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Solve et Coagula eesmärk on läbi kaitstud töökohtade anda võimalus tööd ja tegevust leida sotsiaalsetes 

riskirühmades olevatele inimestele. Sihtrühmas on nii puuetega inimesi, vanglast vabanenuid kui erinevate 

tervise ja psühhosotsiaalsete probleemidega isikuid, kes vaatamata keerulisele elukäigule omavad tahet ja 

oskuski, mis seni on ebastabiilse elu ning  väljundi puudumise tõttu olnud realiseerimata. Oleme loonud 

puidutöökoja, kaasame inimesi koostööle ka koduses keskkonnas ning käime tellimusel abitöid teostamas 

välisobjektidel. Lisaks korraldame koolitusi ja toetame ja vahendame niiöelda outsider- kunsti, 

mitteprofessionaalseid autoreid, kes väljendavad enda sisemaailma läbi kujutava kunsti. 

 

 

Kuidas Solve et 

Coagula ühiskonnas 

muutusi loob? 
 

 

 

Meie rehabiliteeriv tegevus võimaldab vähendada ja vältida õpitud abituse kujunemist ning inimeste 

institutsionaalse sõltuvuse väljakujunemist. Vanglast vabanenute kaasamine ja sõltuvushäiretega inimeste 

kaasamine aitab vähendada õigusvastast käitumist. Mõtestatud eesmärgipärane tegevus aitab sihtrühma 

eemal hoida alkoholist, narkootikumidest ning kuritegelikust käitumisest. 

Tegevusmahud            2014           2013                  

 

Töökojas osalenute arv        10 0  

    

Kaitstud töökohtade arv        4 0  
 

  



 

 

Solve et Coagula 

sotsiaalse ettevõttena 
 

 

 

 

Oma tootmistegevuses lähtume rohelisest mõtteviisist. Et toodete omahinda all hoida, üritame kasutada 

suurtootjate ebastandardseid materjale ja jääke, mis muidu läheksid kütteks või jäätmetesse. Hindame 

ümberehitust ja renoveerimist, et vanad asjad saaksid uue elu. Samuti tellime teenuseid võimalusel 

erivajadustega inimestelt, nt kodulehe tegi varvastega programmeerija Meelis Luks (http://www.mella.ee/).  

 

Solve et Coagula rõhk on terapeutilise suunaga käsitööl, mis annab inimesele väljundi ja eduelamuse samas 

aitab tagasisidena hinnata inimese püsivust, meelelaadi ning üldse teotahet, motiveeritust ja võimeid. 

Proovime leida ideaalis inimesele just tema võimete kohast tegevust.  Peamiseks toote artikliks on hetkel 

lõikelauad, lihtsam mööbel, pingid, kirstud, mängumajad, koerakuudid, pildi ning peegli raamid. Eelistame 

tellimustöid.   

 

Soovitud mõju: Sotsiaalsetesse riskirühmadesse kuuluvate inimeste 

elukvaliteedi tõus  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Koormus - sihtgrupp ei ole suuteline erivajadusest tingituna kindlatel aegadel tööl käima või 8 tundi 

täistööajana vastu pidama. Erivajadus ja puue-  defekt, mis on langetanud inimese võimekust igapäevaelus 

efektiivselt toime tulla, vajades aegajalt juhendamist ja kõrvalabi. Stigmad- ehk eelarvamused ja sildistamine. 

Eriti väiksemates kogukondades. Tervis- tervislik ebastabiilsus, sagedased haiglas ja töölt eemal viibimised 

 

Antud sihtgrupiga töötamisel on vajalik individuaalne lähenemine (jõustamine- nõustamine- võimestamine) - 

lähtudes individuaalsetest erinevustest, mille läbi koos inimesele sobiva tegevuse leidmise kasvab tema 

võimekus toime tulla nii töö kui igapäevaeluga. 

 Ettevõtlusnäitajad            2014         2013                  

 

Ettevõtlustulu (eurodes) 7329 550 

Kogutulu (eurodes) 3553 550 

Palgatöötajate arv 4 0 

 

  

SIHTGRUPP 

Psüühiliste erivajadustega ja 

vaimupuudega ning eluraskustes 

olevad (vanglast vabanenud, 

sotsiaalprobleemidega)  

täiskasvanud Pärnumaal   

 

PROBLEEM 

Ei kohandu ühiskonda, ei püsi avatud 

tööturul ega leia sobivat tööd 

(koormus, stigmad, tervislik 

ebastabiilsus ja erivajadus)*  

. 

TEGEVUSED 

Kaitstud töökeskus - töökoda, kus on 

võimalus juhendamisel meisterdada ja 

valmistada puitmaterjalist erinevaid töid. 

Individuaalne jõustamine ja nõustamine. 

 

EELDUSED  
Isiku motiveeritus ja tahe. Huvi 

joonistamise, maalimise, käsitöö ja 

meisterdamise  vastu. 

 

VAHETU MÕJU 

Suureneb sissetulek, saab 

eduelamuse, tal on koht 

kuhu tulla. 

 

OODATUD MÕJU 

Elukvaliteedi tõus: suurem sotsiaalne 

kaasatus, üksilduse-üksinduse 

vähenemine, tekib 

ühtekuuluvustunne. 

 



 

 

Näide: Arno lugu 
 

Arno on kuldsete kätega mees, kuid tema kullaks on kodumaine puit. 

Kunstnikule iseloomuliku kriitilise ja keerulise loomuse tõttu ei meeldi 

talle ei masstoodang, vaimu ahistav tööaeg või rutiinne tootmine. Eesti 

patrioodina ei ole ta läinud ka mammona järgi välismaale. Kallimaks 

kullast saab pidada tervist.  

 

Kahjuks ei ole keegi, meist kaitstud erinevate tervise probleemide 

eest. Nii ka Arno, kelle üheltpoolt vaba loomus, mis ei lase ennast 

aheldada suurtootmise külge ja teisalt mitmed valud ja 

terviseprobleemid. Tõelise mehena, aga ei saa ta toetuma jääda ainult 

pensionile, vaid tegutsemistahe toob ta sageli välja ka valude kiuste, 

sest käsitöö ning meisterdamine viivad natukenegi mõtted 

probleemidest kõrvale. Sellise vaba loomuse ja tervise nüanssidega 

loov mees kohandub sobivaimalt tööle just meie sotsiaalses 

ettevõttes. Nagu ta ise alati ütleb, siis iga sent väliskaubandusele on 

Eestile jäädavalt kadunud, ostke kodumaist kaupa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


