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Muraste kooli kokka Jaanika Risti

parima koolikoka tiitliga,

ütleb,

lapsed tuleb varakult söögitegemisse

et

Oled mitmel korral töö tõttu sattunud
suurema

tähelepanu alla.

valiti sind

2011. aastal

koolikokaks

parimaks

ja

valisid ETV saate „Eesti

sügisel

parim koolikokk“ žüriis

ise

parimat

koolikokka. Kuidas sinust kokk sai, oli
see

lapsepõlveunistus?

Jah,

ma

hakkasin

dis, kuidas

ta

juba seitsmeaastaselt

järel läksingi

oma

tööd

kaasata

tegi.

jandada. Kui
olla

eest. Millised

viga

suurem

ühekülgseks.

vead meie

palju
jäädakse liiga

see, et

on

Kui mõni toit tuleb

Põhikooli

tähenda,

et kallis

iga päev

erinevaid

tehnikumi toiduvalmistamise
Pärast

lõpe-

toit oleks

mekülgne.

ja

tamist suunati Saaremaale, kus mulle allu-

makaroni, ülehomme riisi ja siis

sid Kuressaare kuursaal

Samamoodi

Ei olnud seal
nikaülikooli
Esimese

ja

koolikööke.

osa

õppima toidutehnoloogiat.
kõrval

jätkasin kaugõppes,

aga teise järel ei jõudnud

enam.

Ja mulle

ikka kohale, et tahan saada eelkõi-

ge kokaks. Hiljem aitasin käivitada toitlustusega tegelevat perefirmat.

kokana

ja

toda. Mul

valmis.

Kandideerisin

ja

käisin

aja alguses.

Siis

pidid ju

sibul

tegin

-,

nädalaks

ise kõik

portsud

lapsed

mise mõttest. Siis kuulsin, et Vääna kool

kiiresti

oli lõbus. See oli aeg, kus

ja

kandideeri. Ja

saingi.

Kohe esimesel aastal osalesime Tervise

Arengu

Instituudi

parima

koolikoka prog-

rammis. Siis ei saanud finaali, aga

järgmisel

sai

ja kõigil

lastega kõige

Muidu seda aega

peavad

ema

läks

rohkem koos suheldud.
ei leia. Kui õhtul

väga

või isa üksi kokkama, siis

jõuab kiiresti mõtteni,

et panen parem

makaronid keema.

Sul on Muraste koolis
see

Alguses ei
janikud

su

igapäevaelu

muutnud

hakkasid käima,

must hakkama

muutis?

palju. Aga

jagama.

pidin

kui

ajakir-

oma

koge-

üle 200

lapse
ju

suu

ja

kohta

üsna

toita

iga päev

toidurahaks

on

päevas. Lapsed

pretensioonikad.

napi rahaga
Mida rohkem
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teha. Siis ei pea ka kaks

raiskama aega riisi keetmisele.

et

majanda-

mõistliku kuluga mitmekesiselt

toituda?

kokku. Muidu ostad ülearuseid

asju.

Kui

hakkad poes mõtlema, mida homme

ja

kui menüü

on

ostad konkreetselt kilo

kilo

kapsast,

kilo

peeti.

ja

igaks

teada, siis lähed

porgandit, pool

Nii ei lähe

midagi

78 senti

on

Kuidas

lihtsam

nüü teha?

Jah, eriti kui raha

on

vähe. Kui mul

väiksed olid, olid kulud suuremad

ma.

Tegimegi nii,

pidi väga

ma

sa

nii

et käisime korra nädalas

ja

väga

hästi. Kui raha

arvestada

välja

ja sellest

on

pigem vähe,

ka toidu

kinni

päeva- ja

tasuks

nädala-

pidada.

Kuidas valida tooraineid, et menüü
oleks võimalikult soodne?

on ma-

ise

planeeri-

meil oli ostunimekiri. See toimib

poes

hind

hästi

lapsed
ja

toiduga

hakkama saad?

lapsi, seda

Ehk siis tuleks endale alati nädalame-

tööl ei käinud. Siis

aastal võitsime konkursi ära.

Kuidas

siis

aitasid

igaüks tegi natukene,

ikka takka, et mine

on

porgand,

süüa teha. Kui

otsib kokka. Sõbranna lükkas

plovi,

saad hommi-

raisku.

Minul toimis ka see, et

proovipäevadel,

–

aga olin juba loobunud kokana tööta-

Harjumaal

ja

juhuks. Aga

paprika,

oli raske aeg.

see

rohkem

seisvumise

Olin

ajal töötu,

juba

ülehomme süüa teed, siis ostad

Kuidas sinust koolikokk sai?
masu

päeva pärast

põhitooraine on

neli last, esimesed sündisid Eesti taasise-

kasvatama. Kõik, mis aiast tuli

niimoodi

Kui käid kord nädalas poes, hoiad oluliselt

langeda?

lihtne rääkida, et

muidugi

keema natuke seda

paned

kuidas

nippi pakkuda,

kodus sellesse rutiini mitte
on

siis mõne

Kuidas oleks kodus mõistlik

da,

Mul

Katsungi

tatart.

köögiviljadega.

On mõnd head

tuleb

ei tea, kui

aga teed teise toidu. Näiteks kui

riisiputru

päeva

siis tuleb

raisku ei läheks. Kui täna

midagi

teed kodus õhtuks risottot või

kuks

läksin Tallinna Teh-

pikalt ja

lapse

toit mit-

ongi

et

keedad riisi

Näiteks täna kartulit, homme

ja kunagi

sellest ära läheb.

teha,

lapse,

lugeda. Kaup

ette ära tellida

sama,

ei

keeruline. Kui sööd
siis

raha

ja

kasutan ära. Lihtsalt

ongi ju

mitmekülgne. See

asju,

alla 100

on

tark

jääb toorainet üle,

välja,

„kiire makaron ja valmis“. Ise püüan

see

väga

pikalt

menüüs?

igapäevases
Kõige

põhilised

on

jälgida, et

tehnik-tehnoloogiks õppima.

liidab perekonda.

võtnud sõna mitmekülgse toitumise

mulle meel-

ja

see

–

Sa oled kokana avalikult enamasti

jäämegi seda tegema. Enamasti

süüa tegema. Tädi oli kokk

jõudis

ise

ta on ka

saatesarja „Eesti parim koolikokk“ žüriis valinud välja parimaid koolikokkasid. Jaanika

ETV

mullu

tunnustatud

on

Ikka tuleb osta värsket. Toidu valid mui-

Intervjuu
dugi nii nagu raha
ma. Kui raha on

on

odavama või kalli-

–

rohkem, saad teha pikka

poissi, kui vähem, siis hakklihakastet. Kui
asendad hakkliha osaliselt juurikatega,
on

juba kokkuhoid, aga lisaks

on toit ka

tervislikum ja mitmekülgsem. Säästad ja
saad paremat toitu.

Tegelikult

on see

toidukogus väga väike,

mida inimene päevas sööma peab

2000

-

kalorit. Inimesed söövad praegu liiga palju

ja sageli. Magus

on ka

lastele liiga kätte-

saadav.

Kas teed koolis süüa oma

retseptide

järgi?
Enamasti küll.

Põhiretseptid võtan

ta-

valiselt Tervise Arengu Instituudi Nutridata programmist

nutridata.ee) ja

(vt

ka

http://tap.

muudan endale sobivaks.

Asendan osad koostisosad, et toit oleks

mitmekülgsem. Näiteks hakklihakastmel
asendan osa hakklihast köögiviljadega,
näiteks brokoli, porru või bataadiga. Selle

programmi leiab igaüks instituudi kodulehelt ja selle järgi on ka kodus mugav teha.
Endiselt läheb koolis hästi värskekapsa

hakklihasupil ja kamakreemil, millega

me

viis aastat tagasi parima koolikoka tiitli
saime.
Erinevaid variante katsetades saabki
panna lapsed erinevaid asju sööma. Olemasolevaid materjale võib kodus üsna

julgelt kokku segada. Näiteks tegin hiljuti
skumbria ahjuvormi

(vt

ka retsepti lk
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ahjukartuli ja munaga. Vaatasin köögiukse
vahel laste reaktsiooni

–

söödi ja öeldi,

et väga maitsev. Lastelt tuleb kohe ehe

tagasiside.

Lapsed mõnikord ikkagi ei taha tervislikke toite süüa. Üks võimalus
varakult tekitada lastes

on

juba

toidutegemise

vastu huvi. Kui vanalt tuleks

õpetada

lapsi süüa tegema?

Õpetama

ei pea, lihtsalt peab kaasama.

3-4aastastel on reeglina see huvi juba
olemas. Aga tavaliselt öeldakse, et mine

ära,

sa

segad. Lõikad veel näppu. Lihtsalt

tuleks anda selliseid töid, millega ta saab
hakkama. Endal peab kannatust olema.
Kui paar korda oled teinud, siis näed kui
lahe see on. Minul

õppisid lapsed väga

varakult ise süüa tegema. Kui külalised

tulid, siis lapsed tegid kõik peolauad. Mitte sellepärast, et külalistele meeldida, aga
nad ise tahtsid midagi uut ja huvitavat
katsetada. Koos toidutegemine on kvali-

teetaeg.

Mis

su enda

lemmitoit on?

Hapukapsaborš.
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Retseptid
Jaanika Risti

retseptiraamat

Mina

olen Jaanika Rist

ja

töötan

ne

toit, mis sisaldaks erinevaid toitaineid

Muraste koolis kokana. Iga päev

ja oleks tervislik. Retseptid

on valmistatud

on minu töös

neljale inimesele ning selles

on

väljakutse luua mi-

välja toodud

tulele. Vormiroogade kõrvale võib teha ka
värskeid salateid porgandist, kurgist, toma-

tist, brokolist, kapsast, peedist või kasvõi
neid kõiki omavahel segades. Retseptides

dagi uut ja mitmekülgset laste toidulauale.

mitmed alternatiivsed hommikusöögid

Selles väikeses retseptikogumikus annan

lisaks pudrule ja helvestele.

soovitusi, kuidas kasutades Teile antud toi-

pannud menüüsse vähe aega nõudvad

dusel asendada sarnaste ainetega, mis on

dupakki valmistada võimalikult mitmekülg-

vormiroad, kus paned ained kiiresti potti ja

meelepärasemad.

Õhtuti

olevaid marju, juurvilju ja mett võib vaja-

olen

Nädalamenüü
Hommik

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

Neljaviljapuder
mee ja kuivata-

Keefiri

Omlett tatraga

Hommikus-

Riisipuding

Mahlakas

õuna-šokolaadi-

kuvorm kanaliha

tud puuviljadega

dega

kastmega

konserviga

-

-

sepikupudi

värskete

marja-

muuti

neljavilja-

helvestega

Laupäev

Pühapäev

sepi-

Banaani-neljavilja
pannkoogid

Laupäev

Lõuna

-

-

Kirju kartulipitsa

Wok

köögiviljadest

kanaliha

veiseliha

konserviga

konserviga
Suvikõrvitsašokolaadikook

Kausikook

kirssidega
Õhtu

Köögivilja makaronisupp veiseli-

Tatra-peedipuder Värskekapsaborš

Aadlimeheriis

Kõrvitsa-orsotto

Kartulivorm

Värviline

kanaliha konser-

sprotipallikestega

peekoni ja

skumbria

aedviljasalat

ha konserviga

viga

sibulaga

konserviga

läätsedega

veiseliha
konserviga

Nipid

Valmista ette

Suvel külmuta

Peeti võid

nädala jagu

suvesaadused, siis

küpsetada

juurikaid ning hoia

on

neid jahedas või

võtta!

pane

sügavkülma!

neid hea talvel

Keeda rohkem
ka

ahjus, sedasi
säilivad värv

ja

toitained selles

paremini!

Kui poes ei ole kõiki toiduaineid, mis

Võimalusel

Mõtle läbi

riisi, siis

valmista toite

järgmise nädala

hommikusöök

retseptis kirjas,

koos

valmib

siis võid

neile meeldib

järgmisel

päeval kiiremini!

julgesti
improviseerida,

kas asendada või
ära
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jätta!

lastega,

aidata!

sest

menüü ja tee
ostunimekiri!

Retseptid
Nädalamenüü
ostunimekiri
Toidupakis olemasolevad ained
Veiseliha konserv

580g

Kanaliha konserv

720g

Sportid õlis

80g

Skumbria õlis

100g

Värskekapsa borš lihaga

250g

Tatar

230g

Riis

450g

Neljaviljahelbed

250g

Kuivatatud puuviljad

100g

Suhkur

340g

Šokolaad

90g

Rapsiõli

220g

Pika

säilivusajaga

toidud

Makaron

20g

Läätsed

50g

Odrakuup

300g

Muna

20 tk

Ketšup

100g

Külmutatud kirsid

340g

Külmutatud herned

60g

Digestive küpsis

100g

Nisujahu

220g

Rukkijahu

110g

Puljongipulber

15g

Sool

30g

Mesi

45g

Kaneel

3g

Kakao

40g

Sooda

10g

Seesami seemned

10g

Retseptid
Esmaspäev
Neljaviljapuder

mee

Koostisosad
Chia seemned

•

•

1000g
•

Keefir

600g piima
120g neljaviljahelbeid

jogurt

•

2

tl mett

600g

Sepik

260g

Oa-konserv
Kartul

80g
1250g

Bataat

200g

Sibul

380g

Porgand

150g

•

Suvikõrvits
Kaalikas

Brokoli

160g

100g
200g

Lillkapsas

150g

Paprika

310g

Tomat

170g

Avokaado

100g

Värske kurk

125g

Lehtsalat
Küüslauk

30g

•

•

ja

sool.

Serveeri

kaneeliga.

660g vett

Valmistamine
•

Pese, puhasta ja tükelda kuubikuteks bataat, sibul,

•

Pane vesi keema

•

Pruunista

porgand ja küüslauk.

240g veiseliha konservi
100g bataati
80g

oa-konservi

ning lisa puljongipulber ja sool.

õliga pannil

tükeldatud bataat, sibul,

porgand

ja küüslauk.
•

50g sibulat

•

50g porgandit

•

50g ketšupit

•

•

•

20g makaroni

•

Lisa keevale veele pruunistatud segu, makaron,

•

Keeda umbes

•

Serveeri

lihakonserv, oa-konserv ja ketšup.
15 minutit.

peterselliga.

5g küüslauku

15g puljongipulbrit

5g
•

Petersell

25g

Banaan

6 tk

Õun

mesi

Pisut soola

Koostisosad

•

650g

puuviljad,

Köögivilja makaronisupp veiseliha konserviga

•

Peet

kuivatatud

Keeda 5 minutit tasasel tulel, niiet puder pigem haudub

0,5 tl kaneeli
•

200g

piim.

mitte ei kee.

320g

Sink

Aseta pott pliidile ning kalla sisse

Oota kuni piim keema läheb, seejärel lisa juurde

neljaviljahelbed,
•

•

Juust

•

100g kuivatatud puuvilju

800g
•

Kreeka

Valmistamine

10g

Lühikese säilivusajaga toidud
Piim

ja kuivatatud puuviljadega

125g

5g õli

•

5g peterselli

•

Pisut soola
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Retseptid

Kausikook

kirssidega

Teisipäev
Keefiri sepikupudi
värskete marjadega

Tatra-peedipuder
kanaliha konserviga

Koostisosad

Koostisosad

•

•

800g keefiri

Valmistamine

•

Lõika sepik tükkideks

•

ning rösti kiirelt ahjus või

160g

pannil.

külmutatud

kirsse (võtta

•

•
•

lisa suhkur, röstitud

päeval

sepikutükid ja kirsid.

sulama)
•

80g sepikut

•

1

spl suhkrut

•

240g kanaliha konservi
200g tatart

•

Sega ained omavahel
kokku ning naudi

Pese, puhastaja

riivi

peet ja tükelda sibul

kuubikuteks.

•

Pane vesi keema.

•

Pane kanaliha konserv pannile ning lisa peet, sibul ja tatar.

Kalla keefir kaussi,
•

eelneval

Valmistamine
•

300g vett

Kuumuta umbes 5 minutit.

60g peeti
•

30g sibulat

Seejärel lisa

keevasse vette saadud segu

ja

keeda

10

minutit.

•

5g peterselli

•

Pisut soola

hommikusööki.

•

Vajadusel maitsesta soolaga.

•

Serveeri peterselliga.

Kolmapäev
Omlett

tatraga
Koostisosad
•

•

•

•

•

6

muna

60g

Valmistamine
•

herneid

•

60g punast paprikat

•

30g

ja puhasta paprika ning tükelda

see

Löö kaussi 6 muna, klopi munad lahti.
Lisa külmutatud herned, tatar ja
tükeldatud

tatart

Pisut soola

Pese

kuubikuteks.

külmutatud

•

paprika.

Maitsesta soolaga, sega segu läbi

ja

kalla

pannile

või

ahjuvormi.

15 minutit 180kraadi

•

Küpseta

•

Serveeri.

juures.

Värskekapsaborš
läätsedega
Koostisosad

•

•

1000g vett

•

•

200g kartulit

Pese, puhasta ja tükelda kartul ning riivi
peet.

250g värskekapsaborš

purgisuppi
•

Valmistamine

Pane vesi

•

Pane keevasse vette tükeldatud
läätsed

100g peeti

kartul
•

•

•
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keema.

•

ning

on

riivitud

peet. Keeda,

kartul,
kuni

poolpehme.

50g läätsesid
•

Seejärel lisa purgisupp ja keeda 5 minutit.

•

Maitsesta

•

Serveeri peterselliga.

10g peterselli

soolaga.

Pisut soola

Aedviljasalat konserviga

Retseptid
Neljapäev
Hommikusmuuti

Aadlimeheriis

neljaviljahelvestega

sprotipallikestega

Koostisosad

Koostisosad

Valmistamine

Aadlimehe riis:

Aadlimehe riisi valmistamine:

•

240g kreeka

Valmistamine

•

•

Pane jogurt, piim, banaan,

neljaviljahelbed, kirsid ja

jogurtit

80g külmu-

70g neljavil-

•

2

2

•

banaani

spl

segu.

Tarbi

150g

•

koheselt.

jahelbeid

•

•

saavutatud ühtlase

on

konsistentsiga

tatud kirsse
•

450g vett

•

Pane vesi keema

•

Keeda riisi tasasel tulel umbes

ning lisa

keevasse vette riis

•

Kui riis

•

Riivi juust.

•

Lisa

ja sool.

mesi blendrisse ja mikserda,

170g piima

kuni
•

•

mett

Blendri

puudumisel purusta

kahvliga

banaan

saadud massile

ja kirsid. Lisa

sega

Tarbi

50g juustu

•

2

•

Pisut soola

muna

koheselt.

•

150g kartulit

•

•

80g sprotte

•

•

•

•

50g sibulat
1

on

pehme lisa

riivjuust ning

2 muna

30

minutit.

ja keeda kuni

muna on

hüübinud.

tõsta tulelt.

Sprotipallide valmistamine:

Sprotipallid:

jogurt, piim,

mesi ja neljaviljahelbed ning

läbi.

riisi

•

•

muna

Pisut soola

•

•

Pese, puhasta ja riivi kartul ja tükelda kuubikuteks sibul.
Tükelda

sprotid.

Lisa kaussi riivitud kartul, tükeldatud sprotid ja sibul ning

muna.

Sega segu ühtlaseks massiks ja vormi pallid.

Küpseta

180

kraadi

juures

20

minutit.

Serveeri koos aadlimehe riisiga.

Kõrvitsa-orsotto

peekoni ja sibulaga
Reede
Kõrvitsa-orsotto

Riisipuding

õuna-šokolaadikastmega

peekoni ja sibulaga

Koostisosad

Valmistamine

Koostisosad

Riisipuding

Riisipuding:

•

•

•

600g

vett

300g riisi
1

spl

mett

•

Pane vesi keema

•

Lisa keevale veele riis.

ning

maitsesta

soolaga.

•

700g vett

•

300g

Pisut soola

•

Keeda riis tasasel tulel pehmeks, umbes 30 minutit.

•

Lisa valminud riisile mesi

ning puder ongi

•

80g vett

•

50g

•

NB! Võib kasutada

varem

pane klaas vett keema, sellele lisa riis ning lase mõni

minut keeda.

220g
•

•

100g

sibulat

•

spl

•

•

Pese, puhasta ja riivi õun.

suhkrut
•

Pane vesi keema.

•

Keevale veele lisa suhkur, šokolaad ja riivõun.

•

Eemalda tulelt, kui šokolaad

Pisut soola

Jäta kruup tasasele tulele hauduma

Pese, puhasta ja tükelda kuubikuteks

Tükelda sink kuubikuteks

praadima

ja pane

koos tükeldatud

sibulaga.

•

Kui sibul ja sink

•

Küpseta läbi ja lisa

•

Jäta tasasele tulele hauduma veel

on

ilusti pruunistatud

lisa tükeldatud suvikõrvits.

on

sulanud

ning segu

on

ühtlane.
Serveeri riisipuding

keevasse

10g õli
•

•

ning lisa

suvikõrvits ja sibul.

40g šokolaadi
3

Pese kruup läbi

umbes 35 minutiks.

200g sinki

õuna

•
•

•

valmis keedetud riisi. Selleks

Kaste:
•

ning maitsesta

valmis.
•

Õuna-šokolaadikaste

Pane vesi keema

vette.

suvikõrvitsat
•

•

soolaga.

odrakuupi
•

Valmistamine

haudunud kruubile.
10

minutiks.

õuna-šokolaadi kastmega.

•

Serveeri.
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Retseptid
Lauapäev
Mahlakas

sepikuvorm kanaliha konserviga

Koostisosad

•

240g kanaliha
konservi

•

120g juustu

•

100g tomateid

•

8

•

3

•

sepiku viilu

Valmistamine
Pese ja tükelda tomatid viiludeks.

•

•

Löö munad supitaldrikule, lisa sool ning klopi läbi.

•

•

Kasta sepiku viilud munasegusse ning pane

•

ahjupannile.
Laota

•

•

sepikule kanaliha

konserv

ja seejärel

tomativiilud.
•

Kata

•

Küpseta

•

Serveeri.

juustuviiludega
180

köögiviljadest veiseliha konserviga

Koostisosad

•

muna

Pisut soola

Wok

kraadi

või

riivjuustuga.

juures

15

minutit.

Valmistamine

240g veiseliha konservi

•

Pese, puhasta ja tükelda köögiviljad
suuremateks kuubikuteks.

100g kaalikat
100g bataati

•

Võta konserv karbist ja kuumuta pannil

•

Seejärel lisa minutiliste vahedega

umbes 1 minut.

100g brokolit

•

100g lillkapsast

•

100g porgandit

•

100g

tükeldatud kaalikas, porgand, sibul,

bataat, brokoli, lillkapsas ja

•

100gavokaadot

•

Pisut soola

•

Ära

•

Serveeri.

asju sodiks, vaid jäta pisut

prae

krõmpsuks.

Kartulivorm skumbriaga

Kausikook kirssidega

Koostisosad

Koostisosad

Valmistamine

kartulit

•

400g

•

230g piima

•

100g brokolit

•

100g skumbria

•

Pese, puhasta ja tükelda kartul ja brokoli viiludeks.

•

Aseta viilutatud brokoli ahjuvormi

põhja,

konservi

luudest puhastatud skumbria

•

Löö kaussi munad, lisa sellele piim ja

konserviga.

seesamiseemned.

•

•

2

100g digestive

•

•

100g

•

•

5g peterselli

•

Küpseta

•

Pisut soola

•

Serveeri peterselliga.

20 minutit 180 kraadi

•

juures.

4

spl

küpsised pisut väiksemaks, aga

mitte

Sega jogurt meega.
Pane kausi põhja 1/3 küpsiseid.
Kata küpsised 1/2 jogurti-mee seguga

ning lisa

kirsse

Vala munasegu kala ja kartuli peale.

Tee

täitsa pudiks.

külmutatud

2 muna

•

•

kreeka

360g

küpsiseid

Sega läbi.

•

tl seesamiseemneid

Valmistamine

jogurtit
•

Kata

see

•

selle peale

kartuli viilud.
•

avokaado.

sibulat

•

mett

ka mõned kirsid.

Kata uuesti

1/3 küpsistega ja seejärel 1/2

jogurti-mee seguga
•

Kaunista

ülejäänud kirssidega ja puista

peale ülejäänud küpsised.

Pühapäev
Banaani-neljavilja pannkoogid

Kirju kartulipitsa kanaliha konserviga

Koostisosad

Koostisosad

Valmistamine

Taigen:

•

•

4

banaani

•

4

muna

•

60g

neljavilja-

helbeid
•

3 tl suhkrut

•

0,5tl kaneeli

•

Pisut soola

•

Praadimiseks õli

Valmistamine
•

Purusta kahvli

abiga

banaanid ühtlaseks

massiks.

•

500g kartuleid

•

Löö kaussi munad ja klopi munad lahti.

•

50g sibulat

•

Lisa kaussi neljaviljahelbed, purustatud

•

1

•

•

banaanid, suhkur, sool ja kaneel.
•

Sega segu läbi.

•

Pane pann

•

Serveeri.

õliga

lusika

pliidile sooja ning küpseta

•

•

•

ning

keeda need

vee sees

Pese, puhasta ja tükelda sibul kuubikuks.
Riivi keedetud

10g õli

•

Lisa riivitud kartulile sibul,

Pisut soola

•

Maitsesta segu

•

Kata

kartul.
muna

ja

soolaga ning pane

segu kanakonserviga ning

õli.

see

ahjupannile.

tee sellele triibud

ketšupiga.

240g kanaliha konservi
50g ketšupit

Pese, puhasta ja tükelda paprika ribadeks ja aseta

ketšupi peale.

50g paprikat
•

Puista üle riivjuustuga.

•

Küpseta

Kate:

Värviline aedviljasalat veiseliha

koori kartulid

•

•
•

ja

pehmeks.
•

muna

Täidis:

pannkoogid.

Pese

150g juustu

180 kraadi

juures

20 minutit.

konserviga
Koostisosad

•

•

•

•

200g paprikat

Valmistamine

•

lillkapsas ja lehtsalat.

veiseliha konservi

•

75g

õuna

soolaga.

70g tomatit
•

•

•

•

8

50g lillkapsas
30g lehtsalatit

Lisa konserv ja maitsesta

Serveeri.

Valmistamine

•

220g nisujahu

•

Pese, puhasta ja riivi suvikõrvits.

•

110g rukkijahu

•

Sulata veevannil šokolaad.

•

300g suhkrut

•

suvikõrvits, kurk, õun, tomat,

125g värsket kurki

•
•

Koostisosad

väikesteks kuubikuteks paprika,

185g suvikõrvitsat

100g

Pese, puhasta ja tükelda

Suvikõrvitsa-šokolaadikook

•

•

munad.

170g õli
•

•

50g šokolaadi
•

•

40g kakaod

Pisut soola
•

2 muna

•

2

tl soodat

•

2

tl chia seemneid

Sega kausis kokku nisujahu, rukkijahu, suhkur,
kakao, šokolaad, õli, riivitud suvikõrvits, sooda ja

250g suvikõrvitsat

Pane segu

Küpseta

ahjuvormi, puista peale chia

180 kraadi

juures

30 minutit.

seemned.

Retseptid
Singirullid

Suupisted
pidulikuks puhuks
Singirullid röstitud sepikul
Koostisosad

•

•

•

•

•

5 viilu

sepikut

50g riivjuustu
20g majoneesi

•

Rösti sepik ahjus või pannil.

•

Riivi juust ning sega

•

Aseta üks teelusikatäis segu

Jäta singirull

•

150g kuivatatud

puuvilju (rosin,

Kogus 16 tk

•

dattel,

Valmistamine
•

•

kanget

umbes

pooleks tunniks külmkappi.

Aseta singirull röstitud sepikule ja kinnita

tikuga.

Pese, puhasta ja lõika kaunistuseks väiksed tükid

ja parikat.

•

Pane tiku otsa väike tükk kurki ja paprikat.

•

NB! Servad, mis

Sulata veevannil või ja šokolaad.
Keeda veidi

keera

Lõika valmis singirull diagonaalis pooleks.

kurki

Koostisosad

singiviilule ning

rulli.

10g kurki
•

Šokolaadi-neljaviljapallid

majoneesi ja chia

10g paprika
•

•

see

Kaunistamiseks:
•

•

kuju.

seemnetega.

35g sealihasinki
1 tl chia seemneid

10 tk

Lõika sepikust noaga või vormiga meelepärane

•

see
•

Kogus

Valmistamine

kohvi.

jäävad sepikust üle kuivata või rösti.

Siis saad need teisel hommikul saiapudi

sees

ära

must
•

ploom)

kasutada.

Tükelda kuivatatud puuviljad
väiksemateks tükkideks.

•

140g
•

neljaviljahelbeid
•

Sega kausis kokku neljaviljahelbed,
kuivatatud puuviljad, suhkur, sulatatud

130g võid

või ja

šokolaad.

•

100g suhkrut

•

Vormi pallid.

•

25g šokolaadi

•

Veereta osad pallid läbi seesamiseemnete

•

2 sl

•

10g

ning osad läbi chia
•

otsa.

seemneid
•

10g chia seemneid

seemnete.

Soovi korral pane suupiste tiku või pulga

•

Aseta külmkappi, kuniks pallid

kõvad.

12 tk

•

Tükelda sink kuubikuteks ja riivi juust.

40g sealihasinki

•

Sega sinkja riivitud juust majoneesiga.

•

30g majoneesi

•

•

on

Kogus

Valmistamine

•

•

kanget kohvi

seesami-

Muretaignalusikad singi ja juustuga
Koostisosad

•

80g muretaignalusikaid

20g juustu
10g peterselli

Võta

muretaigna

lusikas

ning

täida

see

kahe teelusikatäie seguga.
•

Kaunista

peterselliga.
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Uued toetused 2017. aastal
meediasuhete nõunik

Rosenfeld Sotsiaalministeerium,

Jana

2017.

aastal pakuvad riik

Lasterikastele

peredele

omavalitsus mitmeid uusi toetuseid

ja teenuseid.

hüvitised

ja

Uued toetused

ja kohalik

300-400 eurot

takse sisse elatisabi

võlglaselt.

Lisainfo:

30 eurot hambaravihüvitist aastas

täiendavat toetust

http://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/elati-

Alates 1.

Alates 1.

sabi või Sotsiaalkindlustusameti telefonil

nute hammaste

6121360

mille

kuue

vale

juulist

2017 saab kolme kuni

eest 50 eurot

eurot) veel
enama

ja iga järgneva

lapsega perekond

juulist

kahe

eest 100

saab

täienda-

jõustub alates

aastas.

(vanadus- ja töövõimetuspensionärid,

Alates 2017. aastast toetatakse üksinda
elavaid

pensionäre
115

(oktoobToetust saa-

kord aastas

euroga.

vanaduspensionärid, kelle igakuine

1,2-kordne

Kuni 100 eurot kuus ühe vanemaga

netopension

peredele elatisabifondist

keskmine

pension.

Vastavalt uuele riiklikule elatisabiskeemile

taotlema,

Sotsiaalkindlustusamet maksab

makstakse kuni

selle

lapsele,

kelle lahuselavalt vanemalt

on

kohtuot-

susega välja mõistetud elatis, kuid
maksa seda. Riik

kes ei

tagab lapsele igakuiselt

100-eurose elatisabi

laekumise,

mis

nõu-

on

välja pärast

väiksem kui

Toetust ei pea ise

andmete kontrollimist.

Toetuse saamiseks

peab inimene olema

vanaduspensionär,

elama

gistri

andmetel

perioodil

rahvastikure-

01.

aprill

kuni 30.

puudega

laste

ja

Uued teenused aitavad ennetada töötuks

Peredel, kus

töötajate

raske või

osalise või puuduva
üle

63-aastased,

laste emad

saavate inimeste

töövõimega isikud,

rasedad, alla üheaastaste

ning

suurenenud

vajadusega patsiendid)

hambaravi

hambaravitoetust

suurendatakse 85 euroni aastas. Eakatel

jääb alles hambaproteesihüvitis 255,65
eurot kolme aasta

pea

patsient

dokumente

ise

peale.

Uut hüvitist ei

tagantjärele taotlema ja

Haigekassale esitama, vaid

Hai-

kogu arveldus toimub hambaarsti ja
gekassa vahel.

Töötamist mõjutavad

nende

vanemate toimetulekuvõimalused
on

Praegu hüvitist

september üksi.

Paremad teenused
Paranevad

ravikind-

115 eurot aastas

vad

100 eurot toetust

saavad täiskasvanud

Üksi elavatele pensionäridele lisaks

ris) täiendavalt

2017.

järgi

täiskasva-

parandamise programm,

lustatud hambaravihüvitist kuni 30 eurot

lapse

300 eurot kuus. Seitsme või

valt 400 eurot kuus. Toetus
1.

olemasole-

lisaks

lapsega perekond

lapsetoetusele (esimese

2017 käivitub

juulist

sügava puude-

uuendused

jäämist ja toetavad tööandjaid
Tõuseb töötasu alammäär

oskuste arendamisel

tunnitasu alammäär 2,78

Töötuse ennetamiseks hakkab riik läbi

2017. aastast

Töötukassa toetama ka hetkel töötavate

eurot

suunatud sotsiaalteenuseid. Teenuste

inimeste

töötamise korral 470 eurot. Töötasu alam-

saamiseks

ennetavad meetmed

ga laps,

on

nüüd

saada erinevaid

paremad

võimalused

lapse puude vajadustele

peavad lapsevanemad pöör-

duma kohaliku omavalitsuse
koostatakse koos

poole,

kus

lastekaitsetöötajaga

lapsele juhtumiplaan. Seni
valitsustele raha raske

eraldati

oma-

ja sügava puudega

ümberõpet ja

koolitust. Töötust

on

töötajate täien-

dus- ja ümberõpe koolituskaardiga,
semeõppes
toetus

osalemise toetus

tööandjale.

ja

ta-

koolitus-

pakutakse töötajate ja tööandjate

indivi-

lapse lapsehoiuteenuse pakkumiseks,
nüüdsest saab seda raha kasutada ka

www.tootukassa.ee või telefonil 15501

transpordi-,

määra

on

kuutasu alammäär

tõusuga

täistööajaga

suurenevad ka

sellega

seotud hüvitised, nt vanemahüvitis

lapsepuhkuse

ja

tasu.

Uusi tööturuteenuseid

duaalsetest

teiste sotsiaalteenuste (näit

ja

vajadustest

lähtudes. Lisainfo

Töövõimet hindab

edaspidi

ainult

Töötukassa
Alates 1.

jaanuarist 2017

hindab

ajalise tervisekahjustusega

pika-

inimeste

tugiisikuteenus) pakkumiseks, tingimusel,

töövõimet ainult Töötukassa. Senised

et need toetavad raske

töövõimetuspensionärid on

dega lapsi ning

ja sügava

vähendavad

hoolduskoormust.

puu-

perekonna

töövõime hindamisele

tähtajal.

oodatud

korduvekspertiisi

Lisainfo töötukassast

https://

www.tootukassa.ee/ või telefonil
(vt lisalugu lk 12)
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Uued võimalused alkoholi

liigtarvitamise raviks
Jane

Alop

Eestis

Tervise

on

Arengu Instituut, ekspert

käivitunud Tervise Arengu instituudi programm „Kainem ja tervem Eesti“, mis

pakub raviteenuseid alkoholi liigtarvitamise häirega inimestele

oma

elu muutmiseks.

või psühhiaatriga, mille käigus patsient

Kuhu

ja sageli võib poes jääda mulje, justkui

õpib ära

Alkoholitarvitamise häire korral, nagu iga

oleks tegemist esmatarbekaubaga

seisukohalt suure riskiga olukordi ja

Alkohol

loetakse Eestis toiduainete hulka

nagu

leib, piim, sokid või seep. Paljude inimes-

tundma enda alkoholitarvitamise

õpib

meist igaüks

sõpra või perekonda,

kus

suure mure.

Tagajärgedega tegelemine ja

probleemist rääkimine

on

sageli keeruline,

sest tuntakse süüd ja häbi. Enamasti ei

muu tervisehäda

puhul,

on

kõige mõistli-

kum rääkida oma perearsti või

nendega toimetulekut.

te jaoks pole see probleem. Ometi teab

alkoholi liigtarbimine on toonud kaasa

pöörduda?

pereõega,

kes oskavad hinnata ka kehalisele terviLisaks on tänapäeval olemas ravimid, mis

sele tekkinud kahju. Kui tundub, ükskõik

leevendavad sõltuvuses olevatel inimestel

mis

erinevaid kehalisi sümptomeid ja aitavad

võib pöörduda otse ilma saatekirjata ka

sellega hoida alkoholitarvitamist kontrolli

ravikeskusesse. Alkoholitarvitamise häire

all.

ravikeskused asuvad viie haigla juures.

põhjusel,

et perearst pole parim valik,

teata ka, kuhu abi saamiseks pöörduda.

Kuidas programmis osaleda?
Vabanemiseks vaja tahet

Programmi „Kainem ja tervem Eesti“

Euroopa Sotsiaalfondi toetatud prog-

raames

Vastuvõtule saab registreeruda:
•

ramm

„Kainem ja tervem Eesti“

on alko-

holitarvitamise häirega inimestele, kes

on

võimalik saada raviteenuseid

soovivad muuta oma elu ja ka lähedaste-

(E–R 8.00–17.00),
e-post: registratuur@leh.ee;

tel 786 8569

alkoholitarvitamise häire ravi saamiseks

peab olema vähemalt 18-aastane;
•

le, kes soovivad neid selles aidata.

•

ravi saavad ka ravikindlustuseta inime-

Pärnu Haigla psühhiaatriakliinik
447 3296 (E–R 8.00–16.00),
e-post: helen.saluri@ph.ee;

tel
sed;

Tänapäeva meditsiin

on

seisukohal, et

•

ravimite eest tasub patsient ise vasta•

liigjoomine

on ravitav

ja inimene saab

elada täisväärtuslikku elu.

valt soodusravimite loeteluga kehtesta-

Soovitud ra-

vitulemuse saavutamise peamine eeldus
on inimese motivatsioon oma elu

muuta.

Põhja-Eesti

(E–R 8.30–17.00),
e-post: kte@regionaalhaigla.ee;

tel 617 2582

kui alkoholitarvitamise häire ravi ajal
tuleb ravida teisi kehalisi

haigusi,

on

Tartu

•

vajalik ravikindlustus või tuleb nende

sundravi.

tel 731 9100

alkoholitarvitamise häire ravi ei osutata
•

on kasu

Ülikooli Kliinikumi

psühhiaatriakliinik

ravi eest ise maksta;
•

Regionaalhaigla

psühhiaatriakliinik

tud reeglitele;
•

Sellepärast ei kasutata tänapäeval ka

Juba koguse vähendamisest

Haigla

psühhiaatriakliinik

järgmistel tingimustel:
•

Lõuna-Eesti

joobes isikutele, kuna joobeseisundis ei

Mõnikord kardetakse, et ei tulda toime

suuda inimene teha koostööd tervis-

absoluutse kainuse hoidmisega. Täna-

hoiuteenuse osutajatega.

(E–R 7.30–18.00);

Viljandi Haigla psühhiaatriakliinik

(E–R 8.00–16.00),
e-post: alko@vmh.ee.

tel 5866 5160

päevane patsiendi käsitlus lubab valida
pakutakse nõustamis-

absoluutse kainuse asemel ka joodavate

Programmi

alkoholikoguste vähendamise, mis

teenuseid ka alkoholi liigtarvitajate lähe-

on

raames

esimene tugev samm tervise ja toimetu-

dastele, et aidata mõista haiguse olemust

leku poole. Raviks kasutatakse enamasti

ja leida olukorraga toimetuleku võimalusi.

vestlusi vaimse tervise

õe, psühholoogi

Rohkem teavet

ja nõuandeid alkoholi

liigtarvitamisest vabanemiseks leiab
veebilehelt
mi

www.alkoinfo.ee. Program-

„Kainem ja tervem Eesti“

lisainfot

www.tai.ee/kte.

ettepanekud

on oodatud

kohta saab

Küsimused ja

kte@tai.ee
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Töövõimetuspension
asendub töövõimetoetusega
Arne

Kailas Sotsiaalministeerium, töövõimepoliitika juht

Eestis toimuv töövõimereform aitab vähenenud
tööturule

ja

tervisekahjustusega

korra

järgi

tehakse kindlaks töövõime

ja tööd,

mida ta

võimeline tegema.

Seejärel

aidatakse vähenenud töövõime-

on

ja jõukohane töö.

Uus kord aitab osalise

inimesel

tööturul

püsida

tatakse töövõime hindamisel
osaline töövõime
või 6,41

ga inimestel töötukassa kaudu leida sobiv

töövõimega

ja

ühiskonna aktiivse liikmena.

kelle

Alates 1.
kassa

kõigi püsiva tervisekahjustusega

ei

väljendu

protsentides,
mest:
me.

enam

harjumuspärastes

vaid ühes staatuses kol-

juhul

on

inimesel

õigus

saada töövõimetoetust.

on

töövõimega

töövõimetoetuse saamiseks

kohustus ennast töötuna arvele võtta,
tööd otsida

pakutavatel

ning

osaleda töötukassa

töölesaamist toetavatel

saada rahalist toetust

ja

vajalikku igakülgset abi,

töövõime hindamiseni edasi töövõimetus-

nieani.

kuid toetuse
on

tema

ja

otsuses

suuruses.

ne

pole

osalise või

inimene

enam

6,41 eurot

inime-

•

pakutavate

minna

soodustuse andmise
reetne

ja

See tähendab

otsustab

selle ulatuse konk-

on

töövõime

püsiv töövõimetus vähemalt

kaheks

Töövõimetoetus hakkab sel

juhul olema vähemalt

ees-

ei ole seaduses

soodustusega,

aastal

Erandina kehtib üleminekugarantii

aastaks.

soodustuste kasutami-

tegemist

2017.

hindamisele eelnevalt määratud

Seega

puuduva töövõimega

vaja

päevas.

inimestele, kellele

pensionitun-

pensionär.

Töövõimekaarti võib

on

30-päevalises kuus.

puuduva töövõimega

saab töötukassast senist

Töövõimetoetus

vastavalt 337 eurot ja 192 eurot

töövõime hindamise taotlus.

Osalise või

sama suur

kui

töövõimetuspension.
Toetuse suurus sõltub sissetulekust.
eelnev

•

Kui töövõimetoetuse saaja kuu

90-kordset
(2017. aastal

brutosissetulek ületab

päevamäära

1012,5 eurot kuus), väheneb

teenusepakkuja.

töövõimetoetus iga piirmäära ületava
Kes

peavad töövõimet
ja

teil

hindama?
on

tõenäoliselt

püsiv tervisehäire,

Vastavalt inimese töövõimele hakatakse

hindamiseks

maksma ka töövõimetoetust. Uut töövõi-

nised

metoetust makstakse

tud töötukassasse töövõime hindamisele

12

töövõime-

päevas ning osalise töövõime korral

täht-

Töövõimetoetus ja töövõimekaart

tuvas-

püsiv

puuduva töövõime korral 11,25 eurot

Selleks tuleb esitada

märgitud korduvekspertiisi

Kui olete tööealine

neile, kellel

•

töövõimetoetus vähemalt töövõimetus-

pensioni

pin-

gutus tööl püsimiseks või töö leidmiseks.

tuvastatud

oli

töövõime määramise korral

ettenähtud

õigus

on

invaliidsusgrupp vanaduspensio-

töövõimetus määratud vähemalt

puuduva

tete

töölesaamiseks

teenuste saamise eelduseks

Uuesti ei pea hindamisele minema vaid

pensioni.

seks. Juhul, kui
on

püsiva

töövõimetuse määramise otsuses

juhul, kui

kätt kohaliku omavalitsuse või eraettevõ-

teenustel.
See tähendab, et inimesel

jõuda taas

tuleb

märgitud korduvekspertiisi tähtajal.

tus või

nistust asendava töövõimekaardi.

Tööl mittekäivatel osalise
inimestel

püsiva

saabunud, saavad üleminekuajal ehk kuni

ajal

täielik, osaline või puuduv töövõi-

Kahel viimasel

veel

kaheks aastaks, säilitatakse osalise või

2017 hindab töötu-

inimeste töövõimet. Uue hindamise tulemus

või

eurot). Töövõimetuspensionärid,

Töövõimetuspensionäridel, kellel

hindamine

jaanuarist

(päevas

puuduv

vastavalt 11,25

korduvekspertiisi tähtaeg pole

püsiv
Vajalik töövõime

inimestel

jaanuarist

1.

inimestel osaleda Eesti Töötukassa vahendusel töövõime hindamisel.

Kui seni hinnati inimese töövõimetust, siis
uue

töövõimega

pakub selleks toetavaid teenuseid. Alates

siis tuleb töövõime

pöörduda

euro kohta 50

senti.

Näiteks kui

kuu sissetulek on 1200 eurot, on

töövõimetoetus 98 eurot ja 55

senti.

töötukassasse. Se-

töövõimetuspensionärid on

ooda-

Vaata töövõime hindamise kohta lisa

www.tootukassa.ee

Info
pöörduda

Kuhu

toimetulekuraskuste korral?
Kertu

Põial Sotsiaalministeerium, peaspetsialist

Eestis pakuvad
toimetuleku

sattunud inimestele abi

majandusraskustesse

poole

liikumisel

on

Eesti Töötukassa,

vaja-

kes aitab leida sobivat tööd ja täiendada tööks

likke oskusi. Töötukassas töötuna arvele võtmiseks
tuleb esitada avaldus töötukassa iseteenindusportaali

(www.tootukassa.ee/tkauth/login) kaudu või

pöördu-

da endale sobivas töötukassa osakonnas konsultandi

poole, kes ka edasisel tööotsimisel juhendab. Samuti
saab sealt infot võimalike töötutoetuste ja hüvitiste

Viimastel aastatel

on

lisandunud ka uusi teenuseid:

Noortel aitab tööle minna algatus „Minu esimene
töökoht“. Teenuse sihtrühmaks

on

17–29 aastased

noored ning sisuks palgatoetuse maksmine ning
koolituskulude hüvitamine tööandjale, kes võtab
tööle tingimustele

vastava

vanadus-

pensioniealised, kes ei tööta, kuid soovivad uuesti

•

Uuendusena pakutakse karjäärinõustamist nüüd

kõigile tööealistele inimestele, sh ka töötavale
inimesele, kes soovib ametit vahetada

, lapse-

hoolduspuhkusel viibijatele, hoolduskoormusega
inimestele jne;
•

Kui olete olnud töötuna arvel järjest vähemalt
6

kuud või kauem ning leiate töökoha, mis asub

kodust kaugemal kui

30

km (va Tallinna

linnapiir-

ee

võimalust. Pärast koolitust ja praktikat
ritud kindel töökoht. Projektis osalejatele

on

15501.

on

Euroopa

Sotsiaal-

ning vajadusel

Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus

on

30

on

keel.

tööd. Õppekeel

Osalejatele

makstakse

tänab tegijat“ pakub Tartumaal ja

Põhja-Põlvamaal

elavatele töötutele koolitusi, tööklubi, nõustamist

(karjäärialane, psühholoogiline,

sõltuvus- ja võla-

nõustamine), tööpraktikat, samuti võimalust leida
tööd koos tugiisikuga. Osalemist toetab

sõidutoetege-

tus, toitlustus ja lapsehoiuvõimalus. Mitmed
vused
52 654
•

on

ka

vene

keeles. Kontakt: Ingrid Purje, tel:

88l, ingrid.purje@jmk.ee, www.jmk.ee ;

MTÜ Johannes Mihkelsoni keskuse projekt

„Vääri-

kas töö noortele“ pakub Tartumaa, Otepää valla ja
Tabivere valla noortele koolitusi, nõustamist,

prakti-

stipendiumi, vajadusel

•

jmk.ee;

on

ka

vene

keeles. Kontakt:

277, tonu.ints@jmk.ee,

www.

16-29aastastele noortele

Projekt „Tööturu vajadustele

töötutele

toetavate

tugihttp://

vastavate IKT

oskustega büroo-ja turundusassistent“

pakub

vanustele noortele sekretä-

16-29 aasta

MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus Usaldus projekt „Töö

ri ja turundusassistendi koolitust, mida kombinee-

liidab tegijaid“ pakub koostöös omavalitsuse ja

ritakse tööpraktika ja

Töötukassaga pikaajaliselt töötutele meestele ja

Täpsem info ja registreerimine

naistele juhendamist, arutlusi, koolitusi, nõustamisi,

ee/assistendiprojekt.

tööpraktikat

ehk

tööturule.

Osalema

Tallinnas ja Kohtla-Järvel,

on

kes

oodatud

inime-

ei ole viimase
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töötanud. Projekti põhilised
keeles. Osalejatele
pakutakse stipendiumi. Kontakt: (Tallinn) Valentina
Kniazeva, tel: 53 002 824, Valentina.kniazeva@gmail.
jooksul ametlikult

tegevused

on

tugiteenustega.
www.bcskoolitus.

toetavate

võimalusi ja oskusteavet, mis aita-

planeeritud

vene

ja (Kohtla-Järve) Irina Jelissejeva, tel:

5345

3811,

irinajelissejeva59@gmail.com;

Soovid nõustamist

ning

ja infot

toetuste

abistavate teenuste kohta?

Kõigil inimestel

on

õigus toimetulekuraskuste korral

pöörduda abi saamiseks kohaliku omavalitsuse
siaaltöötaja poole,

hindab inimese ja

kes

•

Sotsiaalteenuseid

-

pere

sot-

vajadusi

abi.

ning pakub sellest lähtuvalt
Toimetulekuraskustes

tead-

inimestele pakutakse näiteks:

sotsiaalnõustamine, võlanõus-

tamine, lapsehoiuteenus, tugiisikuteenus, hooldusteenused

jpm;

töötutele enesetäiendamise võimalusi erinevatel
•

tööpraktikal. 2017/2018 õppeaastal

sepp-keevitaja
taja

kursused.

omandatud

Õppijatel

erialal

on

sotsiaaltoetusi

vältimatut sotsiaalabi inimestele,

ne

või sissetulekute täielik

Lisaks läbivad kõik

projektis osalejad enesetundmise koolituse ja eriala

läbida B-kategooria juhilubade
da vastavad

eksamid. Õppijaid

saavad

kursuse

ning soorita-

toitlustustöö korralduse
on

nii eesti kui

vene

on

tugiisik.

õppe- ning sõi-

projekt „Tegus algus!“

keel.

erialadel.

linna või valla

õppimise

dutoetust. Kontakt: Siret Lillemäe, siret.lillemae@
vkhk.ee, tel: 78 50 821;
Tallinna Erateeninduskooli

kaotus).

kord

on

omavalitsuste

Õppekeeleks

tööpraktika läbimisel, võimalik sooritada

toetuste

ja hüvitiste

(näiteks lastetoetus, elatisabi, pension, puudega
inimeste

toetused

lustusametist, tel

jne)

612

kohta saab

1360

infot Sotsiaalkind-

, www.sotsiaalkindlustu-

samet.ee .
Kohalikust omavalitsusest

giliste projektide
•

toetatakse

oma

sotsiaaltöötajalt.

Kõikide riiklikult pakutavate

Osalejatele pakutakse

individuaalset nõustamist, tööklubi,

sattunud

lõikes erinevad, seepärast küsige täpsemat infot

toetatakse

saavad õppeaja jooksul

on

võimaluse

ajal nõustamisega ning kõikidel gruppidel

Õppijad

sisu ja osutamise

Teenuste

osalejat

kes

sotsiaalselt abitusse olukorda (nt eluaseme hävimi-

võimalus sooritada

kutseeksam.

tööpraktika. 6 projektis

toimetulekutoetus, vajaduspõhine

-

peretoetus, vajadusel ühekordsed sotsiaaltoetused;

ja pehme mööbli valmis-

kursused

pakub Harju- ja Raplamaa noortele töötutele õpet

56 490

Projekt „IT-spetsialisti kutseoskustega tööel-

lapsehoid. Kontakt: Ruth Suvi, tel: 635 25 66,
sici@infonet.ee, www.sici.ee;

koka, pagar-kondiitri, müüja- klienditeenindaja ja

Tõnu Ints, tel:

tööpraktika ja

teenustega. Täpsem info ja registreerimine
www.bcskoolitus.ee/itspetsialistiprojekt;

on vene

ja vajadusel leida tööd koos tugiisikuga. Osalemist

Mitmed tegevused

koos

kombineerituna tööpraktika ja

soo-

kat sobivas ettevõttes, võimalust osaleda tööklubis

toetab sõidutoetus, toitlustus ja lapsehoiuvõimalus.

tööturult

IT-süsteemide spetsialisti ja projektijuhi koolitust

•

MTÜ Johannes Mihkelsoni keskuse projekt „Töö

aasta

kasutusoskustega

tugiteenustega. Täpsem info ja registhttp://www.bcskoolitus.ee/klienditee-

lu“ pakub töötutele

toimuvad müüja-klienditeenindaja kursused, lukk•

makstakse

nindajaprojekt;
•

tasuta

koolitustel ning

tasuta:

reerimine:

aastaseid mittetöötavaid noori,

osalise/ mittetäieliku või algharidusega,

projekte, mis aitavad inimestel tööle asuda.

tegevustes

toetavate

aktiivsete tööturuteenuste abil Tallinnas ja

Harjumaal“ kuni
kes

IKT

klienditeenindaja koolitust

projekti „Noored töötud tööturule kombineeri-

miste ja kogemustega tööle!“ pakub pikaajalistele

osalemine

eemal olnud osalejatele

kutsub

Võrumaa Kutsehariduskeskuse projekt „Uute

2017.

projekti. Õpe

Projekt „Klienditeenindus ja e-teenindus
kaubanduses“ pakub vähemalt

lapsehoiuteenuse

tasutakse

fondi (ESF) toel üle Eesti käimas ja tulemas mitmeid

aastal ootavad osalejaid järgmised projektid, kõikides

•

eest. Kontakt: Kerli Jõks, tel: 5555 1773 kerli.joks@
gmail.com, https://www.facebook.com/toojapraktikanoortele. Projekt kestab kuni mai 2017;

com

Lisaks töötukassa pakutavale

garantee-

pakutakse

erinevaid nõustamisteenuseid, stipendiumi, sõidu-

kuu

või telefonil

osalema kolme

kutsub

stipendiumi ja kaugemalt tulijatele sõidutoetust:

sed

saab töötukassa kodulehelt www.tootukassa.

001;

Koolitus

müügikonsultandi koolitusele ning pakub praktika-

vad naasta

kohta

6 481

BCS

toimub Tallinnas, eesti keeles, osalejatele

taotleda mobiilsustoetust ehk sõidukulude osalist
hüvitamist.

tel:
•

vanuseid põhi-ja/või keskharidusega töötuid noori

kond), saab kodust kaugemale tööle asumiseks

Rohkem infot töötukassa pakutavate võimaluste

sam. Projektis osalejatele makstakse stipendiumi ja
vajadusel sõidutoetust. Kontakt: info@tetkool.ee,

ette-

ootab

Harjumaa, Ida-Virumaa, Tartumaa, Pärnumaa,

vivad õppida eriala ja leida

tööle asuda;

organisatsioonid.

Viljandimaa, Valgamaa ja Võrumaa 16-29 aasta

tud

noore;

Tööturuteenuseid võivad nüüd saada ka

•

mitmed muud

valmistamine müügikonsultandi tööks”

toetust

kohta.

•

ning

MTÜ Abikeskuste projekt ”Noorte töötute

Tööotsija esimene peatuspunkt

iseseisva

toetust

tööle asumisel kohalikud omavalitsused, Eesti

ning tuge

Töötukassa, Euroopa struktuurifondid
Otsid tööd?

ja

saab

infot küsida

ka

üle-rii-

kohta:

Sotsiaalkindlustusameti projekt „Puudega laste

tugiteenuste arendamine ja pakkumine“, mille

kutseekraames

pakutakse puudega lastele hoiu-, tugiisiku-
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Info
•

ja transporditeenust. Täpsem info kodulehel: http://

Aarete

www.sotsiaalkindlustusamet.ee/puudega-laste-tugiteenuste-arendamine-ja-pakkumine-8/;

tel:

Sotsiaalkindlustusameti

Aarete

teenuste

projekt „Integreeritud

osutamine toimetulekuraskustes ini-

mestele“. Projektis pakutakse abi inimestele, kellel
on

mitmeid erinevaid takistusi tööle minemisel või

Põhja-Tallinna, Madala 3, II korrus,
E-post: info@aaretelaegas.ee

MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus,

Laegas,

51 001

85,

745

www.aaretelaegas.ee
Laegas

missiooniks

on

E-post: sesok@sesok.ee

Vee

4, Paide, tel:

53

http://www.sesok.

ee/et.

raskustesse

sattunud

psühholoogilist-, võla- ja
Organi-

MTÜ pakub eelkõige

heategevusorganisatsioon, mille

aidata

on

340,

inimesi.

perenõustamist, tugiisikuteenust, koolitusi.

Põhiliselt tegeletakse riiete, jalanõude jm materiaalse

satsioon tegutseb

abi kogumise ja jagamisega.

–

oma

maakonnas ka

toidupangana

Järvamaa Toidupank.

töö säilitamisel. Olenevalt olukorrast pakutakse

pe-

võlanõustamist, psühholoogilist nõustamist,

•

Koostöökoda-Anija mõis, Anija vald, Harjumaa.
454, E-post: info@koostyykoda.ee,

MTÜ

renõustamist ja tugiisikuteenust. Küsige projektis

tel:

osalemise

koostyykoda.ee

kohta

infot

oma

sotsiaaltöötajalt;

Abivahendite-alane nõustamine.

Info- ja

Keskkonna

kohandamise ja abivahendite valiku nõustamine

vane-

erivajadusega inimesele, erivajadusega lapse
male ja erivajadusega

pöörduda

Tallinnas

saab

Astangul

Keskkonna Kohanduste

hendite

Teabekeskusesse

www.

ka otse

Abivahttp://www.abivahendija

keskus.astangu.ee/kontakt.

Paides Uuskasutuskeskus, Rüütli 9, Paide, http://

uuskasutus.ee/

vabahariduslinoortele ja täiskas-

õpi- ja töötoad

vanutele.

MTÜ
14,

Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu,
Kakumäe

37A, Tallinn, tel:

tee

6 605

tugiliisu@vaimukad.ee, www.tugiliisu.ee,

Vooremaa

E-post:

tegutseb

E-post

067,

on

ka

organisatsioone, mis
kuraskustes

pühendunud

on

inimeste toetamisele.

Osad

neist

MTÜ LaNoor,

on

inimeste toetamisele, laste olukorra parandamisele,
materiaalse abi jagamisele jne. Järgnevalt

on

Kadaka tee

7-255,

toodud

osutab

Tallinn, tel:

55 595

tele, kogub

tugiteenuseid psüühikahäirega

inimes-

riided, jalanõusid jms abivajajatele

ka

lisainfot küsida kohaliku omavalitsuse

tasub

Laste

Tugikeskus ”Päikesekiir”, Peetri

53 300

654,

E-post: tatjanalindeberg@

hot.ee

Emotsionaalse
Avatud

keeles
Eluliin

alates

655
on

19.00

8088,

toeks

õhtul kuni

vene

keeles

inimestele,

seisundis, depressioonis,
kaotuse
tavad

hommikul, eesti

on

emotsionaalse kriisi

tunnevad

Lootuse

804,

655 5688

kes

sügavat

ja leina tõttu, tunnevad üksindust,

vägivalla all, kogevad mitmesuguseid

E-post:

ja

671

6198,

info@lootusekula.ee,

1492

lühinumber

24h

kes tahavad

leemist rääkida, vajavad tuge

oma

oma

prob-

murele lahenduste

otsimisel, otsivad kaitset vägivalla eest, kuid ei
kuhu

ja kelle poole pöörduda või

kuidas korraldada
tust.

enda

ja

oma

Tugitelefonile helistamine

on valikute

tea

on

alkoholi- ja

tava-

lahu-

555,

oma-

elukohata

E-post kriisiabikeskus@hot.ee,

8226,

E-post:

http://

Merike.Nuudi@lmv.ee, http://www.

Abikassa eesmärk

11, Käina vald, tel:

4 636

147,

raskustesse

56 155 487

samuti

E-post: ingrid.purge.001@mail.ee, http://www.

on

abistada majanduslikesse

sattunud

üksikisikuid ja perekondi,

toetada

neid enesetäiendamisel

isikliku või

perekondliku toimetuleku tõstmiseks.

samaaria.ee/
MTÜ Samaaria põhitegevuseks
nast

on

aidata

ühiskon-

Lääne-Viru maakond

tõrjutud inimesi tagasi tavapärase elu juurde.
on

MTÜ

vabanenud

ja

kodutud.

Kunda

alkohoolikud, vanglast
221

toitlustamist, riideid ja

tasuta.

Neile pakutakse eluaset,

muud

353,

Elulõng, Mäe

tn

11,

Kunda

E-postelulong@kunda.ee,

linn. tel:

3

https://elulong.

kunda.ee/

esmavajalikku ning

Peamised tegevused: toimetulekuraskustega isikutele

(üksikvanurid, eakad, (noored) pered, puuetega

inime-

sed, üksikemad, töötud jt.) võimalikult iseseisvama

www.toidupank.ee

Ida-Virumaa

loodud erinevate

heategevusor-

ganisatsioonide juurde eesmärgiga päästa ja

Esmaseks

sihtgrupiks

on vaesuses

elavad

lastega pered. Toidupangast toiduabi saamiseks
tuleb pöörduda kohaliku sotsiaaltöötaja poole,

elu võimaldamine; paindlik ja abivajajakeskne

MTÜ Virumaa Nõustamis-ja Aktiviseerimiskeskus,

tasuta

ümber jagada kohalikus kaubandusvõrgus ülejäävat

toidukaupa.

teenust

MTÜ Läänemaa Abikassa, Lehise 19, Haapsalu, tel:

Eesti Toidupank

on

pakub koostöös kohaliku

nõustamist.

ja abistamine

vaimset tuge iseseisvaks toimetulekuks.

Toidupangad

4 757

517

Peamisteks abi saajateks

ees,

laste elu pärast
on

Ühing

jäänud isikutele ja korraldab tööhõive programme.

ühiskonda naasmisel.

Putkaste

füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset
vägivalda kogenud naistele,

Ühing, Linda tn 9-7 90502 Haapsalu,
E-post info@sots.ee, http://www.sots.

Kriisiabikeskus pakub psühholoogilist ja juriidilist

MTÜ Samaaria Eesti Misjon Hiiumaa turvakodu ,

üleriigiline

657,

laanemaa.ee/?id=5433

1492

on

56 55

narkosõltlaste

Hiiu maakond

Tugitelefon

tel:

www.hot.ee/kriisiabikeskus/

perekonnaprobleeme või sotsiaalseid raskusi.

Naiste tugitelefon

Lääne maakond
Sotsiaalhoole

56 633

http://www.lootusekula.ee/

võõrutamine, rehabiliteerimine

kannasuhte

küla, Laitse, Harjumaa, tel:

Lootuse küla eesmärk

muret

Jõgeva ,

tugikeskus.com/et Toimetulekuraskustega inimeste

tel:

7.00

3

MTÜ Läänemaa Kriisiabikeskus, Kastani 7, Haapsalu,

telefon Eluliin

toe

– Jõgeva

toidupangana

valitsusega varjupaiga ja öömaja

MTÜ Paldiski

31, Paldiski, tel:

sotsiaaltöötajalt.

maakonnas

jogeva.tugikeskus@gmail.com, http://www.

Sotsiaalhoole

või abi saamiseks pöörduda. Nimekiri ei ole lõplik,
kindlasti

oma

ee/

jagamiseks.

nimekiri organisatsioonidest, kelle poole info, nõu

51 703

nõustamine, juhendamine ja toetamine.

332, www.lanoor.ee

MTÜ

4, Jõgeva, tel:

MTÜ Jõgevamaa Tugikeskus, Ristiku,

toimetule-

töötute aitamisele, teised puuetega

keskendunud

tn

facebook:

Tugiliisu

toiduabi, riideabi, abi dokumentide täitmisel.

mitmeid mittetulundusühinguid ja

Tugi, Piiri

jogeva@toidupank.ee, Organisatsioon

Toidupank.

Täiskasvanud intellektipuudega inimeste nõustamine,

Abiorganisatsioonid

müük.

maakond

Jõgeva

E-post:
Eestis

tarbeesemete

karjäärinõustamine noortele;

kud koolitused,

EIT

rõivaste ja

Kasutatud

hooldavale pereliikmele.

eakat

Nõustamissooviga
asuvasse

53 345

Kaare

7, Jõhvi, tel:

6 667

027,

http://www.aktiviseeri-

Ühing

nõustab ja koolitab töötuid (sh. erivajadusega

aega

veeta

saavad

päevakeskuses.

MTÜ Johanna

E-post

Valga, Viljandi, Haapsalu,

Päästearmee

ja Järvamaa

Toidupank.

e-post:

vanud

57 703

565,

narva@toidupank.ee
on

52 69 408

johanna@mtujohanna.ee, http://

www.mtujohanna.ee

Päästearmee, Kreenholmi 16a, tel:

Narva

Pärnu, Rakvere, Jõhvi, Narva, Jõgeva, Põlva, Võru,
Kuressaare

aja sisustamine.

MTÜ Johanna, Lepiku küla, Vinni vald, tel:

(Ülle Allika),

võimalusel lisab leibkonna abipaki saajate nimekirja.

Toidupankade võrgustikku kuuluvad Tallinna, Tartu,

eakate vaba

miskeskus.ee/

inimesi), töötud ja erivajadustega inimesed

kes

sot-

siaalteenuste korraldamine; hingeabi ja nõustamine;

on

inimestele ning

abiks erivajadustega ja eakatele

nende

peredele, pakkudes

ransporditeenust, igapäeva elu toetamise

Metodisti kiriku liikumisest välja

organisatsioon, mis aitab: kodutuid,

kas-

raskustes

hoiuteenust erivajadustega inimestele ja

invatteenust

ja

dementse-

tele eakatele.

olevad peresid, üksikuid inimesi ja sõltuvustes olevaid

Harju

maakond

inimesi. Organisatsioon tegutseb

Sihtasutus DHARMA, Türi 10d, Tallinn, tel:

6 998

310,

toidupangana

– Narva

oma

maakonnas ka

Toidupank.

105,

E-post: dharma@dharma.ee
Heategevusfond

Dharma toetab

resid. Abi vajaval perel

on

poole tugiisiku saamiseks,

kes saab

peret

14

pe-

Dharma

toetada.

teeb Dharma

tihedat koostööd omavalitsustega ja
et

3 251

E-post: ubjapkeskus@someru.ee, http://someru.

kovtp.ee/paevakeskused
lapsi ja lastega

võimalik pöörduda

Materiaalse abi jagamisel peredele

ga,

Ubja Päevakeskus, Ubja küla, Sõmeru vald, tel:

oma

tugiisikute-

tagada lastele või perele parim võimalik abi.

Järva maakond
MTÜ Saagu Valgus, Pikk 29,

E-post:

lasperekon-

Ubja Päevakeskus pakub huvitegevust vanuritele,

Järva-Jaani, tel:

38 38

252,

jaanivalgus@saaguvalgus.ee http://jarvamaa.

tele, noortele, puuetega isikutele ja

nende

dadele ning aktiivsest sotsiaalsest elust kõrvalejäänud

saaguvalgus.ee/

isikutele. Päevakeskuses

MTÜ

tervist, lõigata juukseid, lugeda ajalehti ja ajakirju ning

toetab

ja lapsi.

toimetulekuraskustes elavaid peresid

kasutada

internetti.

saab veeta

aega, kontrollida

Info

MTÜ Peretugikeskus VANAEMA JUURES, tel:

Põlva maakond
MTÜ Abiks Laheda Valla Eakale, Tilsi küla, tel:

56 904

042; E-post: marika.dorbek@mail.ee, http://sotsiaal-

473

511,

aitamisele ja toetamisele

Tegeleb eakate vaba aja sisustamisega, juhendamise-

ja vajadusele.

- kõikidele,

vastavalt soovile

triikimiseks, dušši all käimiseks, korraldab infopäevi ja
väljasõite.

Rapla Maakonna Puuetega Inimeste Koda, Kuusiku
tee

5, Rapla linn

, tel: 51

478

38;

58 546

E-post:

238;

442

/ MTÜ pakub varjupaigateenust täiskasvanutele,

tööturule, tulevikus saavad erivajadustega inimesed

10.00

–

käia ka Päevakeskuses, lisaks sellele alustab tegevust

14.00.

kogukonnas elamise
oma

Lääne-Saare

post@gmail.com, http://www.randvere.ee/

psühholoogilist nõustamist, võlanõustamist ning

vald, tel:

53 013

Peamisteks tegevusteks

on

damine. Tegevuse eesmärk

399,

E-post randvere-

Viljandi

Organisatsioon tegutseb

–

Valga Toidupank.

ning koolituste

on

maakond

MänniE-post tiinakink@hot.

Viljandimaa Lasterikaste Perede Ühendus,

erihoolekandeteenuste

tööturu-teenuste osutamine

karjäärinõustamist.

teenus.

maakonnas ka toidupangana

MTÜ Randvere Tööõppekeskus, Mõisa, Koidu küla,

toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenuseid.
olemas nõustamiskeskus, kus pakutakse

nõusta-

Puuetega inimeste nõustamine ja konsultatsioonid

Samuti

on

53 866

E-post: valga.abikeskus@gmail.com,.

Koostöös Eesti Töötukassaga toetatakse ja

Saare maakond

6400, E-post mirjam@tulevik.info

825;

takse pikaajalisi ja erivajadusega töötuid sisenemaks

MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik, Suur-Posti 18b,
Pärnu, tel:

tegevusprogrammid sotsiaalsetele riskirühmadele.

raplakoda@gmail.com; www.raplakoda.eu

igal esmaspäeval kell

Pärnu maakond

toitlustamine ja vaba aja sisustamine ning muud

MTÜ Valga Abikeskus, Lembitu 2, Valga, tel:

ene-

seabiliikumisega. Pakub võimalust pesu pesemiseks,

vähe-

kindlustatud ja riskiperedest laste koolivaheaja

on

orienteeritud mõistvale suhtumisele, ärakuulamisele,

keskus.laheda.ee/

ga, nõustamisega, eakate vabatahtliku töö ja

töötukassa suunamisega vabatahtlik töö),

56

E-post: anne@isk-refleks.ee Perekeskus

ja

korral-

mäe tee, Viljandi, tel:
ee,

pikaajaliste töötute ja

4 345

937,

http://lasterikkad.ee/viljandimaa/,

Peamised tegevusalad

on

koolitus ja nõustamine,

puuetega inimeste toetamine tööle saamisel.

samuti korraldatakse pereüritusi ja suvelaagreid ning

samaaria.ee/

Tartu maakond

jagatakse

Abistavad peresid riietega, toiduainetega ja mööbliga.

MTÜ Iseseisev Elu, Peetri 28, Tartu, tel:

MTÜ Vändra Naisselts, Uus 17, Vändra, tel:

e-post eha.tamm@vandra.ee, http://naisselts.vandra.

E-post info@iseseisev-elu.ee, http://www.iseseisev-elu.ee
MTÜ Iseseisev Elu
sotsiaalteenuste keskus. Psüü-

ee/ MTÜ Vändra Naisseltsil

hilise erivajadusega inimestele

Samaaria Eesti Misjon Pärnu osakond, Jõekalda 1,

Sauga, tel:

443

näituste ja teatrietenduste külastamist. Abivajajatele

0068, samaaria@hot.ee, http://www.

on

443

0366,

Vändra alevi kesksel

7 403

E-post:

abivajajad saavad endale kaupa valida.

toetamine, kaitstud töötamine, rehabilitatsioonitee-

MTÜ Saagu Valgus, Mahlamäe 10, Rapla, tel:
710

dest. Tel:

53

56 653

MTÜ Iseseisev Elu üks

873,

osakonda-

13-23,

Tartu, tel:

7

puudust kannatavate perede laste huviharidusvõimaluste toetamine. MTÜ

koolitusi, samuti tugiisikuteenust.

on

peredele ja inimestele esemelise abi

andmine ja sotsiaalnõustamise pakkumine, samuti

on

loonud mitmeid Saagu

300
on

E-post:

Rapla lasterikaste perede ühendus, Keskkooli 1A,

797;

Rapla, tel:

com/

562, E-post: raplamaa.lasterikkad@

gmail.com, www.rlpy.eu. Ühenduse missiooniks

on

E-post:

eakatele;

5

Viljandi, tel:

53 498

814;

noutuba@gmail.com,

MTÜ pakub nõu ja mittemateriaalset abi rahaasjade
korraldamisel.

Valgust, Võru, Jüri 19a, III korrus, tel:

maakond

MTÜ Domus Petri Kogu , Lai 5A, Valga, tel:

55 550

teenus

nõustamisteenused jpm.

Saagu Valgus Heategevuslik keskus, MTÜ Hoiame

Valga

lastele tasuta.

teenuse

Võru Maakond

Valgus huviharidusklasse üle Raplamaa, neist osavõtt
on

tervise- ja toimetuleku
MTÜ Nõutuba, Edela

Johannes Mihkelsoni keskus, Riia

541, E-postjmk@jmk.ee, http://www.jmk.ee/ JMK
koolitus-ja arenduskeskus, mis pakub tööotsingukoolitust, sotsiaalseid- ja toimetulekuoskusi arendav

MTÜ eesmärk

516,

e-post: tartu@toidupank.ee

708, E-post: info@saaguvalgus.ee, http://www.

saaguvalgus.ee/

kannatavate perede lastele; isikliku abistaja

eakate aktiviseerimine; seltsidaami
on

55 678

pakkumine; erivajadustega inimeste abistamine;

nus).
Tartu Toidupank

tel:

MTÜ tegevuste hulka kuulub lastelaagrid puudust

linnades ja maakonnas (toetatud elamine, töötamise

maakond

1-2, Viljandi,

tn

eppjohani@gmail.com

http://mtuteeme.com/

tegevuskeskused

riiete, majapidamistarvete jms kogumispunkt, kus

Rapla

riideid ja majapidamisesemeid.

MTÜ Teeme, Edela

on

on

tasuta

403,

56 615

dpk@eelk.ee; http://domuspetri.weebly.

Tegevuste hulka kuuluvad sotsiaalteenused

50 52

802,

E-post

piretph@hot.ee
Saagu Valgus heategevusliku keskuse eesmärk

on

toimetulekuraskustesse sattunud perede ja inimeste

(päeva-

suurperedele igasuguse abi pakkumine ja laste arengu

keskus töötutele, vältimatu sotsiaalabi, supiköök),

soodustamine.

erinevad tööturuteenused (tööharjutus, tööpraktika,

aitamine. Samuti puudust kannatavate

perede laste

huviharidusvõimaluste toetamine. Lastele Saagu

Valgus ringitöödest osavõtt

on

tasuta.

15

Abiline

Rohkem infot Euroopa Liidu toiduabi kohta:
www.sm.ee

www.toidupank.ee/euroabi

