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 Linnakodanikke 
    15 170 

 (elanikeregistri 01.01.2008.a andmeil) 

  neist puudega  
isikuid         1403, 

   kellest lapsi on 67. 
(sotsiaalkindlustusameti 01.11.2007.a 

andmeil) 
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   Puuetega laste ja nende perede abistamisel 

omavad olulist rolli nii mitteformaalsed kui 

formaalsed süsteemid. Perekond, sõbrad, 

kaastöötajad pakuvad enamasti turvatunnet ja 

emotsionaalset tuge. Formaalsed süsteemid, 

nagu haigla, kool, sotsiaalamet jt ühiskonna 

poolt loodud süsteemid pakuvad aga perele 

professionaalset nõu ja abi, mis omakorda loob 

perele eelduseid paremaks toimetulekuks. 
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Sotsiaalne tugisüsteem Kuressaare linnas: 

  

 Päevahoid, ööpäevahoid ja rehabilitatsiooniteenused 
Kuressaare Linna Väikelastekodus  

 Rehabilitatsiooniteenust on  lapse vanematel võimalik 
valida sõltuvalt teenuste vajadusest, kas Kuressaare 
Haiglast või Kuressaare Väikelastekodust 

 tegevusjuhendaja vaimupuudega inimestele Kuressaare 
Linna Päevakeskuses 

 tegevusjuhendaja  puuetega inimestele Saaremaa 
Puuetega Inimeste Kojas 
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 assistendi võimaldamine  puuetega inimestele 
Saaremaa Puuetega Inimeste Koja (SPIK) kaudu 

  juhtumikorraldaja – SA Kuressaare Hoolekanne 
kaudu 

 tõlketeenus kuulmispuuetega inimestele (SPIK)  

 invataksoteenus liikumis- ja nägemispuudega 
inimestele 

 Psühholoogiline nõustamine – Saaremaa 
Perenõuandla, Erakliinik Hanvar, Kuressaare Haigla 

 

NB! Laste statsionaarse psühhiaatrilise ravi võimalused 
Saaremaal puuduvad! 
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Koolieelsed lasteasutused: 

eripedagoog-logopeed kõigis 5.linna lasteaias 
(v.a. eralasteaiad +2)  

kõneravi vajavate laste rühmad – 2 rühma 
Kuressaare 2. Lasteaias 

assistent – vajadusel nii tava- kui kõneravirühma 
lastele 

päevahoiuteenused Kuressaare Linna 
Väikelastekodus  
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Hariduse saamise võimalusi eriõppekava 

vajavatele lastele: 

 Puudespetsiifilised koolid väljaspool Saaremaad 
(vaegnägijad- kuulmislangusega lapsed jt) 

 Kallemäe Kool Kallemäel Saare MK - lihtsustatud 
õppekava, toimetulekuõppekava 

 Kallemäe Kooli Kuressaare filiaal - toimetuleku- ja 
hooldusklassi õppekava 

 lihtsustatud õppekava alusel õppivaid lapsi õpib ka 
kõigis Kuressaare tavakoolides 

 Assistendi olemasolu vajadusel 

 logopeed – kõigis linna koolides 

 psühholoog - kõigis linna koolides 

  koolide sotsiaaltöötaja 
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Tugistruktuurid kooli õppekava toetuseks:  

 

 parandusõpe - õpiharjumuste omandamine 

 tugiõpe - abistav õpe 

 pikapäevarühmad - toetus kodutööde tegemiseks 

 individuaalne õppekava (üksikutes ainetes, erinev 
õppekava, düsgraafikud jne) 

 koduõpe 

 koolides iseseisvalt leitud töövormid: N: ÕNN-tuba jt 
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Kutseõpe Kuressaare Ametikoolis: 

Kutse õppimise 

võimalus 

lihtsustatud  

õppekava alusel 

(talumajandus ja 

kokandus) 
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Sotsiaalhoolekanne Kuressaares liigub 

toetusekeskselt sotsiaalhoolekandelt 

teenusekesksele hoolekandele.  

 

See on toetanud ja aktiviseerinud erinevate 

puuetega inimeste rõõmude ja muredega 

tegelevaid ühingud ja gruppe ning andnud 

võimaluse suunata omavalitsusel vahendid 

kohtadesse kus puuetega inimeste vajadusi 

kõige paremini teatakse. 
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Kodanikualgatusel põhinevad 

võrgustiku aktiivsed liikmed: 

 Saaremaa Puuetega Inimeste Koda 

(tegevusjuhendaja, assistent, laste- ja noorte projektid 
jne) 

 Saaremaa Invaühing 

 Ühing “Usk ja Valgus” on kogukond, mille keskmes 
on vaimupuudega noored inimesed, kes on 
ümbritsetud nende perekondade ja sõprade poolt.  

 Vaimupuudega laste vanemate ühendus jt 
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Puuetega laste perede suuremad probleemid 

Kuressaares (2005 ja 2006.a teostatud uuringute alusel) 

 Puuetega last kasvatavad perekonnad on võrreldes Eesti 
keskmise perega majanduslikult kehvemas olukorras. Vähemalt 
kolmandik uuritavatest peredest omab senisest väiksemat 
sissetulekut ning osades peredes on see tähendanud loobumist 
isiklikust karjäärist. 

 Vastutus lapse rehabilitatsiooni ellu viimiseks lasub peamiselt 
lapsevanemal, kuigi uuritavad ise näeksid vastutavana kõiki 
protsessis osalevaid võrgustiku liikmeid. 

 Rehabilitatsiooniteenused ei ole vajalikus mahus uuritavate 
perede lastele kättesaadavad.  

 Riigilt ja omavalitsuselt ootavad erivajadusega laste pered 
enamasti suuremat rahalist toetust, aga ka paremini toimivat 
info-ja teenustevõrku. 
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Arengud 

  Info kättesaadavuse parandamine infopäevade kaudu.  

  Töö jätkamine “Vaimse tervise keskuse” projektiga. 

  Kolmanda sektori tegevuste toetamine. 

  Puudega laste toetamine iga isiku individuaalsust 
silmas pidades, et Kuressaare puudega noored 
julgeksid jätkuvalt  oma unistusi teostades astuda sisse 
autokoolide ja ülikoolide ustest ja lennata taeva all 
nagu see juhtus aastal 2007. 
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AITÄH! 

 


