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Võru linn tunnustas oma parimaid
Eesti Vabariigi 97. aastapäevale pühendatud pidulikul vastuvõtul-kontsertaktusel kultuurimajas Kannel tunnustasid
Võru linnapea Anti Allas ja linnavolikogu esimees Anneli Ott
linna silmapaistvamaid inimesi, asutusi ja organisatsioone.
Jagati linnapea vapimärke.
Rahvaküsitluse tulemusena pälvis tiitli „Võro liina tego
2014” Meiela töökeskuse ja kodu avamine intellektipuudega inimestele ning Järve koolis sügava ja raske puudega laste hoiukodu avamine. Peale selle tunnustati kümmet
linnavalitsuse valitud eri valdkonna esindajat.
Läinud aasta ettevõte on OÜ Abris, aasta ettevõtjad Ursel
Kaarna ja Arvi Prants, aasta kultuuri- ja haridusasutus Võru
Instituut, aasta mittetulundusühing Võrumaa Spordiliit, aasta
tervishoiu- ja sotsiaaltöötaja Anneli Jukk, aasta kultuuritegelane Tea Kõrs, aasta sporditegelane Rene Zahkna, aasta uus
tulija 3D-kino, aasta heategija Andri Tallo ning aasta noored
Kerttu Mölder ja Anete Kõlli.
Linnapea vapimärgi said tänavu Aila Kikas, Helve Sibul ja
Katrin Martinfeld ning linnapea tunnustuskirja korteriühistu
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Ulis Guth
„Võro liina tego 2014” – Meiela töökeskuse ja kodu
avamine intellektipuudega inimestele ning Järve koolis sügava ja raske puudega laste hoiukodu avamine

Eelmisel aastal avas Meiela Võrus Lembitu tänavas töökeskuse ja
Jüri tänavas kodu intellektipuudega noortele, kes on lõpetanud
kooli, valmis kodust lahkuma, koos oma eakaaslastega elama
ning üheskoos toetatud tööturule minema.
Praegu pakub Meiela töökeskus sotsiaalkindlustusameti toel
töötamise toetamise teenust kümnele intellektipuudega noorele,
keda juhendavad vastava väljaõppe saanud tegevusjuhendajad.
Neljal päeval nädalas tehakse kas savitööd, kootakse kangastel,
õmmeldakse või tegeldakse muu käsitööga. Oma toodangut
müüakse kohapeal ja tellimuste alusel.
Meiela kodus elab kaheksa intellektipuudega noort. Osa
teenuste eest tasub sotsiaalkindlustusamet, teise osa eest elanik
oma pensionist. Koos juhendajatega valmistatakse süüa, käiakse
väljas ja üritustel ning reedeti Järve koolis rehabilitatsiooniteenustel. Argipäeviti lähevad noored tööle nagu kõik inimesed,
töötatakse kella 9–16.
2014. aasta septembris alustas Võru Järve kool koostöös SAga
Tartu Kliinikumi Lastefond ja Võru linnavalitsusega hoiukoduteenuse pakkumist sügava ja raske puudega lastele, et vabastada
nende vanemad ööpäevaringsest hooldusest. Praegu on Järve
kooli juures loodud hoiukodu pärast õppetööd toeks kolmele
kõrge hooldusvajadusega lapsele, tarviduse korral ööpäev ringi
esmaspäevast reedeni. Seejuures pakutakse ka tugiteenuseid: lastele mitmesugust teraapiat ning nende vanematele sotsiaalnõustamist. Eesmärk on võimaldada vanematel rutiinist välja tulla ja
mitte jätta neid murega üksi.

Keraamik Aivar Rumvolt juhendamas Meiela töökeskuse noori.
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