Paindlikud võimalused
eneseteostusteks!
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse
2014. aasta tegevusaruanne

Aasta märksõnad:
kokkuvõtted
ja
uued suunad
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Sissejuhatus
2014.

aasta oli Astangu keskuse jaoks kokkuvõtete tegemise ja uute sihtide

seadmise aasta. Selle aastaga jõudis kätte aeg teha kokkuvõtteid aastatel 2011–2014
meie tegevuse aluseks olnud strateegia tulemustest ja sellega seonduvalt seada uusi
eesmärke aastani 2018. Samuti on Astangu keskuse töös olnud viimastel aastatel oluline
roll Euroopa Liidu Sotsiaalfondi rahastamisel kavandatud ja ellu viidud tegevustel. Ka siin
saame öelda, et 2014. aasta oli ühe perioodi lõpp ning teise algus, mis tõi kaasa palju
sisulist koostööd Sotsiaalministeeriumi ja teiste partneritega, et ka aastatel 2015–2020
elluviidavad tegevused oleksid hästi planeeritud ja tulemuslikud.

Aastatel 2011–2014 olid Astangu keskusel järgmised strateegilised eesmärgid:

1) Erivajadustega inimeste ettevalmistus võimetekohaseks igapäeva- ja tööeluks läbi
tegevuse ja töövõime arendamise
2) Oleme valdkonnas juhtiv kompetentsikeskus ning arendame tööhõivet toetavaid
töövorme, keskkonda ning teenuseid
3) Oleme hästitoimiv organisatsioon

Käesolevas tegevusaruandes leiate 2014. aasta olulisemad tulemused erinevate
tegevussuundade lõikes.
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1. strateegiline eesmärk:
erivajadustega inimeste ettevalmistus
võimetekohaseks igapäeva- ja tööeluks
läbi tegevus- ja töövõime arendamise
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1. Tööealiste erivajadustega inimeste ja nende sidusvõrgustiku
teadlikkuse tõstmine inimeste arengu-, tööellu tagasitoomise või
töö säilitamise võimalustest

Keskuse huvigruppide teadlikkuse tõstmiseks kasutasime 2014. aastal järgmisi võimalusi:

 Keskuse külastamise võimaluse
pakkumine
koos
keskuse
tegevust tutvustava esitluse ja
ringkäiguga – 2014. aastal oli meil
373 külastajat (sh 42 erinevatest
välisriikidest).
 Erialaajakirjades ilmus 7 keskuse
tegevust tutvustavat artiklit ning
ETA monitooringu põhjal oli
Astangu keskust Eesti meedias
kajastatud 33 korral.
 Teenusesaajate
igakülgne
teavitamine ja nõustamine tööga
74%
seotud
teemadel
–
teenusesaajatest
hindas,
et
nende teadlikkus oma edasistest
võimalustest on tõusnud.

Astangu keskusele on oluline, et inimesed oleksid
teadlikud võimalustest elada aktiivset elu.
Pildil hetk 2014. aasta avatud uste päevalt.

 Regulaarne keskuse uudiskirja
väljaandmine nii partneritele kui
ka
õppijate
lähedastele
–
uudiskirjad ilmusid 4 korda aastas;
partnerite
uudiskirjaga
on
võimalik liituda keskuse kodulehel
www.astangu.ee.

2. Vajaduspõhiste teenuste pakkumine

2014. aastal kasutas Astangu keskuses pakutavaid erinevaid
teenuseid ligi 750 erivajadusega tööealist inimest.

1) Hindamine ja nõustamine

Hindamisel ja nõustamisel käis 2014. aastal 125
inimest, kes soovisid oma võimeid, soove,
teenuste vajadust ja edasisi tegevusvõimalusi
välja selgitada.
58 neist asus õppima Astangu keskusesse ning
42 inimesele koostati hindamise käigus
rehabilitatsiooniplaan.
Hindamise ja nõustamisega jäi rahule

84%

tagasisideküsitlusele vastanud inimestest.

Hindamise ja nõustamise teenus aitab
inimesel selgusele jõuda talle sobivates
eneseteostusvõimalustes.
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2) Õppetöö koos rehabilitatsiooni ja töölerakendumise toetamisega

2013/2014. õppeaastal õppis keskuses erinevatel kursustel 132 õppijat.
2014. aasta oktoobrikuu seisuga olid Astangu keskuse lõpetajad rakendunud järgnevalt:
Tööõppe- ja kutsehariduskursuste lõpetajaid oli 2014. aasta kevadel 36, kellest kõik leidsid
võimaluse edasiseks eneseteostuseks!
Neist:






23 töötavad avatud tööturul
5 töötavad kaitstud töökohal
2 osalevad aktiivsetel tööturuteenustel
4 läksid edasi õppima
2 osalevad erihoolekandeteenusel

Kohanemiskursuse lõpetas 45 inimest.
Neist:





34 valis omale sobiva eriala ja läks ametit õppima
3 töötavad avatud tööturul
6 töötavad kaitstud töökohal
1 osaleb mitmetes huvialaringides, pühapäevakoolis ning on järjekorras
erihoolekandeteenusele
 1 on kodune

Kõik Astangu 2014. aasta tööõppe- ja kutsehariduskursuste
lõpetajad leidsid võimaluse edasiseks eneseteostuseks. Pildil
õnnesoovid 2014. aasta lõpuaktuselt.

Uue erialana soovisime 2014. aasta sügisest pakkuda raamatupidaja ameti omandamist,
kuid õpperühm jäi avamata huviliste puudumise tõttu. Otsustasime, et pakume alates 2015.
aastast võimalust bürootöötaja eriala õppimiseks.

69% õppijatest oli keskuse teenustega tervikuna täiesti rahul.
95% õppijatest leidis, et nad on enda jaoks keskuses õppimisest kasu saanud.
Positiivsena

toodi õppijate poolt välja järgmist:

 ... „Astangu ongi seepärast hea, et siin on selline hea õppekeskkond nagu praegu on. Kui
asjad oleksid teistsugused, siis ei oska öelda, kas käiksin siin. Siin on hea igati.“
 ... „Astangul toimub alati midagi uut, seega ma arvan, et Astangul ei ole vaja midagi
teha teistmoodi. Kõik areneb väga kiiresti.“
 ... „Siin on vaikne ja rahulik.“
 ... „Praktika oli põnev ja huvitav.“
 ... „Sain rohkem infot näiteks kuidas täiendada oma CV-d, julgustust rohkem
kandideerida erinevatesse kohtadesse.“
 ... „Sööklas olid väga head toidud.“
 ... „Astangu on parim koht õppimiseks.“

Edaspidise osas sooviti järgmist:
 ... „Karjääritunde ja ettevõtte külastusi võiks olla pisut rohkem.“
 ... „Öörahu võiks hakata 23.00 mitte 22.00“
 ... „Õppetöö ja rehabilitatsiooni vahele tuleks leida mingi kompromiss. Tihti lükkusid
teraapiad pikkade koolipäevade tõttu edasi või jäid ära.“
 ... „Huviringidesse tuleks rohkem rahvast meelitada. Motiveerida õpilasi seal käima
mingite üllatustega, võistlustega.“
 ... „Ootaks, et kui abistada, siis õpilasega kokku leppida, kuidas mõlemal mugav oleks,
mitte enda väljamõeldud meetodeid katsetada.“
 ... „Sööklas on suur lärm, puhkenurkasid võiks olla rohkem.“

Õpilasesindus
Keskuse õpilasesinduse töös osales 2013/2014 õppeaastal 21 õppijat.
Kokku tegid õpilasesinduse liikmed juhtkonnale 54 ettepanekut, millest aasta jooksul sai ellu
viidud 34 ning 13 lisati keskuse tööplaani. Vaid 7 ettepanekut jäid arvesse võtmata.
Olulisemad tööd, mis tehtud said, olid:


Puhkeala loomine sisehoovi



Uue suitsunurga ehitus



Kokandusringi avamine IT
suuna õppijatele



Tutvumislaagri või muude
tutvumisürituste
korraldamine sügisel



Värske info levitamine läbi
siseTV



Vestlusringide korraldamine
õpilaskodus



Uute telekanalite
vaatamise võimaluse
loomine õpilaskodus

Õpilasesinduse kaudu saavad Astangu õppijad oma
ettepanekud juhtkonnani viia. Pildil õppijate tänuplakat
esinduse ettepanekutest alguse saanud tutvumislaagri
korraldajatele.

Huvitegevus
Sotsiaalsete oskuste arendamiseks
ning
igapäevaelus
aktiivseks
osalemiseks pakkusime õppijatele
võimalust
osaleda
12
erinevas
huviringis. Huviringide tööst võttis osa
43% õppijatest.

Astangu
keskuse
armastatud
traditsiooniks
on
iga-aastane
kevadkontsert. Kontserdikorraldusse on
kaasatud suur hulk õppijaid ja töötajaid,
kaasa arvatud pildil olev füsioterapeut
ning loovtantsuringi juhendaja Anneliis
Jaanus.
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3) Kaitstud töö võimalused

2014. aastal olid Astangul
töötamiseks avatud:
 lihttöötuba
 puidutöö töötuba
 käsitöö töötuba.
Lihttöötoa ja puidutöötoa
tegevus toimus Euroopa
Sotsiaalfondi
toel.
Töötubade
tegevuse
eesmärgiks oli inimeste
töövõime arendamine, et
asuda
tööle
avatud
tööturule.
Töötubades
töötas 2014. aasta jooksul
40 inimest, kellest 9 said
tööle avatud tööturule.

Astangu kaitstud töötoad aitavad inimestel töökäitumist õppida
ja töövõimet arendada. Pildil on Astangu puidutöö töötoas
valminud pannilabidad.

4) Toetatud töölerakendamise teenus
Toetatud töölerakendamise teenust kasutas 2014.
aastal 17 keskuse vilistlast. Töötukassa korraldatud
hangete raames sel aastal teenust ei pakutud

Astangu keskus teeb inimeste tööleaitamise nimel
koostööd väga paljude tööandjatega. Pildil meie
õppija oma esimesel tööpäeval Prismas.
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5) Rehabilitatsiooniteenus

Õppetööd ja iseseisvat toimetulekut toetavaid rehabilitatsiooniteenuseid (individuaalselt või
grupis) sai kokku 81 Astangu keskuse õppijat. Toetavaid rehabilitatsiooniteenuseid mahus
üle 5 tunni aastas saadi alljärgnevalt:


Füsioterapeudi teenus – 45 õppijat



Tegevusterapeudi teenus – 25 õppijat



Psühholoogi teenus – 23 õppijat



Eripedagoogi teenus – 13 õppijat



Logopeedi teenus – 6 õppijat



Muusikaterapeudi teenus – 6 õppijat



Sotsiaaltöötaja teenus – 12 õppijat



Tegevusjuhendaja teenus õpilaskodus – 22 õppijat



Hooldusteenus õpilaskodus – 9 õppijat



Koduõe teenus õpilaskodus – 7 õppijat



Viipekeeletõlgi teenus – 7 õppijat

Toetava rehabilitatsiooniga jäi rahule 82% õppijatest.
Riiklikke rehabilitatsiooniteenuseid osutasime 49 inimesele.
94% teenust saanud inimestest jäi teenustega rahule.

Astangu keskus toetab inimesi mitmekesiste rehabilitatsiooniteenuste abil.

6) Abivahendite ja keskkonna kohandamise alane nõustamine

Abivahendite ja keskkonna kohandamise alast nõustamisteenust pakuti 2014. aastal
Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatuna Eesti erinevates paikades 384 inimesele.
2014. aastal osutatud teenuse mõju hindame 2015. aastal.
2013. aastal teenust saanud ja tagasisideküsitlusele vastanud inimestest 83% oli saanud
soovitatud abivahendi ja 30% soovitatud keskkonna kohanduse.
Nõustaja tööga oli rahul 96% teenust kasutanud inimestest.

2. strateegiline eesmärk:
oleme valdkonnas juhtiv kompetentsikeskus
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ning arendame tööhõivet toetavaid
töövorme, keskkonda ning teenuseid

1. Arendame üle Eesti tööhõivet toetavaid töövorme, keskkonda ja
teenuseid

Astangu keskus viis 2014. aastal Euroopa Sotsiaalfondi raamprogrammi „Töölesaamist
toetavad hoolekandemeetmed 2012–2013“ pikendamise raames läbi järgmisi tegevusi:
sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamine, programmipõhise lähenemise rakendamine
rehabilitatsioonis, töövõimekuse hindamine ja töövõime arendamine ning abivahendite ja
keskkonna kohandamise alane nõustamine.

Sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamine



2014. aastal rakendas sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimissüsteemi 21 asutust. 7-s varem
kvaliteedisüsteemi rakendama asunud asutuses viidi läbi lõppaudit ning neile omistati
Euroopa Sotsiaalteenuste Kvaliteedimärk EQUASS Assurance. Ülejäänud asutused
jätkavad EQUASSi rakendamist ning nende auditeerimine on kavas 2015. aastal.



Läbi on viidud 19 kvaliteedi teemalist koolitust, info- või arendusseminari, millel oli kokku
436 osalejat. 84% koolitustel osalenutest jäi koolitusega rahule.



Läbi on viidud kvaliteedisüsteemi rakendamise vahetu mõju analüüs nendes asutustes,
kelle EQUASS lõppaudit oli läbi viidud vähemasti 1 aasta tagasi.

Programmipõhise lähenemise rakendamine rehabilitatsioonis



Välja on töötatud rehabilitatsiooniprogrammide osutamise mõjuanalüüsi metoodika
ning selle abil on hinnatud osutatud rehabilitatsiooniprogrammide mõju. Mõjuanalüüsi
kokkuvõte on kättesaadav Astangu keskuse kodulehelt www.astangu.ee.



Astangu keskuse
lühitutvustused.

kodulehele

on

koondatud
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rehabilitatsiooniprogrammi



Läbi on viidud 7 koolituspäeva, mille raames läbis rehabilitatsiooniprogrammide
sissejuhatava koolituse 124 inimest. 88% koolitustel osalenutest jäi koolitusega rahule.



7 asutust on saanud keskusest individuaalset konsultatsiooni rehabilitatsiooniprogrammi
koostamiseks.



Välja on töötatud uued rehabilitatsiooniteenuste kirjeldused, mis kinnitatakse 2015.
aastal sotsiaalkaitseministri määrusega.

Keskkonna kohandamise ja abivahendite süsteemi arendamine



Piloteerisime abivahendivajaduse hindamisel RFK metoodikal põhinevat lähenemist
ning oleme välja töötamas uut hindamismetoodikat koos vastava IT-lahendusega.



Oleme panustanud riikliku abivahendite süsteemi arendamisse läbi järgmiste
tegevuste: abivahendite üüriteenuse kontseptsiooni loomine ja sisendi andmine
õigusaktide muutmiseks, osalemine Meditsiiniseadmete Registri abivahendite mooduli
arendustöös, kallite abivahendite eraldamise aluseks olevate aktiivsusgruppide
kirjeldamine. Kõigis nendes valdkondades jätkub koostöö Sotsiaalministeeriumi ja
Sotsiaalkindlustusametiga ka 2015. aastal.

2. Rahvusvahelise teabe ja hea praktika Eestisse toomine ning oma
kompetentside levitamine väljaspool keskust



Oleme
pakkunud
erinevate
valdkondade
spetsialistidele täiendkoolituse võimalusi, et tõsta
oma kompetentse tööks erivajadustega inimestega.
Erinevaid koolitusi, infoseminare ja kogemuskohtumisi
oleme läbi viinud näiteks Tartu ülikooli Pärnu kolledži
üliõpilastele,
Tallinna
sotsiaaltöö
keskusele,
Sotsiaalkindlustusameti töötajatele ning erinevatele
tööandjatele, rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeasutustele. Peamisteks koolitusvaldkondadeks olid
rehabilitatsiooniprogrammide
loomine,
teenuste
kvaliteedi edendamine, erivajadustega inimeste
kutseõpe ja töölerakendamine. Lisaks toetasime
arvutialaste koolitustega üleminekut tööjaamade ja
Windows 7 kasutamisele Sotsiaalkindlustusametis.



Nii tööandjate kui ka Töötukassa poolt oli 2014. aastal
suur huvi tööandjate koolituspäevade vastu.
Koolituspäevi viisime läbi neljal korral ning neist võttis
osa 64 tööandjat. Osa koolituspäevi toimus koostöös
Töötukassa ja personaliettevõttega Manpower. Eesti
Töötukassa
valis
Astangu
keskuse
aasta
koostööpartneriks 2014 Tallinn-Harjumaa piirkonnas.

Arendusspetsialist
Margery
Roosimaa on üks paljudest
Astangu töötajatest, kes oma
kompetentse teistega jagas.
Pildil on Tartu Ülikooli Pärnu
Kolledži
praktikante
juhendanud ning külalisloenguid
pidanud Margery imetlemas
ülikooli kingitud tänumeenet.



Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel viisime läbi 6
koolituspäeva, kus tutvustasime töövõimekuse ja
kutsesobivuse hindamise metoodikat HAMET, et
hindamiste tellijatel oleks lihtsam testide tulemusi
oma töös kasutada.



Suuremahulisematest koolitustest viisime 2014. aastal SA Innove tellimusel läbi
kutseõppeasutuste personalile mõeldud koolitusi teemal „Individuaalse õppekava
koostamine ja rakendamine kutseõppes“.



Kokku osales Astangu keskuse poolt korraldatud koolitustel, infoseminaridel ja
kogemuskohtumistel ca 600 inimest, kellest 86% jäi läbitud koolitusega rahule.



Oleme olnud praktikabaasiks 66 praktikandile (sh vaatluspraktikad) erinevatest
kõrgkoolidest peamiselt eripedagoogika, noorsootöö, tegevusteraapia, füsioteraapia
ja kutsepedagoogika valdkondades. Samuti pakkusime praktikavõimalust 4
praktikandile Saksamaalt.



Oleme osalenud töörühmades ja ümarlaudades, et toetada erivajadustega inimestele
suunatud teenuste arengut Eestis. Olulisematest teemadest oleme kaasa rääkinud
kaitstud töö teenuse kujundamises, töövõimereformi elluviimisel, hariduslike
erivajadustega inimeste kutseõppe korraldamisel ning abivahendite süsteemi
muudatuste elluviimisel. Sotsiaalteenuste kvaliteedi osas oleme läbi viinud mitmeid
maakondlikke
arendusseminare
ning
osalenud
Euroopa
kvaliteedialase
võrdlusanalüüsi töögrupi töös.



Oleme taotlenud ja saanud toetust 2 projektile – Erasmus+ programmist töötajate ja
õppijate lähetusprojekt „Tööhõive ja jõustamine“ (2014–2016) ning Balti-Ameerika
Partnerlusprogrammist muutuste juhtimise alasele koolitusprojektile (2014–2015). Lisaks
oleme partneriks mitmetes teistes välisprojektides: Leonardo da Vinci jätkusuutliku
kvaliteedikultuuri edendamise projektis „DeSqual“ (2013–2015); kutserehabilitatsioonis
mitmekesiste ja kaasavate lahenduste leidmise projektis INDIVERSO (Erasmus+, 2014–
2017); IKT ja tööhõive alane projekt Learnabil-IT (Euroopa Komisjon, 2014); Nordplus
programmi projekt „Tööhõive ja jõustamine“.



2014. aastal käisid keskuse töötajad oma teadmisi ja oskusi täiendamas Inglismaal, kus
tutvuti inimese töölerakendumist toetavate teenustega. Õppelähetust rahastas
Erasmus+ programm.

Astangu töötajad on läbi aastate saanud end täiendada mitmetes
välisriikides. Pildil on keskuse töötajad inspiratsiooni ja teadmisi
ammutamas Inglismaal.

3. strateegiline eesmärk:
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oleme hästitoimiv organisatsioon

1. Tulemuslik juhtimine

 2014. aastal suutsime täielikult täita 69% ning osaliselt täita 25% tööplaanis püstitatud
eesmärkidest.
 2014. aasta ühed olulisemad juhtimisalased eesmärgid oli keskusele uue strateegia
koostamine ning Euroopa Sotsiaalfondi vahendite uue perioodi tegevuste
kavandamine.
2015–2017 aastaks on keskusel kolm strateegilist tegevussuunda:
1) Vajaduspõhiste teenuste pakkumine
2) Sotsiaalvaldkonna arengu toetamine
3) Motiveeritud ja kompetentse personali hoidmine ja arendamine
Euroopa Sotsiaalfondi ja
Euroopa
Regionaalfondi
rahastusel toetab Astangu
keskus uuel perioodil oma
tegevusega
järgmisi
valdkondi:
 Viipekeeletõlke teenuse
kättesaadavus
 Sotsiaalne ja tööalane
rehabilitatsioon
 Abivahendid ja
keskkonna
kohandamine

 Sotsiaalteenuste
kvaliteedi
edendamine

Astangu keskusel on järgmisteks aastateks uuenenud
strateegia. Pildil direktori asetäitja Liina Teesalu personalile
tulevikusuundi tutvustamas.

2. Personali toetamine ja arendamine

Astangu keskuse keskmine töötajate arv oli 2014. aastal 111 töötajat, sh täiskoormusega
töötas 98 töötajat. Keskuse personal sai täiendust 18 uue töötaja näol (sh 5
lapsehoolduspuhkusel olevate töötajate asendamiseks). Personali voolavus oli 19,76%, mis
oli nii kõrge, kuna sisaldas 7 töötaja koondamist seoses koristusteenuse
ümberkorraldamisega teenuse sisseostmise põhiseks (koondatud koristajad jätkavad
keskuses töötamist teenust osutava ettevõtte koosseisus).
Alljärgnev joonis annab kokkuvõtlikult ülevaate meie keskuse personali töö- ja
õppimisvõimalustest, töötajatele korraldatavatest üritustest ning tervist turgutavatest
võimalustest ja hüvedest.

TERVIS JA HÜVED:








Sportimisvõimalused
Sünnipäevade
meelespidamine
Pikk puhkus (al 35 päevast)
Prillide osaline
kompenseerimine
Massaaži võimalus
Hommikupuder
Soodne ja maitsev lõunasöök

ÜRITUSED:




Uusaastapidu, sh
personali
tunnustamine –
Pärlite jagamine
Suvepäevad

TÖÖ ja ÕPPIMINE








Kaugtöö võimaldamine
Paindliku (sh osalise) tööaja võimaldamine
Eesmärkide püstitamine regulaarsete
arenguvestluste käigus, võimalus saadaanda tagasisidet oma tööle
Erialaste koolituste ja ühiskoolituste
võimaldamine
Uute töötajate sujuva sisseelamise
tagamine (uue töötaja koolitus)
Vabatahtlike kaasamine meie töödesse ja
tegemistesse
Välislähetused uute kogemuste
hankimiseks
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Astangu keskus pakub oma töötajatele rohkelt võimalusi heas seltskonnas spordiga tegeleda.
Pildil Astangu tiimi emotsioonid pärast triatloni.

 Olulisemad personali ühiskoolitused 2014. aastal olid
vene keele õpe klientidega
töötavatele töötajatele ning
muudatuste juhtimise koolitus
juhtidele.
Lisaks
sellele
toimusid
mitmed
sisekoolitused, näiteks hääle kasutamise,
seljaajutrauma
ja
esmaabi teemadel. Personali
arendusplaani kantud koolitused
said
läbitud
70%
ulatuses.
2014. aastal oli Astangu personalil võimalik end
täiendada hääle-, esmaabi- jpm teemadel. Pildil on
personali enese algatusel loodud vene keele vestlusringis
toimuv õppetöö.

 Oluliseks
uuenduseks
sisekommunikatsiooni
valdkonnas oli töötajate siseveebi
avamine infovahetuseks ja
suhtluseks.
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2014.
aastal
aitas
keskuse
tegevustele kaasa 11 erinevat
vabatahtlikku.
Vabatahtlike
kaasamine on toonud positiivseid
kogemusi
ja lisaväärtust nii
õppijatele, meie töötajatele kui ka
vabatahtlikele endile.

Astangu töötajatele turgutuse ja lõõgastuse
pakkumiseks käivad keskuses regulaarselt oma
teenust pakkumas pimemassöörid.

 Viiendat aastat järjest anti Astangul töötajate
tunnustamiseks välja auhinda Astangu Pärl. Ka
2015. aastal jagati Pärleid neljas kategoorias:
Aasta Tegu, Aasta Üllataja, Aasta Päike ja
Õppijate Lemmik.
 Astangu Aasta Tegu 2014 pärli sai tööhõivetalitus
õppijate väga kõrge rakendumise eest tööturul.
2014. aasta lõpuks olid sama aasta kevadel
lõpetanud
tööja
kutseõppekursuste
lõpetanutest tööle asunud 64%. 81-st kursuse
lõpetanud
õppijast
leidis
endale
rakendumisvõimaluse 80 inimest ehk 99%.
 Lisaks sai Aasta Teo tänukirja õpetaja Toomas
Urbanik silmapaistva initsiatiivi ülesnäitamise
eest, mis pani Astangu töötajad oma ideega
osalema Garage48 innovatsioonikonkursil ning
viis nad võiduni!
Astangu Pärlite jagamisel saavad
kaasa rääkida nii töötajad kui
õppijad.

 Astangu Aasta Idee 2014 tänukirja sai
viipekeeltõlk Sandra Praatsi idee mentorluse
programmist.

 Astangu Õppijate Lemmiku pärli sai teist aastat järjest puidutöö juhendaja Armand
Danilson.
 Astangu Aasta Üllataja pärli sai bussijuht / majandustalituse spetsialist Sven Krull.
 Astangu Aasta Päiksena säras teenuste konsultant Aivi Tamm.

Tagasiside meie tegevusele ja tulemustele on alati oodatud!
Kontakt: liina.teesalu@astangu.ee

tel 687 7231
www.astangu.ee
facebook.com/astangu
Astangu 27, Tallinn 1351922

