
Aastal 2020 külastas klubimaja 169 erinevat psüühikahäirega inimest.  Meil oli aasta jooksul 131 erinevat
klubiliiget. Aasta jooksul lahkus klubimajast 10 liiget ja tuli juurde 35. Aasta lõpu seisuga oli meil 121
liiget. Nendest 70 oli IET teenusel, 13 TT, teenusel, 3 ISTE teenusel,  32 KM projektis, ja lisaks veel 7
inimest, kes ei olnud ühelgi teenusel. Keskmiselt käis klubimajas 100  inimest kuus ja keskmiselt käis
päevas 30 inimest. Klubimaja tööd olid jaotunud kolme üksuse vahel: köögiüksus, kontoriüksus ja töö- ja
koolitusüksus. Köögiüksuse töödes osales keskmiselt 40 inimest kuus ja 7 inimest päevas, kontoriüksuses
51 inimest kuus 10 inimest päevas ja töö-ja koolitusüksuses 24 inimest kuus ja 5 inimest päevas.
Klubimaja 121st liikmest 69 on mehed ja 52 naised. 86 liiget on eestlased, 32 venelased ja muust
rahvusest.

Aasta jooksul pöördus klubimaja ühenduse hoidmise eesmärgil oma liikmete poole 132 korda, keskmiselt
46 erinevale inimese poole kuus. Toidupank toimus aasta jooksul 39 korda ja seal osales keskmiselt 26
inimest korraga.

Aasta I kvartalis lahkus töölt Olga ning pärast karantiiniaja lõppu tulid Klubimaja projekti raames tööle
Kati ja Triin. Klubimajas käis aasta jooksul 8 praktikanti.

Kontoriüksus:

Aasta jooksul ilmus 5 klubilehte, sealhulgas tellis Tallinna vaimse tervise keskus oma juubeli jaoks meie
käest eraldi lehe. Üksus on jätkuvalt edukalt teinud statistika kokkuvõtteid, isegi karantiini ajal. Juunikuus
sai valmis klubimaja koduleht. Igakuiselt saatsime välja klubimaja uudiskirja. Oleme teinud kuulutused
kahekeelseks. Meie voldikud on esinduslikumad ja lõime klubimaja tutvustamiseks roll-up’i. Septembris
toimus suur spordipäev. Alates oktoobrist valmistasime ette klubimaja jõule. Suhtlesime 100 erineva
firmaga, et leida toetusi jõulukinkide tegemiseks liikmetele. Suutsime panna jõulupakid kokku 110le
liikmele.

Köögiüksus

Toimus töötajate vahetus, eelmise aasta veebruaris tuli Ilmar köögiüksusesse ja juunis lisandus uue
töötajana Klubimaja projekti raames Triin. Läksime üle igapäevasele vegan toidu pakkumisele lisaks
tavatoidule.  Pakume ka kohvikus vegan toitu. Toimusid avalikud menüü arutelud, et vastata
tasakaalustatud toitumise põhimõtetele ja klubimaja soovidele. Projekti raames on toimunud
teemapõhised kohvikud ja restoranid. Toimus köögi koolitus Laura-Liis Liigmani juhendamisel ja
kokandusklubid. Suvel toimus töö aiamaal ja korraldasime piknike. Lisaks toimus meil ka aiandusgrupp.
Läbi aasta on toimunud ka köögiüksuse väljasõidud.

Töö- ja koolitusüksus
2020 aasta jooksul töötas 37 erinevat klubiliiget - jaanuaris oli täiskohaga töötavaid liikmeid 8 ja
detsembris 6. Ülejäänud liikmed töötasid osalise tööajaga. Töötavaid klubimaja projekti liikmeid on 5.
Umbkaudselt kokku töötati aasta jooksul 23373 tundi ja teeniti 94,205 eurot. Klubimajal on üks
ülemineku töökoht, kus aastal 2020 töötas 3 klubiliiget. Õppivaid klubiliikmeid oli kokku aasta jooksul 10,
kellest 5 alustas õpinguid aastal 2020. Klubimaja haridusprogrammi raames toimusid eestikeelsed
arvutiõppe tunnid, mida viis läbi pikaaegne arvutiõpetaja Mart; venekeelne arvutiõpe, mida viis läbi
klubiliige; eesti ja vene keele tunnid, mida viis läbi samuti klubiliige; inglise keele tunnid, mida viisid läbi
kaks klubiliiget. Aasta jooksul toimus 45 arvutitundi ja 184 keelegruppi. On tehtud koostööd
Uuskasutuskeskusega, et saada klubimaja “Butiiki” riideid liikmetele jagamiseks. Uuel aastal on ühendust
võetud selliste tööandjatega: Omniva, Harku kohvik, Express Post, Suva sokivabrik, Rocca al Mare Prisma,
Hiltoni, Ida-Tallinna Keskhaigla, In House Partners ja Transferwiseiga. Kahjuks pandeemia tõttu on kõikide



tööandjatega suhted pausile jäänud, va IHP’ga, kuhu üks liige sai tööle ning tulevikus on lootust sellest ÜT
koht arendada.

Veebruari kuust sai alguse klubimaja noortegrupp, mis töötab siiamaani. Venekeelsel grupil toimusid
sisekoolitused karantiiniajal Skype´i teel, Moskva klubimaja juhendamisel. Suvel toimus mitmeid
venekeelse grupi väljasõite. Regulaarselt toimus korra nädalas ka vene keelne koosolek. Vene keelses
grupis osales 22 inimest – seda nii õppeprogrammis, üritustel väljaspool maja, koosolekutel ( arutleti
infokoosoleku teemasid ja ka teemasid mida teha).

Üritused

Klubimajas toimus 50 erinevat meelelahutusüritust, mille korraldamine oli kontoriüksuse ülesanne. Kõige
populaarsemad üritused olid muusikaring (keskmine osalus 11 inimest korra kohta) loovusrühm
(keskmine osalus 8 inimest korra kohta). Toimus 17 Skype kõnet teiste klubimajadega (Ölandi, Ohio, Saoli
ja Moskva klubimajaga). Klubimajas toimusid esimest korda suvepäevad ja see toimus Võrumaal
Saunamaal. Suvepäevadel osales 31 inimest. Eriolukorra lõppedes suutsime ikkagi korraldada
meeldejääva klubimaja sünnipäeva aiamaal.

Järgmise aasta suunad

Klubimaja jätkab klubimaja teenusemudeli arendamisega ja klubimaja põhimõtteid toetava
rahastusmudeli leidmisega; klubimaja tutvustuste ja uute liikmete vastuvõtuga. On plaanis minna
klubimaja baaskoolitusele, et tõsta töötajate pädevust standarditele vastava klubimaja hoidmisel. On
klubimaja juubeliaasta ja on plaanis korraldada lisaks sünnipäevapeole veel psüühikahäirega inimestele
erinevaid elamisteenuseid tutvustav konverents.

Projektid

1. Juunis 2020 lõppes HMNi rahastatud projekt Haabersti klubimaja töö tugevdamine läbi
rahvusvaheliste klubimajade standarditega vastavusse viimise.

2. MTÜ Lahenduskeskus kaudu kirjutati Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile terviseprojekt
Terves kehas terve vaim, tänu millele oli võimalus perioodil 02.03.2020-31.12.2020 soetada
spordivahendeid, käia Rocca Al Mare koolis jõusaalis, võimlas ja ujulas, toimusid regulaarsed
spordiüritused ja tänu sellele algasid klubimajas ka liigutamise pooltunnid.

3. 17.03.2020 algas ESFi rahastatud projekt Klubimaja mudeli riikliku teenuse väljatöötamine
Eestis, mis kestab aasta aega ja mille eesmärk on luua madala lävendiga klubimaja teenus
psüühikahäirega inimestele.

4. MTÜ Lahenduskeskus kaudu kirjutati Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile terviseprojekt
Tahan teha tasakaalustatud toitu, tänu millele toimusid perioodil 09.11.2020-31.12.2020
toidu valmistamise alased loengud ja praktikumid klubimaja köögiüksuse liikmetele.


