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Sotsiaalse ettevõtte profiil

Ettevõtte nimi:

SA Hea Hoog
Vaimupuudega ja psüühilise erivajadustega inimestele eneseteostusvõimaluste loomine töötamise
kaudu, luues neile erihooldekodudes töökohti ja
paindlikud töövõimalused. Käsitöö müümine.
Enda tegutsemise kaudu pakkuda võimalust vähem
võimekamatele ühiskonnagruppidele elukvaliteedi
ja enesehinnagu tõstmiseks ning ühiskonna suhtumise paranemiseks nende suhtes.

Tegevus- ja ärimudel:

Lisaks töökohtade loomisele erihooldekodude
juures, vahendatakse ja abistatakse erivajadustega
inimeste tööle saamist väljaspool hooldekodusid,
toetatakse nende töötamist ja tööl püsimist, kaasates tugiisikuid. Otsitakse erivajadustega inimestele
sobivat tööd. Lepitakse tööandjaga kokku paindlikud töötamise tingimused ja nõustatakse tööandjat
erivajadustega inimese töölevõtmisel ja tema töötamise kestel.
AS Hoolekandeteenused subsideerib sihtasutust
ruumide kasutamise võimaldamise näol.

Millist riiklikku arengueesmärki toetab:

Loodud:
Töötajate arv
Ettevõtluskäive:
Mõjupiirkond:
Peamine tulemusindikaator:

2016

Käivitamis- ja algperioodi
investeeringud:
Sotsiaalsete
Ettevõtete
Võrgustik

Inimeste võimalused iseseisvalt toime tulla, kogukonnas elada ning ühiskonnaelus osaleda. Kõrge
tööhõive tase ning pikk ja kvaliteetne tööelu.
(Heaolu arengukava 2016-2023)

2010
(taandatuna täistööajale): 30 täiskohaga töötajat
+ umbes 650 puudega inimest (osalise tööajaga)
225 201 ¤ (2015)
Eesti
Erivajadusega inimeste arv, kes on töö leidnud
AS Hoolekandeteenused poolt 100 EEK-i

Pilti tutvustav tekst tuleb siia

≥

Kuidas on ühiskonnale kasulik?
Hea Hoog tegeleb erivajadusega inimestele paindlike töövõimaluste leidmise ja neile töökohtade loomisega ning vastavalt nende võimetele ja oskustele loodud käsitöötoodete turustamisega. Samuti tehakse erivajadustega
inimestele koolitusi läbi praktiseerimise ja jäljendamise, pakkudes pidevat
tuge ja abi vastavalt vajadusele.
Peamiselt tegeletakse AS Hoolekandeteenuste klientidega, vähemal määral
on koostööd tehtud ka teiste organisatsioonidega. Luuakse juurde kaitstud
töökohti, viiakse läbi koolitusi ja tagatakse riigimaksude laekumine.
Tegevustesse kaasatakse ka kogukonda (vabatahtlikud käivad abiks ja erinevaid tegevusi õpetamas, korraldatakse kontserte). Kogukonda teavitatakse
pidevalt erivajadustega inimeste olemasolust, oskustest ja võimekusest, mis
aitab kaasa uute töökohtade saamisele ja töö pakkumisele. Teavituse tegemiseks käiakse messidel ja laatadel, võetakse osa linnade ja valdade üritustest
(aastapäevad, Teeme ära jms).

Millised on ühiskonna kasu eduindikaatorid?

aa Jõukohase töö pakkumine erihooldekodudes elavale inimesele – 642 (2016)

aa Ettevõtete arv, kuhu erivajadusega inimesi tööle suunatud 30 (2015) (paljud tööd on hooajatööd, suvisel ajal)

aa Erivajadusega inimeste arv, kes on endale töö leidnud väl-

jaspool organisatsiooni - 65 ( näiteks SOL-s, Linnamäe Lihatööstuses, Felixis)

aa Erivajadusega inimeste arv, kes on oma töö eest töötasu
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saanud - 642 (2015)

Sotsiaalsete
Ettevõtete
Võrgustik

SA Hea Hoog

sotsiaalse ettevõtte profiil

Kuidas ja kust tuleb raha?
Tulu teenitakse teenuste (puhastusteenus, köögiabitööd, põllumajanduse
abitööd, metsamajanduse abitööd, käsitööesemete valmistamine tellimusel
jne) ja käsitöö (keraamika-, puidu-, tekstiili- ja pabertooted, kudumid, vilditud
tooted, seebid, küünlad jne) müügiga, allhangetega (pakendamine, kleepimine, koristustööd,) erinevatelt ettevõtetelt avatud tööturult (näiteks Monier,
Litpet, Kaitseministeerium (Sinilille kampaania)).
Kõik tulud ja kulud kaetakse oma teenitud vahenditest, kasutatud pole projektipõhist finantseerimist, AS Hoolekandeteenused toetavad ruumide pakkumisega. Veebruarist käivitus allhange pikaajaline kaitstud töökohtade teenuse
näol SKA-lt. Kogu käive tuleb 100% ettevõtlustulust. Tulu ettevõtlusest oli
225 201 eurot (2015).

Millised on ettevõtluse eduindikaatorid?

aa Teenuste müük - 61 799 ¤ (2015)
aa Allhanked – 104 278 ¤ (2015)
aa Käsitöö müük – 58 978 ¤ (2015)
Kas hetkel on olulisi investeeringuvajadusi? Kui
jah, siis mis muutuks, kui see raha õnnestuks saada?

2016

Hetkel on investeerimisvajadus suurusjärgus 1,5-3 miljonit eurot, selleks, et
ehitada või soetada uusi ruume töö- ja tegevuskeskuste rajamiseks ning sinna
vajaminevate töövahendite ja –masinate muretsemiseks. Paraneksid töötamise ja õpetamise võimalused, oleks võimalik kaasata rohkem inimesi. Kui
tulla välja oma harjunud territooriumilt, siis õpitakse ja saadakse juurde uusi
kogemusi, misläbi enesekindlus kasvab ja seega areneb ka hakkama saamine
ja võimalus liikuda elus edasi. Kogukond muutub tolerantsemaks ning aksepteerib endast teistsuguseid inimesi.

Sotsiaalsete
Ettevõtete
Võrgustik

