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Eessõna 

 

Lastekeskus Tähetorn on laste päevakeskuse teenust osutav mittetulundusühing. Seisuga mai 2014.a. 

kuulub ühingusse kuus liiget, kellest üks (tegevjuht) on ka lastekeskuse töötaja. Käesolev arengukava 

on ühingu ajaloos esimene ning selle koostamist rahastas regionaalministri valitsemisala ja 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 

Lastekeskus 2001-2013 

 

MTÜ Lastekeskus Tähetorn alustas tegevust jaanuaris 2001.a. Tallinna vanalinnas, Apteegi tn.3. 

Lastekeskuse asutajaliikmed olid Eesti Metodisti Kirikust (EMK), mistõttu loodi ka Lastekeskus 

Tähetorn Eesti Metodisti Kiriku n-ö allasutusena. Paar aastat pärast tööd vanalinnas kolis lastekeskus 

lähemale oma sihtgrupile ning alustas tööd Põhja-Tallinnas, aadressil Kopli 30a (alates 2003.a.). 

Asutus pakub algusaastatest alates laste päevakeskuse teenust eesmärgiga toetada vähekindlustatud 

peredes elavate laste arengut ning võimaldades neile turvalist keskkonda vaba aja veetmiseks.  

Lastekeskuse loomisest alates on asutuse sihtgrupiks olnud põhikooliealised sotsiaalsete 

erivajadustega lapsed, kellel on raskusi nii kodus kui ka koolis ja kes enne lastekeskusega liitumist 

veetsid palju aega tänaval. Lastekeskuse nimekirjas on jooksvalt olnud umbes 30 last. Enamus neist 

külastab keskust vähemalt kolm korda nädalas.  Koostööpartneriteks on mitmed organisatsioonid, 

kes tegutsevad laste hoolekande valdkonnas, samuti lastekaitsetöötajad, noorsootöötajad, koolid, 

haiglad ja politsei. Töötajaid on abistamas vabatahtlikud. Lastekeskuse tegevustesse kaasatakse ka 

laste vanemaid.  

Lastekeskus rendib Põhja-Tallinna Valitsuselt kahekordset maja Koplis, mis on asukoha ja 

ruumilahenduse osas laste päevakeskuse teenuse pakkumiseks väga sobilik. Läbi aastate on 

lastekeskuse tegevusteks olnud abistamine õppimisel, huvitegevuse korraldamine, laagrid ja 

ekskursioonid, toitlustamine, igapäeva- ja suhtlemisoskuste õpetamine ning tervislike eluviiside 

edendamine. Lastekeskuses austatakse traditsioonilisi kristlikke väärtusi. Teenuse osutamist toetavad 

rahaliselt Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (alates 2007), Põhja-Tallinna Valitsus (alates 2003.a.) ja 

annetajad. 

Lastekeskuse külastatavuse statistika 2008-2013.a. 

Aasta Külastuskordi 

2008 4045 

2009 3426 

2010 3471 

2011 3481 

2012 4075 

2013 4418 

 

Keskmine külastatavus lapse kohta 2013.aastal 68 %. 

 



Lastekeskuse struktuur 31.dets.2013.a. 

 

Missioon, visioon ja sihtgrupp 

 

Missioon: MTÜ Lastekeskus Tähetorn toetab vähekindlustatud peredes elavate laste arengut ning 

võimaldab neile turvalist keskkonda vaba aja veetmiseks  

Visioon: Kõik lastekeskuse lapsed lõpetavad põhikooli, osalevad pidevalt vähemalt ühes huviringis, 

on teadlikud tervislikest eluviisidest ja traditsioonilistest kristlikest väärtustest. Lastekeskusel on 

oluline positiivne mõju teenust saavate laste toimetulekule täiskasvanuna.  

Sihtgrupp:  

Ühingu sihtgrupiks on abivajavad lastega pered. Laste päevakeskuse teenuse sihtgrupiks on Põhja-

Tallinna linnaosas elavad sotsiaalsete erivajadustega lapsed ja nende vanemad. Vajadusel võivad 

osaleda lastekeskuses lapsed ka teistest linnaosadest. 

 

Lastekeskuse põhiväärtused laste ja perede abistamisel 

 

• Laste individuaalsetest vajadustest lähtumine; 

• Laste ja pere kaasamine tegevuste planeerimisel, elluviimisel ja hindamisel; 

• Traditsiooniliste kristlike põhimõtete järgimine; 

• Partnerite kaasamine tegevuse tulemuslikkuse suurendamiseks; 

• Kvaliteetse, tulemusliku ja jätkusuutliku teenuse pakkumine; 

• Abi vajavate laste ja perede väärikuse austamine.  

 

Juhatus

tegevjuht

Pedagooog

sotsialpedagoog

Õpetaja abi jt 
tähtajalised 

lepingud

vabatahtlikud, 
asendusteenistuja

raamatupidaja



Lastekeskuse ülesanded 

 

• Laste päevakeskuse teenuse osutamine vähekindlustatud perede lastele;  

• Lastele turvalise keskkonna võimaldamine päevakeskuses; 

• Laste sotsialiseerumise toetamine ja sotsiaalsete oskuste õpetamine; 

• Laste koolikohustuse täitmisele kaasa aitamine ja abistamine õppimisel; 

• Laste ea- ja võimetekohase arengu toetamine, vaimse ja füüsilise tervise edendamine ning 

vaba aja sisustamine; 

• Traditsiooniliste kristlike väärtuste tutvustamine; 

• Lastekeskusest lahkunud laste abistamine vastavalt vajadusele; 

• Lapsevanemate nõustamine; 

• Vähekindlustatud peredele laste kasvatamiseks vajalike asjade ja toiduainete jagamine 

vastavalt Lastekeskuse võimalustele ja perede vajadustele; 

• Koostöö spetsialistidega (lastekaitsetöötajad, noorsoopolitseinikud, õpetajad, 

tervishoiutöötajad jt.) ja laste ning peredega töötavate organisatsioonidega laste heaolu 

parandamise eesmärgil. 

 

Lastekeskuse pikaajalised eesmärgid 

 

Lastekeskuse eesmärgid on sõnastatud SMART põhimõtet järgides, eesmärgid on püstitatud 
arengukava perioodiks. 
 

• spetsiifiline (piisavalt konkreetne) 

• mõõdetav (eesmärgi saavutamist peaks olema võimalik mõõta) 

• saavutatav (eesmärk peaks olema realistlik) 

• asjakohane (eesmärk peaks toetuma organisatsiooni missioonile ja visioonile) 

• ajastatud (eesmärgi saavutamisele on seatud ajalised piirid) 
 

 Eesmärk Tegevus Mõõdik 

1 Laste päevakeskuse teenusel on 
püsirahastus  
 

Läbirääkimised Tallinna Sotsiaal- 
ja Tervishoiuametiga, Põhja-
Tallinna Valitusega, taotluste 
ettevalmistamine, suhtlemine 
annetajatega, lastekeskuses 
külaliste vastuvõtmine, 
rahastusplaani koostamine. 
Lastekeskuse töö tutvustamine 
kõigile rahastamisega seotud 
ametnikele ja annetajatele. 

Laste päevakeskuse 
tegevused on 
rahastatud, säilitatud 
on 2014.a. alguse 
ametikohad. 
Lastekeskusel ei ole 
võlgasid ning on 
võimalus tasuda 
vajadusel projektide 
omaosalus või maksta 
projektide kulud enne 
rahastajate 
väljamakseid. 

2 Igale lapsele pakutakse abi 
vastavalt tema vajadustele 
 

Laste tegevusplaanide 
koostamine ja hindamine. 
Lastekaitsetöötajate teavitamine 
laste vajadustest, mida 
lastekeskuse ei suuda pakkuda. 

Igal lapse kohta on 
täidetud vajaduste 
hindamise vorm ning 
koostatud sellest 
tulenev tegevusplaan. 



3 Lastekeskuse tegevustesse on 
kaasatud laste vanemad 
 

Laste ja vanemate ühisüritused, 
teenuse hindamine koos 
lapsevanemaga, koostöö kooliga 
lapsevanematega suhtlemiseks, 
lapsevanematele abi osutamise 
statistika koostamine 

Igal aastal on 
toimunud vähemalt 2 
üritust koos 
lapsevanematega. 
Lapsevanemad 
osalevad teenuse 
planeerimisel 
(teenuse avalduse 
vorm, hindamise 
vorm) lapsele ja 
tulemuste hindamisel, 
allkirjastavad nõutud 
vormid.   

4 Kõik lastekeskuse lapsed on 
teadlikud kristlikest 
väärtustest/põhimõtetest 
 

Igal nädalal toimub kristlike 
põhimõtete tutvustamisele 
pühendatud rühmatöö. 
Ühissöömistele eelneb 
söögipalve, vestlused lastega. 
Lapse suunamine hingeabi 
saamiseks kristlikku kogudusse.  

50 % lastest on 
osalenud regulaarselt 
rühmatöös. 

5 Lastekeskuses rakendatakse 
EQUASS kvaliteedisüsteemi  
 

Lastekeskus taotleb EQUASS 
Assurance sertifikaadi iga 2 aasta 
tagant. 

Sertifikaadid 

6 Igal MTÜ liikmel on lastekeskuse 
tegevustes oma roll 
 

Leppida kokku ja ellu viia 
tegevused iga liikme poolt. 

Tegevused on 
otsustatud ja 
dokumenteeritud. 

7 Laste päevakeskuse teenuse 
tulemuslikkust on hinnatud 

Tulemuslikkuse hindamise 
indikaatorid on kasutusele 
võetud ja igaaastaselt kogutakse 
andmeid ning tehakse aasta 
aruandes kokkuvõte. 

Andmed aasta 
aruandes. 

8 Töötajaid on võimalik asendada  Töötajate asendajate süsteemi 
väljatöötamine ja rakendamine 

Kirjeldatud süsteem 
ja rakendamine alates 
2015.a. 

9 Vabatahtlike kaasamine õpiabiks 
ja vaba aja sisustamiseks 

Otsida vabatahtlikke, kes on 
valmis vähemalt 4 kuuliseks 
lepinguks. 

Vähemalt 1 
vabatahtlik on 
pidevalt rakendatud. 

 

Arengukava rakendamine ja ülevaatamine  

 

Arengukava rakendamise eest vastutab juhatus, kes vaatab täitmise üle kord aastas. Juhatus 
vastutab selle eest, et eesmärkidele vastavad tegevused sisalduvad igal aastal lastekeskuse 
tegevuskavas. Arengukava rakendamise tulemused kajastuvad lastekeskuse iga aasta aruandes. 
 

Arengukava koostamisel osalesid: Regina Multram, Merle Tomberg, Marjana Luist, Taavi Hollman, 

Tiina Peterson ja Alla Gluhhova.  

Mai 2014.a. 


