VAHEARUANDE TÄITMISEST:
Vahearuanne sisaldab täpset, kuid kokkuvõtvat infot aruande esitamise perioodil
tehtud tegevustest;
Lisad esitatakse süstematiseeritult ja nummerdatult koos vahearuandega ning
aruandes on viide lisale;
Projekti elluviijatena nimetada isikud, kes antud etapis on kaasatud tegevuste
elluviimisesse ja lühidalt nimetada vastutusvaldkond (kaasamise põhjus, roll
meeskonnas).
Tehtud tegevuste tabelis on toodud planeeritud tegevuste lahtris lepingus
kinnitatud projektiplaanis nimetatud tegevus; tegeliku tegevuse lahtris on
lühikirjeldus elluviimise protsessist; toimumisaeg on kuupäevalise täpsusega ja lisada
ka toimumiskoht.
Kui planeeritud tegevust ei ole ellu viidud, kirjeldatakse tegeliku tegevuse lahtris
asjaolusid koos põhjustega, miks planeeritud tegevust ellu ei viidud.
Kui projekti tegevustesse soovitakse projekti meeskonna initsiatiivist tulenevalt
tegevusi lisada, siis lisandunud tegevuste rahastamine projekti osana
kooskõlastatakse esmalt haigekassa esindajaga.
Lisandunud tegevused esitatakse selles tabelis planeeritud tegevuste järgselt.
Haigekassal on õigus mitte arvestada ja mitte rahastada tegevusi, mille toimumine ei
ole eelnevalt kokkulepitud projektiplaanis ja mille rahastamine projekti eelarvest ei
ole kooskõlastatud.
Siht- ja sidusrühma tabelis on esimeses lahtris sihtrühma nimetus (kellele elluviidud
tegevus oli suunatud), teises tulbas on projekti toimumispiirkonnas olev siht- või
sidusrühma üldarv, kolmandas tulbas planeeritud kaasatava sihtrühma arv ning
viimases tegelik osavõtjate arv.
Kokkuvõtlik tagasiside sisaldab projektijuhi poolt koostatud hinnangut, mis tugineb
projektijuhi enda arvamusel kui ka osalejatelt, korraldajatelt/koolitajatelt kogutud
andmetele.
Vahearuandele üritustel kogutud tagasisidelehti ei lisata, vaid sellest tehtud koond
(s.h. kui palju tagasisidelehti jaotati ja kui palju laekus) esitatakse aruandes, lisasse
võib panna tagasiside kogumise ankeedi näidise;
Projekti tegevuste kajastamisel ja aruande osas „Projekti kajastamine meedias ja
kodulehekülgedel“ on toodud viited interneti lehekülgedele, kus info on nähtav või
pannakse koopiad avaldatud kirjutistest lisadesse.
Projekti raames valminud produktiks loetakse trükist või esemeid, mille
produtseerimine on eelnevalt planeeritud ja kooskõlastatud ning mille kulud
kaetakse, kas täies mahus või osaliselt, antud projektist. Vahearuandele lisada üks
eksemplar toote/trükise näidisest.
Projekti vaheeesmärgid ja vaheetapi lõpuks saavutatud tulemused peavad olema
omavahel kooskõlas. Näiteks kui vaheeesmärgiks on seatud suurendada elanikkonna
teadlikkust terviseriskidest, siis saavutatud tulemustena peab olema hinnatud elanike
eeldatavat või mõõdetud teadlikkuse tõusu.
Palun vältida aruandes emotsioone, sest tegemist on ametliku dokumendiga, nt
„vahvad politseinikud“ või „kohutav ilmataat“ tundub ebaolulise täiendusena.
Vahearuande võib saata eelnevalt elektroonselt kooskõlastamiseks, samuti
soovitavalt edastage e-kirjaga lõplik vahearuanne või info aruande postitamise kohta,
et välistada juhtumeid, kus postitatud aruanne ei jõua haigekassasse.
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Tervist edendava projekti rahastamise lepingu nr. 101
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lisa 6
TERVIST EDENDAVA PROJEKTI TEGEVUSTE VAHEARUANNE
Töökeskkonna terviseriskide hindamine
/Projekti nimetus/
Anne Aas
/Projektijuhi nimi/
MTÜ Keskkonnasäästlik Eesti
/Vastutava asutuse nimi, aadress/
Tel 555440231, anne.aas@kks.ee
/projektijuhi telefon, elektronposti aadress/
Vahearuande periood*: 01.01.2009 – 31.03.2009
Projekti elluviimise meeskonna liikmete koosseis ja vastutusvaldkonnad:
Aivar Mets – keskkonnaspetsialist, vastutav hindamiste läbiviimise eest
Nele Laas – Karu valla keskkonnaspetsialist, vastutusala koolituste korraldamine
Andres Õun – töötervishoiu peaspetsialist, lektor, artiklite autor, hindaja
Anne Aas – Keskkonnasäästlik Eesti MTÜ juhatuse liige, projekti juhtimine ja tegevuste
koordineerimine.
Projekti eesmärgiks on vähendada töökeskkonnast tingitud riske Karu vallas.
Projekti vaheeesmärgid ja oodatavad tulemused:
1. 31.03.09 on läbi viidud viies Karu valla lasteaias keskkonnast tulenevate riskide
hindamine vastavalt kinnitatud metoodikale (vt metoodika lisa 1);
2. 31.03.2009 on läbinud koolituse 10 vallas tegutsevat ettevõtjat, kes peale koolitust
oskavad hinnata töökeskkonnaga seotud riske oma ettevõttes.
3. 31.03.2009 on koostatud ja avaldatud 2 artiklit, mis tutvustavad keskkonnast tingitud
riskide ennetamise võimalusi Karu valla näitel;
4. 31.03.2009 on toimunud kohtumised vallaesindajatega, et kokku leppida edaspidine
lasteaedade hindamistulemustele tuginev terviseriskide likvideerimine ja/või
lahendamine.
Tehtud tegevused ja nende vastavus projektiplaanile:
Planeeritud tegevus Tegelik tegevus
1.Valla
Eelmise aasta lõpus tutvustati
haridusasutuste
hindamismetoodikat (lisa 1) kõigile
keskkonna riskide
haridusasutuste esindajatele ja lepiti
hindamine
kokku hindamistegevused ja ajakava.
Hindamiste läbiviimist alustati sel
aastal. Antud aruande perioodil hinnati
4 lasteaeda ja ühte valla põhikooli, II

Toimumisaeg
5.-8.01.2009 Mustika
lasteaia hindamine
27-30.01 Maasika
lasteaia hindamine
18-21.02 Vaarika
lasteaia hindamine
27.02-01.03 Karu

kvartalis hinnatakse veel 1 lasteaeda ja
2 kooli ning käivad läbirääkimised
eralastehoiu hindamise osas, kus on
hoiul 30 valla last.
Muraka lasteaed - algkooli hindamise
läbiviimine lükkus edasi, kuna asutuse
juhataja oli haiguslehel ning
hindamine lükkub aprillikuusse.
Viiele hinnatud asutustele on koostatud
kirjalik tagasiside hindamistulemustest
ja tulemused edastatud valda (lisa 2,
kokkuvõte hindamistulemustest).
2. koolitused
Koolitusest võttis osa 17 tööandjat või
ettevõtjatele (10
nende esindajat 12 erinevast asutusest
ettevõtte esindajad) (vt lisa 3 koolitusprogrammi ja lisa 4
osalejate nimekiri)
3. koosolekud ja
Projekti meeskonna nõupidamised
kohtumised
toimusid 3 korral (vt protokollid lisas
5-7).
Kohtumine vallaesindajatega lükkub
järgmisse projektiperioodi kui kõik
hindamised on läbi viidud, praegu
edastatud vallale viie haridusasutuste
hindamistulemused
4. projekti tegevuste Koostatud on kaks artiklit, millest üks
kajastamine
tutvustab vallaelanikele keskkonnast
tingitud riskide ennetamise võimalusi
ning teine on esitatud ajakirjale „Töö
Kiidab Tegijat“ tutvustamaks projektis
rakendatud metoodikat ja tulemuste
kasutamise võimalusi laiemalt.

Põhikooli hindamine
19.-22.03 Jõhvika
lasteaia hindamine

06. – 09.03 Karu
rahvamaja õppeklass

4.01; 3.02: ja 10.03
toimub 6.06

1 artikkel ilmunud
vallalehes 6.03.09

Projekti tegelike sihtrühmade ja sidusrühmade kaasatus antud etapis:
Sihtrühm/
Tegelik sihtrühma
Planeeritud
Osalenud sihtrühma
sidusrühm
arv
sihtrühma arv arv
(populatsioon)
1.valla
5 lasteaeda
5 lasteaeda
4 lasteaeda ja 1 kool
haridusasutuste
3 kooli
Lasteaias on 350
ning seal õppivate
üks eralastehoid
kohta ja antud koolis
laste ja töötajate
lasteaias käivaid
õpib 72 õpilast
arv
lapsi 397
Personali 64 inimest
koolides 539 last
160 töötajat
2. tööandjad
Vallas 20 ettevõtet
10 ettevõtte
17 osavõtjat 12
esindajad
erinevast ettevõttest
3. vallaametnikud
20
5
2 (osalesid projekti
koosolekul kui lepiti
kokku lasteasutuste
hindamine)

Projekti tegevuste elluviimisel saadud kokkuvõtlik tagasiside:
Haridusasutuste keskkonna riskide hindamisel saadud tulemused on kokkuvõtvalt esitatud
lisas 2.
Koolitusel osalenud ettevõtete esindajatest andis väga kõrge ja rahuloleva hinnangu 15
osalejat. Ühel juhul väitis tööandja, et teadis juba käsitletud teemasid ning ühel juhul ei
peetud koolituse sisu osaleja töökohustustega kooskõlas olevaks. Enamus (15 vastanut)
koolituse läbinuid hindasid koolitusel saadud teadmisi piisavaks, et tõlgendada riskianalüüsi
tulemusi oma töökohtadel ja algatada vajalikud muudatused töökorralduses. Koolituse
tõhusust lõplikult saab hinnata jätkukoolituse järel kui ettevõtted on esitanud ja neile on antud
tagasisidet muutuste elluviimise kohta oma asutustes ning on õpetatud järelevalve juhtimist.
Tagasisidet koolitusel osalejatelt küsiti suuliselt ja kirjalikult kursuse lõpus.
Projekti tegevuse kajastamine meedias ja kodulehekülgedel:
Keskkonnariskide hindamise ja ennetamise võimalusi tutvustav artikkel ilmus 6.märtsil
vallalehes (vt lisa 8)
Info koolituse kohta avaldati valla koduleheküljel ja saadeti kõigile kohalikele ettevõtjatele ekirja teel (vt lisa 10).
Projekti raames valminud produktide loetelu ja tiraaž
1. Voldik „Terviseriskid töökohtadel Karu valla näitel“ – 500 tk (kooskõlastatud
haigekassaga 28.11.08); materjal koostati eelmisel projektiperioodil, trükis valmis
veebruar 2009 ja levitamine toimus koolitusel osalejate kaudu (vt lisa 10 jaotuskava)
Projekti vaheetapi lõpuks saavutatud tulemused:
1. Keskkonna hindamine on läbi viidud neljas lasteaias ja ühes koolis;
2. 12 ettevõtte esindajad on läbinud koolituse töötajate tööohutuse tagamise teemal ning
jätkukoolitus toimub novembris 2009, kus osalejad esitavad oma asutuses koostatud
riskianalüüsile tuginevate muutuste elluviimist;
3. Keskkonnariskide hindamise ja ennetamise võimalusi tutvustav artikkel ilmus 6.
märtsil vallalehes, teine artikkel (vt lisa 9) saadetud ajakirjale „Töö Kiidab Tegijat“
2.märtsil, kuid vastus ilmumise kohta veel ei ole teada.

Asutuse juht: Anne Aas /digiallkirjastatud/
Projekti juht: Anne Aas

04.04.2009
/kuupäev/
*vahearuanne sisaldab andmeid antud perioodi tegevuste kohta

