajuhtimine peab silmas eelkõige äriringkondade huvisid, puuduvad linna
arengut mõjutavad kolmanda sektori survegrupid.
Viljandi Maakonnas on sotsiaalse suunitlusega MTÜsid kokku 27.

Visioon
MTÜ Teeme on nähtav ja tunnustatud Viljandimaal, kaasates kodanikke aktiivselt
osalema ühiskonna elus.

Missioon
Luua soodne keskkond ja võimalused sotsiaalsete tugiteenuste arenguks Viljandimaal.
Suurem koostöö teiste ühendustega. Ühistegevuste algatamine.

Tegevusplaan 2017
 MTÜ Teeme ja VMNÜ ühine grupp „koduseltsiline“ laieneb Viljandimaal kaasates
üha uusi aktiivseid inimesi oma võrgustikku, kelle kaudu maapiirkonnas pakkuda
kogukondlikku seltsilise teenust.
 Koduseltsilise võrgustiku loomine maakonnas, koolitused tugigrupp seltsilistele.
 Seltsidaamide tugigrupp ja täiendkoolitused
 MTÜ tegevuse ja teenuste reklaamimine tegevuste kaudu, kodulehe täiendamine ja
reklaamimine sotsiaalmeedia kaudu.

 Isikliku abistaja, seltsidaami ja seltsilise teenuse pakkumine ja võrgustike
laiendamine.
 Tõhustada MTÜ-de ja samas valdkonnas tegutsevate võrgustike omavahelist
koostööd.
 MTÜ liikmete kokkusaamised III esmaspäev kell 13.00 Lääne2
 Iga IV esmaspäev kell 13.00 mõttekaaslaste klubi Lääne2
 Suvel lastelaager 8-13 vanuses koos erivajadustega lastega.
 45+ paaridele sensuaalsed nädalalõpu seminarid.
 „45+“ klubi käivitamine
 Esmaspäeviti 10.00 -13.00 käsitööring. Kevadel Lääne2 seinale näitus meie töödest.
 kaasata MTÜ-sse rohkem vabatahtlikke jooksvate ja klubiliste tegevuste elluviimiseks,
võtta praktikale töötuid.
 Kaasa rääkida vaimse tervise küsimustes (VATEK koosolekud), osaleda rahvatervise
projektides koostöös Viljandimaa Tervisetoaga.
 Luua Viljandimaa tervisetoetajate võrgustik, mis ise koordineerib enda tegemisi,
osaleda üle- eestilises võrgustikus.
 Otsime uut meeskonnaliiget turundajat, reklaamijat.
 Viljandi linna linnaosade kogukondade tegevustes osalemine.
 MTÜ liikmed edastavad teistele liikmetele oma teadmisi ja kogemusi.
 Korraldada töövarju päev, et tutvustada MTÜ-de argipäeva ja võimalusi, juhieestvedaja päeva tegemisi.
2 aasta pärast
MTÜ-de koostöö, oskusteabe vahetamine, ühised ettevõtmised.
MTÜ on tuntud tugiteenuste pakkuja ( isikliku abistaja, seltsidaami, seltsilise teenus ja
tervisenõustamise teenus) maakonnas.
Teenuste paremaks pakkumiseks on kirjutanud suuremaid projekte ja arendatud
koostööd teiste huvipooltega.
MTÜ kaasab uusi tegusaid liikmeid, kellel on huvi teenuseid edasi arendada.
MTÜ majandab end oma tegevustega. Arendame sotsiaalset ettevõtlust.
MTÜ-l on üks palgaline töötaja (teenuste koordinaator).
3 aasta pärast
On käivitatud linnaosade kogukonnad, toimib koostöö nende vahel.
MTÜ tegeleb sotsiaalse ettevõtlusega.
Sotsiaalse suunitlusega MTÜd on koostanud mõjuhindamise rapordi, millest kujuneb
ühtne dokument, mille esitamisel linna ja valla juhtidele saame mõjutada
sotsiaalteenuste hindu Viljandimaal.
(Pärnu eeskujul)

MTÜ TEEME SWOT analüüs
Meie tugevused

Meie nõrkused

Soodne asukoht maakonna keskuses

Meeskonna tööjaotus ebaühtlane

Baas on olemas – koolitatud, praktika
läbinud tugiisikud, isiklikud abistajad,
Seltsidaamidel on kolme aastane kogemus

Juhi vähene delegeerimisoskus

Avatud ja sotsiaalse mõtlemisega,
teotahteline meeskond

Oskamatus kaasata inimesi

Koolitatud ja kogenud juht

Laialivalguvad tegevused

ja liikmete hõivatus teiste tegevustega

Toetav koostööpartner „Dharma”

Meie võimalused

Meie ohud

Laiendada teenuseid maakonda, lähivaldadesse, kes huvitatud koostööst.

Liigne killustatus, ei jätku aega ühe asjaga
põhjalikult tegeleda.

Olla kolmanda sektori survegrupp koostöö Maapiirkonnas puuduvad koolitatud
tegemisel KOV-iga.
tugiisikud – raske osutada kompleksteenust
valdades.
Kompleksteenuse osutamine, teenuste
mahu suurenemine.

Maapiirkonnas lisandub teenusele
transpordikulu, maal tegutseva tugiisiku või
IA teenuse osutamine raskendatud ja
kulukas.

Euroopa liidu fondide toetused.

Maksejõulisi kliente pole ja linnal teenuse
ostmiseks rahasid ei jätku.

Mitme kohaliku MTÜ ühendamine, et tõsta Nõrk koostöö
kompetentsust ja teenuste kättesaadavust.
Teenused, mida arendame, ühtivad linna Sotsiaalministeeriumi poliitilised otsused,
arengukavaga.
muudatused.
Isiklik abistaja: saatja ja tugiisiku teenus.

Riigiametite bürokraatia.

Tugiisikute maakondliku võrgustiku
loomine.

Rahvastiku vähenemine, majanduslangus.

Strateegilised järeldused
Ennetav töö riskigruppi kuuluvate inimestega, mille käigus toetatakse inimväärikust ja
soovi ennast ise aidata. Ühtib Viljandi linna arengukavaga. Sihtgrupi laiendamine,
maal elavatele eakatele on seltsilise teenust vaja. Eakate aktiivsuse suurendamine ja
pisitakistustel aitamine kogukondlikult. Ühtib Heaolu arengukavaga aastani 2020.
Rohkem vaja teavitustööd linna- ja omavalitsustes.
Koostöö, omavaheliste partnerlussuhete edendamine MTÜ-de, linna-ja
vallavalitsustega, ka ärisektoriga.
Osaleme ühistegevust toetavatel tegevustel, õpitoad, laagrid ja koolitused

MTÜ teeme arvulised näitajad.
Aasta 2016
EEK
20
Liikme- ja sisseastumise
tasud
674,9
MTÜ ühisürituste
korraldamine
600
OV sihtfinantseerimine

%
0,35
12,1
10,7

IAT teenuse omaosalus

1730,57

31

IAT omavalitsusesd

2450,87

44

MTÜ ühisürituste osalustasud

93,5

1,67

Kokku summa 2016

5 569,84

Aasta 2015

EUR

%

Liikme- ja sisseastumise
maksud

70

0,6

Muu ettevõtlustulu

626,5

5,1

Täiendõpe ja koolitus

3422

27,6

Siht fin. MTÜ (ühis
üritused)

2341,5

18,9

Siht. Fin. linnalt

700

5,6

IAT

2780,25

22,4

2458,38

19,8

Siht fin omavalitsused
IAT omaosalused
SUMMA 2015

12 398,63 €

Arengukava vaadatakse läbi 2017. aasta detsembri kuus. Koostatakse analüüs 2016 aastal
püstitatud eesmärkide elluviimise kohta ja lisatakse uued eesmärgid. Arengukava kinnitatakse
iga aasta esimesel jaanuarinädalal MTÜ Teeme üldkoosolekul.

Aasta 2016 tegevusplaani täitmine

Tehtud:

 MTÜ Teeme ja VMNÜ ühine grupp „koduseltsiline“ laieneb Viljandimaal kaasates
üha uusi aktiivseid inimesi oma võrgustikku, kelle kaudu maapiirkonnas pakkuda
kogukondlikku seltsilise teenust.
 Äriplaan ja fin. prognoos seltsilise teenuse kohta, mida teenuse osutades täiendatatkse,
et saada reaalsemad tulemused.
 Seltsidaamide tugigrupp jätkab.
 MTÜ tegevuse ja teenuste reklaamimine tegevuste kaudu, kodulehe täiendamine ja
reklaamimine sotsiaalmeedia kaudu.
 Isikliku abistaja, seltsidaami teenuse pakkumine ja võrgustike laiendamine.
 Tõhustasime MTÜ-de ja samas valdkonnas tegutsevate võrgustike omavahelist
koostööd.
 Otsisime mõttekaaslasi.
 MTÜ-sse kaasasime rohkem vabatahtlikke jooksvate ja klubiliste tegevuste
elluviimiseks ja meil on uus vabatahtlike kaasamise kord.
 Esmaspäeviti 10.00 -13.00 käsitööring. Kevadel Lääne2 seinale näitus meie töödest.
 Linna rahastatud tegevustoetus kasutatud.
 aktiivne suhtlemine linnavalitsusega IATs üks klient.
 Paberpunutiste tegemine kohalikust materjalist. Käsitöökursused.
 Tunnustasime meie vabatahtlike seltsidaame.

Tegemata:
 Klubi „45+“ ei ole käivitunud, ainult idee tasandil.
 Ei ole kaasa rääkinud vaimse tervise küsimustes (VATEK koosolekud), pole osalenud
rahvatervise projektides koostöös Viljandimaa Tervisetoaga.

 Ei õnnestunud Viljandimaa tervisetoetajate võrgustiku kokkusaamine.
 Ei teinud koostööd üle eestilise võrgustikuga.
 Pole leidnud uut meeskonnaliiget turundajat, reklaamijat.
 Ei osalenud Viljandi linna linnaosade kogukondade tegevustes.
 Ei ole toimunud töövarju päeva, et tutvustada MTÜ-de argipäeva ja võimalusi, juhieestvedaja päeva tegemisi.
 Ei olnud pakkuda midagi noortele kogukonna praktikaks.
 Ei taodelnud lisaraha teistest fondidest.
 Meeskonnasisene koostöö puudus (ühised ettevõtmised, toetused, mõttetalgud, ,
jõulupidu, tähtpäevad), kooskäimised üks kord kvartalis.

