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SISSEJUHATUS
Sihtasutus Haraka Kodu asutati 04.01.2006. Asutaja liikmed on MTÜ Puuetega Laste Keskus
Lootus ja 13 inimest erinevatelt elualadelt, kellest paljud on lapsevanemad. Käesolev
arengukava aastateks 2018-2023 arendab edasi esialgset, asutajaliikmetega koostöös valminud
arengukava aastateks 20112-2017. Arengukava eesmärgiks on määrata Haraka Kodu
arengusuunad ja tegevusvaldkonnad aastani 2023. Arengukava lähtub Eesti Vabariigi
seadustest ja Saue valla üldplaneeringust. Kava koostamisel peeti silmas intellekti- ja
liitpuudega inimeste erivajadusi elamiseks peremudeli järgi kogukonnas. Selle dokumendi
koostamiseks korraldati arengukava puudutav arutelu, kus osales valdav osa SA Haraka Kodu
töötajatest. Arengukava on kinnitanud SA Haraka Kodu juhatus ja nõukogu.

1. HARAKA KODU OLUKORD
1.1. Haraka Kodu asukoht
Haraka Kodu paikneb 25 kilomeetri kaugusel Tallinnast ja 6 kilomeetri kaugusel Ääsmäest
Maidla küla keskuses. Haraka Kodu ümbritsevad looduslikud tingimused tagavad selle
elanikele puhta õhu, vaikuse ja turvalisuse. Lähim veekogu asub 300 meetri kaugusel, kus on
võimalik käia ujumas.
Haraka Kodu paiknemine küla keskuses loob võimaluse puuetega noortele aktiivselt suhelda
ja osa võtta ühiskondlikust elust, samuti loob Haraka Kodu uusi töökohti Maidla külas ja
külaga piirnevatel aladel.

1.2. Ajalooline taust
1990. aastate algusest rajati Eestis koole ja klasse intellekti- ja liitpuudega lastele. Enamasti
olid asutajateks lastevanemad. 2003. aastal asutati MTÜ Puuetega Laste Keskuse Lootus poolt
Salu Kool Ääsmäel. Aastate jooksul arendatakse koolis õpilastel välja oskused ja teadmised,
mis võimaldaksid väärikalt elada ja töötada. Selleks, et pärast kooli lõpetamist ei ununeks
õpitu ja oleks koht, kus edasi õppida ning võimetekohaselt töötada oli Haraka Kodu rajamine
loogiliseks jätkuks tööle, mida tehakse Salu Koolis. 3.08.2012 asusid esimesed elanikud
ööpäevaringsele erihooldusteenusele.

1.3. Elanikkond
Haraka Kodus on hetkel 26 raske ja sügava ning liitpuudega noort, keda õpetavad ja aitavad
iseseisvalt toime tulla tegevusjuhendajad. Juhendajate arv sõltub noorte puude raskusest ja
vajadustest.
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1.4. Tegevusvõimalused Haraka Kodus
Haraka Kodus on võimalik noortel tegeleda vastavalt oma võimetele. Kõikidele noortele on
koostatud isiklik tegevusplaan, milles on määratud kindlad eesmärgid ning tegevused
eesmärkide tätmiseks. Iganädalaselt toimuvad muusikatunnid, füsioteraapia ning massaaž.
Võimalus on käia tunnetustoas ja soolakambris. Meil on olemas õppeköök, mida saavad
kasutada ka ratastooliinimesed. Plaanis on rajada oma otstarbeks väike meelteaed ning
kasvatada ravimtaimi. Tegevusjuhendajate kõrval õppimine
ja töötamine annab
intellektipuudega noorele võimaluse sisustada oma päev aktiivselt ja huvitavalt.

2. INFRASTRUKTUUR
2.1. Olemasolev infrastruktuur
Maidla külale lähim postkontor, bussipeatus ja raamatukogu asuvad 6 km kaugusel Ääsmäel.
SA Haraka Kodul on olemas oma med.õde, kiirabi tuleb kutsuda Tallinnast (25 km). Olemas
on mobiilside ja internetiühendus. Külas on toimiv elektrivarustussüsteem. Külla viib kitsas
asfalteeritud tee. Teehooldustöid teostab Saue vald. Rajatud on puurkaev, veevarustus ning
reoveepuhastussüsteem. Külas on õhk-vesi küttesüsteem. Prügi ära vedamiseks on sõlmitud
leping prügiveo firmaga. Elektrikatkestuste vältimiseks on soetatud diiselgeneraator.
2.2. Vältimatud vajadused Haraka Kodu edasiseks arenguks
1. Valguskaabli paigaldamine, kiire püsiinternetiühenduse loomine.
2. Asutusse viiva sõidutee korrastamine ja tolmuvabaks muutmine

3. MAJANDUSOLUD
Sihtasutuse tegevust finantseeritakse erinevatest allikatest:
 Sotsiaalkindlustusamet ostab sihtasutuse poolt osutatavaid teenuseid
 Klientide lepingujärgsed kohustused sihtasutuse ees
 Kohalike omavalitsuste eraldised
 Projektid
 Rahalised jm. annetused eraisikutelt, organisatsioonidelt ja firmadelt
 Vabatahtlik töö
 Erinevad kohapeal pakutavad teenused
 Ruumide rent
Külasiseselt saavad kõik kliendid tööd vastavalt oma võimetele. Külla rajatud aia- ja
põllumaal kasvatatakse puu-, juur- ja köögivilju. Asutuse õppeköögis valmistatakse
Haraka Kodu sümboolikaga meeneid, millele otsitakse turundamise võimalust.
Pakume välja rentimiseks oma asutuse peamaja ruume erinevate ürituste, seminaride ja
õppepäevade korraldamiseks.
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4. KOOSTÖÖPARTNERID
4.1 Koostöö Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumiga
Senise koostöö aluseks on olnud Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi heakskiit projektile,
kus kinnitatakse toetust meie tegevusele ning avaldatakse valmisolekut osta intellektipuudega
inimestele suunatud sotsiaalteenuseid.
4.2 Koostöö erinevate koostööpartneritega
Jätkame koostööd Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Saue valla ja erinevate Harjumaa
omavalitsustega, Rahvusvahelise Lionsklubide Organisatsiooni Eesti Piirkonnaga. Jätkame
koostööd erinevate firmade, organisatsioonide ja vabatahtlike abistajatega, kes jagavad meie
püüdlusi ja toetavad meie eesmärke.

4.3 Muud olulist
Haraka Kodu on heaks praktikabaasiks ja täiendkoolituseks erinevate õppeasutuste
üliõpilastele – Tallinna Ülikool (eripedagoogika, sotsiaaltöö), Tartu Ülikool, Tartu ja Tallinna
Tervishoiu kõrgkoolid, Tallinna Pedagoogiline Seminar, Järvamaa Kutsehariduskeskus,
Haapsalu Kutsehariduskeskus, samuti vabatahtlikele.

5. HINNANG HARAKA KODULE
4.1 Tugevad küljed
 Kaunis loodus
 Kaasaegsed töötingimused
 Arendame teenuseid kvaliteedi ja mahtude osas/uued teenused
 Toimiv organisatsioon
 Nõudlus teenuse järele
 Tugevad koostööpartnerid
 Kohusetundlik ja kvalifitseeritud personal
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4.2 Nõrgad küljed
 Personali liikuvus
 Asukoht
 Ühistranspordi puudumine
 Liiga suur nõudlus teenuse järgi
 Annetused ja projektipõhisus
4.3 Võimalused
 Lastevanemate kaasalöömine küla arendamisel
 KOV kaasalöömine oma piirkonna elanike elu toetamisel
 Riigipoolne toetus
 Praktikandid erinevatest õppeasutustest
 Väljasõidud
 Praktikandid erinevatest õppeasutustest
4.4 Ohud
 Ühistranspordi puudus
 Liigne eraldatus
 Kriisisituatsioonid- tuleoht, nakkushaigused, torm jne
 Kvalifitseeritud töötajate vähenemine

4.5 Arengueelduste koondhinnang
Haraka Kodu koostöö Harjumaa omavalitsuste ja riigi struktuuridega, investorite kaasamine
ning Euroopa Liidu tõukefondid annavad kindluse, et küla areng saab toimuma vastavalt
arengukavale.

5. MISSIOON
Igal inimesel on koht siin päikese all

6. VISIOON
Elamisväärne ja looduslähedast eluviisi soosiv küla intellekti-ja liitpuudega noortele, kus
kõigil on võrdne võimalus eluks, õppimiseks ja töötamiseks vastavalt oma võimetele.
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7. HARAKA KODU ARENGULISED EESMÄRGID
Haraka Koduga seotud inimeste peaeesmärgiks on tagada elukestev õpetus, täisväärtuslik ja
inimväärne elu ning aktiivne osalemine ühiskonna töö- ja eluprotsessides intellektipuudega
inimestele. Klientide põhitegevus on suunatud Haraka Kodus elavate erinevatel teenustel
olevate intellektipuudega inimeste eluliste oskuste suurendamisele ja säilitamisel.
Alleesmärkideks on tagada kvaliteetse teenuse võimaldaminepeamiselt raske ja sügava
vaimu-ja liitpuudega inimestele läbi selleks vajaliku inimressursi loomise ja kaasamise ning
tagada kvaliteetse teenuse võimaldamine läbi vastava füüsilise keskkonna loomise.
















7

optimaalne elukeskkond
peamaja kasutamine erinevateks tegevusteks. Peamaja ruumide väljarentimine.
välja arendatud õppeköök
puuviljaaed, meelteaed
väljaarendatud infotehnoloogia, interneti korralik püsiühendus igas peremajas
väljakujunenud juhtimise mudel
koostöö erinevate riiklike asutustega
praktikabaas tudengitele
noorte üldine toimetuleku tõus
tervislik eluviis
tugevnenud seltsielu, koostöö kohaliku külaseltsiga
toimiv naabrivalve
hooldatud, jäätmevaba elukeskkond, prügikäitlussüsteem
erihariduse ja missioonitundega töötajad
HK kodulehe uuendamine, tegevuste kajastamine sotsiaalmeedias

8. TEGEVUSKAVA 2018-2013
Tegevuse eesmärk

Tegevuse kirjeldus

Vastutaja(d)

2018- HK pakutavate
2023 teenuste arendamine

Teenuse kvaliteedi
parendamine

SA juhatus ja
juhataja

Teraapiliste teenuste
2018- jätkusuutlikkuse
2023 tagamine ja
arendamine

Iganädalaselt
toimuvad
teraapiatunnid:
muusikas,
füsioteraapias,
massaažis. Jooksvalt
tegevusterapeudi või
eripedagoogi
otsimine.

SA juhatus ja
juhataja

Aeg

2018- Rehabilitatsiooni
2023 teenuste pakkumine

Õppepraktikate
2018läbiviimine ja
2023
juhendamine
2018Finantseerimisplaan
2023

2018- Kodulehe
2023 kaasajastamine

2018- Meelteaia
2023 täiendamine
Asutuse peamaja
2018ruumide
2023
väljarentimine

2018- Sisekoolituste
2023 korraldamine
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Rehablitatsiooniteenu
ste pakkuja leidmine.
Noorte vajaduste
kaardistamine,
teenuse osutaja
otsimine ja teenuse
osutamine
Praktikantide
juhendamine
töötajate poolt
Finantseerimisplaani
koostamine ja
arendamine
Kodulehe viimine
uude keskkonda, info
kättesaadavus nii
eesti,vene kui inglise
keeles.
Maitsmis-,lõhna-,
nägemismeele
arendamine
Konverentsid,
seminarid,
meelteteraapia paketi
pakkumine
Koolituste
korraldamine
töötajatele.
Motivatsioonikoolitu
sed, kovisioon.

SA juhataja

SA juhataja

SA juhatus

SA juhatus ja
asutuse
juhataja
Asutuse
juhataja

SA juhatus

Asutuse
juhataja

HK sümboolikaga
meenete
2018väljatöötamine ja
2023
turundusvõimaluste
otsimine

Olemasoleva
2018- infrastruktuuri
2023 renoveerimine ja
arendamine

HK sümboolikaga
küpsiste tegemine ja
pakkumine
turundajale.
Kontaktide loomine.
Oma Haraka Kodu
tee kasvatamine.
Interneti
püsiühenduse
saamine läbi
valguskaabli
paigaldamise.
Teehooldus, remont

Haraka Kodu uue
2018- bussi soetamine
2023 koostöös LC Tallinn
Cityga

Pakkumise võtmine,
uue bussi valimine,
vana bussi
tagastamine

2018- Õppeköögi
2023 kasutamine

Suurendame tegevusi
õppeköögis
spetsialisti abiga
Vana ja
amortiseerunud
mööbli ja tehnika
välja vahetamine

2018- Mööbli ja tehnika
2023 uuendamine majades

SA juhatus,
juhataja,
juhiabi

SA juhatus,
juhataja

SA juhatus,
juhataja

Asutuse
juhataja
SA juhatus,
juhataja,
juhiabi

9. KÜLA ARENGUKAVA ELLUVIIMINE
Haraka Kodu arengukava täitmise kulgu jälgib ja kontrollib selleks volitatud SA Haraka
Kodu nõukogu.

10. KOKKUVÕTE
Haraka Kodu idee on aidanud ellu viia koostöö erinevate riiklike struktuuridega, mitmed
fondid, klubid, sponsorid ja vabatahtlikud.
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KONTAKTANDMED
Sihtasutus Haraka Kodu

reg. 90009051

Aadress

Harjumaa 76402, Saue vald
Haraka tee 1, Maidla küla

Sihtasutus Haraka Kodu

a/a EE352200221030431813
Swedbank

Pille Maasik
Juhatuse liige

Tel: +372 55572291
E-mail: pille.maasik@gmail.com

Kaire Kindel
Juhatuse liige

Tel: +372 53333909
E-mail: kairekindel1@gmail.com

Margit Saluste
Juhatuse liige

Tel: +372 53410396
E-mail: margitsaluste@hot.ee

Kalev Märtens
tel: + 372 56561113
Nõukogu esimees E-mail: kalev.martens@gmail.com
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