Paindlikud võimalused
eneseteostuseks!
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse
2015. aasta tegevusaruanne

Aasta märksõnad:
uus strateegia
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Sissejuhatus

2015.

aasta oli Astangu keskuse jaoks tulemusrikas ja uuenduslik. Sellel aastal

kujundasime ümber oma keskuse struktuuri ning koostasime järgmiseks kolmeks aastaks
uue strateegia, kus lisaks kvaliteetsete ja vajaduspõhiste teenuste pakkumisele omab
võrdväärset tähtsust keskuse, kui tugeva kompetentsikeskuse roll, olles eestvedajaks
abivahendite, rehabilitatsiooni ning sotsiaalteenuste kvaliteedi valdkondade
arendamisel Eestis. 2016. aastal rakenduvad abivahendi – ja rehabilitatsioonisüsteemis
mitmed olulised muudatused, mille ettevalmistamisse nii seadusandlikul kui rakenduslikul
tasandil keskuse töötajad mitme eelneva aasta jooksul panustanud on. Jätkuvalt on
Astangu keskusel oluline roll nende muudatuste rakendumise toetamisel pakkudes ise
selleks vajalikke teenuseid ning toetades oma koostööpartnereid läbi arendustöö ja
kompetentside jagamise.
Meie missiooniks on: luua koostöös erinevate osapooltega parimaid ja kestvaid
lahendusi igale inimesele ja ühiskonnale tervikuna.
Meie visiooniks on: olla eestvedajaks parema elu loomisel, vastates ühiskonna
muutuvatele vajadustele.

Aastatel 2015-2017 on Astangu keskusel järgmised strateegilised eesmärgid:
1) Pakutavad teenused on vajaduspõhised
2) Toetame sotsiaalvaldkonna arengut läbi arendustöö ja kompetentside jagamise
3) Keskuse töötajad on motiveeritud ja kompetentsed
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Oma eesmärkide saavutamisse panustame koos kõigi töötajatega, kes 2015.aastal
kuuluvad järgmistesse struktuuriüksustesse.
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Alljärgnevalt leiate meie 2015.aasta olulisemad võtmetulemused
strateegiliste eesmärkide lõikes.
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Alljärgnevalt leiate meie detailsemad tulemused strateegiliste eesmärkide alla
kuuluvate erinevate tegevussuundade lõikes.
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I Strateegiline
eesmärk:
Pakutavad teenused
on vajaduspõhised
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Tegevussuunad:
I
Inimese toetamine võimetekohase tegevuse leidmisel läbi töö- ja
tegevusvõime hindamise ja nõustamise ning teavitustegevuste

Töö- ja tegevusvõime hindamise ja
nõustamise teenust pakuti 2015.aastal 107-le
inimesele.

84% nõustamisel osalenutest jäi teenusega
rahule ja 85% hindas, et nõustamisest oli talle
kasu.
Lisaks tutvustasime Astangu keskuse
teenuseid ja tegevusi mitmete
üldhariduskoolide 9-klasside lõpetajatele ning
440-le külalisele, kes käisid Astangul
õppekäikudel. Nende seas oli nii üliõpilasi,
Rajaleidja keskuste töötajaid, Töötukassa
spetsialiste kui ka muid huvilisi nii Eestist kui
välismaalt.
Meedias leidis Astangu keskuse tegevus
Sotsiaalministeeriumi meediamonitooringu
andmetel kajastamist 217-l korral.
Partneritele ja õppijate lähedastele
andsime 4 korda aastas välja uudiskirju
sihtgrupile olulise infoga. Partnerite uudiskirjaga on kõigil soovijatel võimalik liituda
keskuse kodulehe avalehel www.astangu.ee.
Astangu keskus oli aasta jooksul esindatud 10-l müügi- ja infoüritusel. Väga hästi
õnnestus meie endi korraldatud Heade Asjade Jõululaat, kus osalesid erivajadustega
inimeste poolt valmistatud toodete müüjad ning mida külastas ligi 600 inimest.
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II
Inimese toetamine aktiivsuse säilitamisel või tõstmisel läbi
vajaduspõhiste rehabilitatsiooniteenuste pakkumise

Õppetööd ja iseseisvat toimetulekut toetavaid rehabilitatsiooniteenuseid
Individuaalset või grupis sai kokku 86 erinevat Astangu keskuse õppijat ja käsitöö
kaitstud töötoa töötajat. Alljärgnevalt on näha teenust saanud inimeste arvud
teenuse liikide lõikes individuaalselt/grupis.
Füsioterapeudi teenus – 34/38
Tegevusterapeudi teenus – 28/0
Psühholoogi teenus – 21/20
Eripedagoogi teenus – 8/15
Logopeedi teenus – 3/8
Muusikaterapeudi teenus –
10/22
Sotsiaaltöötaja teenus –
18/grupitegevuste kohta info
puudub
Tegevusjuhendaja teenus
õpilaskodus 21/grupis osalenute
kohta info puudub
Hooldusteenus õpilaskodus – 7/0
Koduõe teenus õpilaskodus - 7 /0
Viipekeele tõlketeenus – 7
Toetava rehabilitatsiooniga jäi rahule 72% õppijatest.
Riiklikke rehabilitatsiooniteenuseid osutasime 104-le inimesele, sealhulgas 56-le
koostasime rehabilitatsiooniplaani.

97% teenusesaajatest jäi rehabilitatsiooniteenustega rahule ning 92% hindas, et saadud
teenustest oli neile kasu.
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III
Inimese toetamine iseseisvaks eluks ja tööks valmisoleku
kujunemisel läbi erinevate õppimisvõimaluste pakkumise

Rahulolevad ja õnnelikud õppijad kevadisel lõpuaktusel.
2014/2015 õppeaastal õppis keskuses erinevatel kursustel 113 õppijat.
Neist:
- 49 osales kohanemiskursustel
- 21 osales tööõppekursusel
- 43 osales kutseõppes
Uue kursusena avasime 2015.aasta sügisel kutsekeskharidusõppena koostöös Haapsalu
Kutsehariduskeskusega bürootöötaja eriala.
2015.aasta novembrikuu seisuga olid Astangu keskuse lõpetajad rakendunud järgnevalt:
Tööõppe- ja kutsehariduskursuste lõpetajaid oli 2015. aasta kevadel 25.
Neist:
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-

-

-

15 töötavad
avatud tööturul
(60%)
1 töötab
kaitstud
töökohal (4%)
4 läksid edasi
õppima (16%)
5 lõpetanut on
erinevatel
põhjustel
mitteaktiivsed
(20%)

Kohanemiskursuse
lõpetas 2015. aastal
kokku 44 õppijat.

Kohanemiskursuste tutvumispäev.

Neist:
-

6 töötavad avatud tööturul (14%)

-

4 töötab kaitstud töökohal (9 %)

-

27 õpivad edasi (61,5%)


25 Astangu KRK-s



2 mujal koolides

-

1 osaleb tööturuteenusel (tööpraktika) (2 %)

-

2 teeb vabatahtlikku tööd (4,5%)

-

4 on erinevatel põhjustel mitteaktiivsed (9 %)

69 % õppijatest oli keskuse teenustega tervikuna täiesti rahul.
95% õppijatest leidis, et nad on enda jaoks keskuses õppimisest kasu saanud.
Õppijate lähedastest jäi keskuse teenustega rahule 94% küsitlusele vastanutest.
Positiivsena toodi õppijate poolt välja järgmist:
„Karjääritunnid olid huvitavad,
sest
anti
uusi
teadmisi
erinevate tööde kohta ja
räägiti ka tööohutusest ning
muudest asjadest.“
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„Õpetajad olid valmis
mind
individuaalselt
juhendama ja julgustasid
mind
ise
katsetama.
Enamik õpetajaid olid
toetavad ja arvestasid
minu vajaduste ning
võimetega.“
„Minu
meelest
on
Astangul kõik hästi
korraldatud ning jään
selle kohaga rahule.“

„Õpilaskodus
on väga hea
elada - siin
võiks
elada
aastaringselt.“
„Minu meelest on
sööklas pakutav toit
väga
hea
ning
vabaajategevused
on
samuti
toredad.“
„Sain
uusi
kogemusi
juurde.“

Edaspidise osas sooviti järgmist:
 võiks olla ka ainult keskhariduse võimalus.
 tunniplaan võiks olla paremini koostatud, et ei oleks ühte ainet rohkem kui 4
tundi ühel päeval.
 juhendajad peaks laskma õppijatel enestel aktiivsemad olla ja vähem nende
eest ära tegema.
 õppekäigud firmadesse peaks toimuma tihedamini, kui see on võimalik.
Külastusi võiks olla iga kuu või iga paari kuu tagant vähemalt üks.
11
 Rohkem karjääritunde võiks olla.
 Astangu hooviümbrus võiks olla avatum ja mõnusam, mitte
väravatega eraldatud.

Õpilasesindus
Õpilasesinduse töös osales aasta jooksul 27 õppijat.
Õpilasesindus tegi aasta jooksul juhtkonnale 31 ettepanekut.
Nendest:
15 sai aasta jooksul lahendatud
8 ei võetud arvesse
8 ettepanekut on sellised, mida võeti küll arvesse, kuid neile ei õnnestunud
aasta jooksul lahendust leida.
Huvitegevus
Sotsiaalsete oskuste arendamiseks ning igapäevaelus aktiivseks osalemiseks
pakkusime õppijatele võimalust osaleda 13-s erinevas huviringis: muusikaring;
näitering; ratastoolitennis; inglise keele ring; kunstiring; lauluring; loovtants;
ujumine; ujumise algõpetus; saalihoki, viipekeel, helitehnikaring, vestlusring.
Huviringide tööst võttis osa 56% õppijatest.
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IV
Inimese toetamine võimetekohasel rakendumisel ja töö
säilitamisel läbi toetatud töölerakendamise teenuse.

Toetatud töölerakendamise teenust kasutas 2015. aastal 22 keskuse vilistlast. Töötukassa
korraldatud hangete raames sel aastal teenust ei pakutud.
Õppijate töölerakendumise toetamiseks korraldati kokku 105 praktikat 80-s erinevas
praktikabaasis. 40% praktikabaasidest olid keskuse varasemad koostööpartnerid ning 60%
ettevõtted, kus keskuse õppijad käisid praktikal esmakordselt.
Klientide töölerakendumise toetamiseks piloteeriti uue lähenemisena TööLaata, mis
korraldati koostöös personalivahendusettevõttega Manpower. Astangu keskuses toimunud
TööLaat andis nii keskuse klientidele kui ka tööandjatele tööintervjuude kogemuse.
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Klientide töölerakendumise toetamiseks korraldasime 31-le Töötukassa juhtumikorraldajale
ja spetsialistile koolituspäeva, kus andsime ülevaate intellekti- ja liikumispuude eripäradest.
Viipekeeletõlgid, jagasid kogemusi kuidas käituda kuulmispuudega klientidega.
Koolituspäeva lõpus oli kõigil osalejatel võimalus vahetada kogemusi ja ideid.
Samuti korraldasime koolituspäevi tööandjatele, eesmärgiga suurendada tööandja
teadlikkust erivajadusega inimesest kui potentsiaalsest töötajast.

V
Inimese toetamine töövõime arendamisel ning tööturul
rakendumisel läbi kaitstud töö teenuse

2015. 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 2015.aasta jooksul 36
inimest. Nende töölerakendumise määra hinnatakse 2016.aasta juunis.

69% kaitstud töötubades töötanud inimestest jäi selle teenusega rahule.
92% kaitstud töötubades töötanud inimestest hindas, et sellel teenusel osalemisest on
neile kasu olnud.
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VI
Inimese iseseisva toimetuleku toetamine läbi abivahendite ja
keskkonna kohandamise alase nõustamise

Abivahendite ja keskkonna kohandamise alast nõustamisteenust pakuti
2015.aastal Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatuna Eesti erinevates paikades
305-le inimesele.
2015. aastal osutatud teenusega rahulolu ja nende mõju hindame 2016.aastal
juunis.

2014.aastal teenust saanud ja tagasisideküsitlusele vastanud inimestest 75 % oli
saanud soovitatud abivahendi ja 28 % soovitatud keskkonna kohanduse. Nõustaja
tööga oli rahul 95% teenust kasutanud inimestest.
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II Strateegiline
eesmärk: Toetame
sotsiaalvaldkonna arengut läbi
arendustöö ja kompetentside
jagamise
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2015.aasta algused alustasid keskuses tööd 4 struktuuriüksust: sotsiaalteenuste
kvaliteedikeskus, rehabilitatsioonialane kompetentsikeskus, keskkonna
kohanduste ja abivahendite teabekeskus ning välissuhete ja
kommunikatsiooniosakond. Nende kanda on oluline roll ülal nimetatud
strateegilise eesmärgi saavutamisel tehes seda tihedas koostöös keskuse teiste
osakondadega, mille peamiseks eesmärgiks on tagada vajaduspõhiste ja
kvaliteetsete teenuste kättesaadavus. Allpool välja toodud tegevussuundade all
saate tutvuda meie arendustöö 2015.aasta tulemustega.

Tegevussuunad:

I
Abivahendite ja keskkonna kohandamise valdkonna arendamine
huvipoolte teadlikkuse ja kompetentside ning vajaduspõhiste
teenuste kättesaadavuse tõstmiseks.

Meie keskkonna kohanduste ja
abivahendite alase teabekeskuse töös
olid 2015.aasta peamisteks
märksõnadeks: abivahendisüsteemi
kaasajastamine ning eluruumide
kohandamise teenuse pakkumise
ettevalmistamine.



2015.aastal jätkus keskkonna
kohandamise ja
abivahendite alase
teabekeskuse (KAT)
spetsialistide töö
sotsiaalkaitseministri määruse
„Abivahendite loetelu,
abivahendite eest tasu
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maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise
tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ ettevalmistamisel. Määrus
jõustus 2016.aasta algusest ja selle alusel toimuvad mitmed muudatused
abivahendite taotlemisel, müügis ja üüriteenuses. KAT töötajate edasiseks rolliks on
toetada Sotsiaalkindlustusametit uue süsteemi rakendamisel.


Väga suuremahulise töö tegime kaasajastatud abivahendite süsteemi
rakendumise ettevalmistamiseks. Toimusid mitmed ümarlauad ja töögrupid
abivahendiettevõtetega. Infotundides ja koolitustel, kus tutvustasime uue süsteemi
põhimõtteid ja rakendamist, osales kokku 943 inimest (arstid, kohalike
omavalitsuste sotsiaaltöötajad, rehabilitatsiooniasutuste spetsialistid,
abivahendiettevõtted, Sotsiaalkindlustusameti töötajad). Süsteemi rakendajatele
valmis tugimaterjalina abivahendite teatmik, mis sisaldab erinevate abivahendite
kirjeldusi ja ISO koode. Abivahendite teatmikke trükiti 2000 eksemplari.



KAT spetsialistid osalesid meditsiiniseadmete registri abivahendite osa
väljaarendamisel. Register rakendus töösse 2016.aasta algusest.



Valmis prototüüp RFK metoodikal põhinevale abivahendivajaduse hindamise
instrumendile, mis saab olema aluseks vastava IT lahenduse väljatöötamisel.



Valmistasime ette eluruumide kohandamise teenuse pakkumise põhimõtteid ja
korraldust, et 2016.aastast alustada teenuse pakkumist koostöös kohalike
omavalitsustega.

II Uute metoodikate, rehabilitatsiooniprogrammide ja koolituste
väljatöötamine ja pakkumine, et tõsta teenuste kvaliteeti ja
tulemuslikkust

Meie rehabilitatsioonialase kompetentsikeskuse
2015.aasta põhitegevused jagunevad 4 suure
valdkonna alla:
Hindamismetoodikate arendamine
-

Suuremahuline töö toimus
rehabilitatsioonivajaduse hindamise
metoodika täiustamisel ning vastava
teenuse rakendamiseks ettevalmistuste
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tegemisel. Hindamismetoodikat
piloteerisime 120 kliendiga, töötasime
välja vastava IT lahenduse, koolitasime
27 Sotsiaalkindlustusameti töötajat, kes
2016.aasta algusest
rehabilitatsioonivajaduse hindamist
alustasid. Samuti töötasime välja
vastavad infomaterjalid nii eesti kui vene
keeles.

-

Osalesime töövõime hindamisvahendi
väljatöötamises piloteerides
hindamisvahendit kahel korral kokku 77
inimesega, analüüsides piloteerimise
tulemusi ning tehes metoodika
autoritele ettepanekuid
hindamisvahendi korrigeerimiseks.
Töövõime hindamisvahendit hakkab
Töötukassa kasutama alates 2016.aasta juulist.

-

Jätkasime töövõime ja kutsesobivuse hindamise metoodika HAMET
edasiarendamist ja levitamist. 2015.aastal läbisid metoodika kasutamiseks
vajaliku koolituse 63 spetsialisti 8-st uuest partnerasutusest üle Eesti. Lisaks
valmisid venekeelsed materjalid, et HAMET hindamist oleks võimalik läbi viia ka
vene keeles. Alustasime hindamismetoodika juurde kuuluvate uute moodulite
materjalide tõlkimist, mis annavad võimaluse hinnata lisaks inimese käelisel
tegevusel põhinevatele kompetentsidele ja töökäitumisele ka sotsiaalseid
kompetentse ning õpivõimet.

-

Alustasime nägemispuudega inimestele sobiliku töövõimekuse ja kutsesobivuse
hindamismetoodika väljaarendamisega, mida veab keskuse
koostööpartnerina eest Eesti Pimekurtide Tugiliit. Nende poolt on moodustatud
erinevate teenusepakkujate esindajatest töörühm, kes tegeleb sobiva
metoodika väljatöötamisega. Esmane versioon metoodikast valmis detsembri
lõpuks ning see tugineb RFK-le. Käesoleval aastal jätkub metoodika
arendamine, piloteerimine ja asutuste koolitamine.
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Rehabilitatsiooniprogrammide arendamine ja pakkumine
-

Arendasime ja piloteerisime kahte rehabilitatsiooniprogrammi. Üks neist oli
mõeldud kutseõppeasutuste erivajadusega õppijatele, et toetada nende
õppes püsimist. Teine kandis nimetust „Kiirelt tööle“ ning selle tegevused
toimusid peamiselt tööandjate juures, pakkudes osalejatele võimalust
omandada rehabilitatsioonispetsialistide toel töökohal tööks vajalikud oskused
ning sobivuse korral saada tööd. Kahe programmi piloteerimisel osales kokku 9
inimest. Arendustöö programmidega jätkub koostöös erinevate partneritega
üle Eesti.

-

Koondasime 66-lt
rehabilitatsiooniteenuse
osutajalt info programmide
vajaduse kohta.

-

Andsime sisendi
sotsiaalkaitseministri
määruste „Sotsiaalse
rehabilitatsiooni teenuse
raames osutatavate
teenuste loetelu ja hindade,
ülevõetava tasu
arvestamise korra ja maksimaalse suuruse ühes aastas ning sõidu- ja
majutuskulude hüvitamise korra, maksimaalse maksumuse ja sõidukulu määra
ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine“ ning
„Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt
ülevõtmisel teenusevajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike
andmete loetelu“ ja „Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti koolituskava“
loomiseks.

-

Osalesime Sotsiaalkindlustusameti poolt välja kuulutatud
rehabilitatsiooniprogrammide hankekutse alusel esitatud programmide
analüüsimisel ning osalesime Sotsiaalkindlustusameti juurde moodustatava
programmide kinnitamise komisjoni töökorralduse ettevalmistamisel. Komisjon
alustab tööd 2016. aasta märtsis ning selles osalevad ka Astangu keskuse
eksperdid.
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Koolituste väljatöötamine ning nõustamise ja koolituste pakkumine
-

Kaardistasime rehabilitatsioonispetsialistide koolitusvajadust läbi selleks
koostatud küsitluse ning läbiviidud koolitustel osalenutelt tagasiside küsimise.
Koolitusvajaduse analüüs on aluseks vajaduspõhiste koolituste pakkumisel
2016.aastal.

-

Töötasime välja 3-päevase koolituse rehabilitatsiooniprogrammide loomise ja
rakendamise teemal. Koolitust pakkusime 60-le inimesele 3 grupis. 2015.aasta
lõpuks oli koolituse läbinud 46 spetsialisti erinevatest rehabilitatsiooniasutustest.
Neist 86% jäi koolitusega rahule ning 88% hindas, et nende teadlikkus on
koolituse
tulemusena
tõusnud.
-

Valmistasime
ette
toetatud

töölerakendumise metoodika koolituste läbiviimist. 2015.aastal koolitasime
Soomes 6 inimest, kes hakkavad alates 2016.aasta sügisest toetatud
töölerakendamise metoodika koolitusi läbi viima. Ettevalmistamisel on
koolituskava ja koolitusmaterjalid.
-

2015.aastal nõustasime rehabilitatsiooniprogrammide loomise teemal 63
spetsialisti 21-st erinevast rehabilitatsiooniasutusest. 27 juhul oli tegemist
korduvate nõustamistega.

-

Lisaks osalesime Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajate
koolitamisel.
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Viipekeele tõlketeenuse kättesaadavuse parandamine
-

-

Koostöös Eesti Kurtide Liidu, OÜ Bitweb ja Riigi Infosüsteemide Ametiga viisime
Euroopa Regionaalfondi vahendite abil ellu projekti, mille raames valmis
videoteenuste keskkond ja viipekeelne videoportaal, mis parandab kurtide
kogukonna ligipääsu infole. Videoportaal asub aadressil
http://videoportaal.ead.ee/ ning seda haldab Eesti Kurtide Liit.
Oleme koostöös sihtgrupi esindusorganisatsioonide, tõlketeenuste pakkujate ja
Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühinguga koostamas viipekeele tõlketeenuste
kontseptsiooni, mis sisaldaks ülevaadet peamistest takistustest teenuste
kättesaadavusel ja erinevate tõlketeenuste vajadusest ning ettepanekuid uute
teenuste väljaarendamiseks ning tõlketeenuste kättesaadavuse
parandamiseks.

III Sotsiaalsektoris huvipoolte kvaliteedialase teadlikkuse ning
kompetentside arendamine tulemuslike ja vajaduspõhiste
teenuste tagamiseks



2015.aastal asus sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimissüsteemi EQUASS-i rakendama
17 uut asutust. Välis- ehk lõppauditeid viisime läbi varasemalt rakendamist
alustanud või korduvat auditeerimist taotlenud asutustes 28 korral. Nendest 17
(ehk 61%) andsid meile ka tagasisidet. Konsultatsioonitegevustega on rahulolu
hinnanud suurepäraseks 71% vastanutest, välisauditi planeerimise, läbiviimise ja
raporteerimise protsesse ja tegevusi hindas suurepäraseks 79% vastanutest ning
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EQUASS
kohaliku
esinduse
tööd
hinnati
suurepära
sega

96%
juhtudest.



Ettepanek
utena
toodi välja
kvaliteedis
üsteemi rakendamise jätkumise vajalikkust ning ka riigipoolset tuge sellele, et
rohkem teenuse osutajaid saaksid teadlikumaks kvaliteedist.



2015.aastal läbis Equass Assurance audiitorite koolituse 5 uut audiitorit ning neli
neist sai audiitoriks nomineeritud. Samuti koolitasime 7 uut EQUASS konsultanti, kes
toetavad kvaliteedisüseemi rakendjaid. Ka juba kogenud audiitorid ning
konsultandid said täiendkoolitust. .



Erinevatel teenuste kvaliteeti puudutavatel infopäevadel, kogemuskohtumistel ja
seminaridel osales 278 inimest. Kvaliteedialastel koolitustel osales 68 inimest.
Koolitustega jäi rahule 83% osalejatest ning infopäevadega 86% osalenutest.

78% koolitustel osalenutes hindas, et nende teadlikkus on tõusnud. Infopäevade
puhul oli selleks näitajaks 81%.


Alustasime teenuste mõju ja tulemuslikkuse hindamise metoodika piloteerimisega
kaasates pilootgruppi 6 erinevat teenuse osutajat. Aluseks võtsime Norras
väljatöötatud eQual mudeli, mis võimaldab hinnata teenuste mõju inimese
elukvaliteedile. Metoodika koolitusel osales 21 inimest, kellest 88% jäi koolitusega
rahule ja 83% hindas, et koolituse tulemusena on nende teadlikkus tõusnud.



Koostasime lisamaterjali sotsiaalteenuste kvaliteedipõhimõtete mõistmiseks, kus on
lahti selgitatud EQUASS-i 10 põhimõtte sisu ja rakendamine. Materjal on
kättesaadav veebilehelt www.equass.ee .
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IV Siseriiklik ja rahvusvaheline koostöö vajaduspõhiste
teenuste arendamiseks ja kompetentside levitamiseks

Üheks suuremaks koolitusürituseks oli kogemuskonverents „Uus võimalus“, kus käsitleti
ajukahjustusega inimeste rehabilitatsiooni ja tegevusvõimalustega seotud teemasid.



Lisaks eelpool mainitud abivahendite, rehabilitatsiooni ning teenuste kvaliteedi
alastele koolitustele oleme pakkunud koolitusvõimalusi ka teistele huvilistele.
Erinevaid koolitusi viisime 2015. aastal läbi näiteks Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli,
Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži ja Eesti Kunstiakadeemia üliõpilastele, erinevatele
tööandjatele, Töötukassa juhtumikorraldajatele, Rajaleidja keskuste
karjäärispetsialistidele, kutsekoolidele, üldhariduskoolidele. Peamisteks
koolitusvaldkondadeks olid erivajadustega inimeste kutseõppe korraldamine,
erivajadustega inimeste töölerakendamine, tööalane rehabilitatsioon.
Kokku osales koolituspäevadel 181 inimest. Neist 89% andis koolitusele
maksimaalse hinnangu ning tõdes, et tema teadlikkus on koolituse tulemusena tõusnud.



Oleme olnud praktikabaasiks 31-le praktikandile erinevatest kõrgkoolidest
peamiselt eripedagoogika, noorsootöö, tegevusteraapia, füsioteraapia ja
kutsepedagoogika valdkondades.
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Oleme osalenud nii siseriiklikes kui rahvusvahelistes 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 osalesime ühe pilootriigina European Learning
Community käivitamisel. Tegemist on veebiplatvormi loomisega, mis võimaldaks
erinevatel huvilistel oma tegevusnäitajaid võrrelda ning üksteise parimatest
praktikatest õppida. Samuti osalesime rahvusvahelises EQUASS arendamise
töögrupis, mille eesmärk on täiustada EQUASS mudelit ning auditeerimise
korraldust.



Oleme partneriks mitmete rahvusvaheliste õpirände ja koostööprojektide
elluviimisel. 2015.aastal osalesime 5 erineva projekti elluviimisel, mis pakkusid meile
võimalusi enesetäiendamiseks, välisriikide parima praktikaga tutvumiseks,
innovaatiliste töömeetodite arendamiseks ning oma kompetentside levitamiseks.
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III Strateegiline
eesmärk: keskuse
töötajad on motiveeritud
ja kompetentsed

26

Tegevussuunad:
I
Tulemuslik juhtimine

2015.aastal suutsime täielikult täita 68% ning osaliselt täita 23% tööplaanis
püstitatud
eesmärkidest.

2015.aasta
üheks
juhtimisalaseks
eesmärgiks oli
keskusele uue
strateegia
koostamine ning
keskuse
põhimääruse
uuendamine.
Keskuse
strateegilised
eesmärgid
aastatel 2015-2017
on määratletud
ning koos võtmetulemusnäitajatega keskuse kodulehel avalikustatud. Põhimääruse
uuendamine on läbirääkimisel Sotsiaalministeeriumiga.
Teenuste ja tegevuste kvaliteedi tagamise valdkonnas olid 2015.aasta peamisteks
tulemusteks siseauditi süsteemi loomine, teenuste ja tegevuste aluseks oleva
dokumentatsiooni ajakohastamine ja klientide elukvaliteedi tõstmisele suunatud
lähenemise rakendamine.
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II Personali toetamine ja arendamine

Astangu keskuse töötajate arv oli 2015. aasta lõpu seisuga oli 123 töölepinguga töötajat.
Aasta jooksul liitus meie meeskonnaga 30 uut töötajat. Värbamised olid peamiselt seotud
keskuse kui kompetentsikeskuse rolli suurenemisega, mis omakorda tingis vajaduse
täiendava juriidilise, finants – ja personalitöö alase toe järele. Personali voolavus oli 14%.
Alljärgnev joonis annab kokkuvõtlikult ülevaate meie keskuse personali töötingimustest ja
enesetäiendusvõimalustest, töötajatele korraldatavatest üritustest ning tervist turgutavatest
võimalustest ja hüvedest.

ÜRITUSED:
TÖÖ ja ARENG





TERVIS JA HÜVED:






Sportimisvõimalused
Sünnipäevade
meelespidamine
35 päevane puhkus
Prillide osaline
kompenseerimine









Kaugtöö võimaldamine
Paindliku (sh osalise) tööaja
võimaldamine
Iga-aastased arenguvestlused
Erialaste koolituste ja ühiskoolituste
võimaldamine
Kogemusloengud
Iga-kuised ühised infotunnid
Iga-aastased strateegiapäevad
Välislähetused uute kogemuste
hankimiseks
Uute töötajate sujuva sisseelamise
tagamine (uue töötaja koolitus)
Mentorlus
Vabatahtlike kaasamine






Uus-aasta pidu
Personali
tunnustaminePärlite jagamine
Suvepäevad
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2015.aastal läbiviidud töötajate rahuloluküsitlusele vastas 88 töötajat ehk

87%

töötajatest, kelle koormus on 50% ja enam. 57% töötajatest oli keskuses töötamise
erinevate aspektidega täiesti rahul ning 37% pigem rahul. 45% töötajatest hindas oma
motivatsioonitaset kõrgeks ja 50% pigem kõrgeks.

Personali ühiskoolitusena toimus 2015.aastal klientide elukvaliteedi tõstmisele suunatud
lähenemise, tegevuskavade koostamise ja elluviimise koolitus kõigile
rühmajuhendajatele, sotsiaaltöötajatele ja tööhõivespetsialistidele. Lisaks sellele toimusid
mitmed sisekoolitused, näiteks õpetamismetoodikate ja esmaabi teemadel. Personali
arendusplaani kantud prioriteetsed koolitused said läbitud 74% ulatuses.
Oluliseks uuenduseks kaasamise valdkonnas oli töötajate iga-kuiste infotundide
korraldamine, kus räägitakse ja arutletakse kõigi töötajate jaoks olulistel teemadel.
2015.aastal aitas keskuse tegevustele kaasa 7 erinevat vabatahtlikku. Vabatahtlike
kaasamine on toonud positiivseid kogemusi ja lisaväärtust nii õppijatele, meie töötajatele
kui ka vabatahtlikele endile.
Juba kuuendat aastat järjest anti Astangul töötajate tunnustamiseks välja auhinda
Astangu Pärl. Ka 2015. aasta töö eest tunnustati töötajaid neljas kategoorias: Aasta Tegu,
Aasta Üllataja, Aasta Päike ja Õppijate Lemmik.
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Aasta Tegu 2015 tunnustus jagati seekord välja kahele meeskonnale
1) Kadri Mölder, Evelin Prees, Leelo Ainsoo, Eve Lukk, Katrin Tomberg, Kaili Inno ja
Anneliis Jaanus südamega tehtud töö ja panustamise eest ja palju õnne võid puhul
AASTA kogemuskonverentsi „Uus võimalus – 10 aastat ajukahjustuse järgset
taastumiskursust Astangu keskuses" eest!
2) Sirja Mäekivi, Minna Sild, Indrek Lindsalu, Vello Saaremägi, Kristi Moosus, Kairit Püüa,
Koidu Moor, Tea Vallimäe ja kogu toitlustuse õppesuund eduka jõululaada
korraldamise eest uues formaadis, mis tõi Astangule ligi 600 külastajat ja mida saatsid
rohked meediakajastused.
Astangu Aasta Idee 2015 tunnustuse said pedagoogilis-psühholoogilise
rehabilitatsiooni talituse juht/logopeed Kadri Mölder ja eripedagoog Madli Vaidlo
oma idee eest luua Astangu keskuse igapäevaelust pildiseeriad.

Astangu
Õppijate
Lemmiku pärli
sai IT- erialade
õppesuuna juht
ja kutseõpetaja
Kristjan Traks,
keda tunnustati
kui mõistvat,
kannatlikku,
põhjalikku ja
arukat
õpetajat.

Astangu Aasta Üllataja Pärli rehabilitatsioonialase kompetentsikeskuse juhataja Karin
Hanga, kelle kohta kolleegid sõnasid järgmist „Suudad alati keerulise teha lihtsaks,
oled töökas ja südamega tegija, t oled erakordse töötahte- ja võimega ja oled
käivitanud uue üksuse Astangu sees ning teinud edukat ja tunnustatud koostööd
majast väljapool“
Astangu Aasta Päiksena säras puhastus- ja koduteeninduse eriala kutseõpetaja Marit
Mets, kelle kohta kolleegid ütlesid: koostööaldis, entusiastlik, meeldiv, rõõmsameelne,
hooliv, innovaatiline, innustav ja särav nagu päike!
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Tagasiside meie tegevusele ja tulemustele on alati oodatud!
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tel 687 7231
www.astangu.ee
facebook.com/astangu
Astangu 27, Tallinn 13519
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