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Sissejuhatus
2017. aasta oli mitmete muudatuste aasta Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse (edaspidi ka
Astangu keskus või keskus või Astangu) jaoks, aga ka uute suundade seadmise aasta.
Aprillis 2017 asus tööle Astangu uue juhina Kert Valdaru. 22. septembril allkirjastasid Astangu
direktor Kert Valdaru ja Sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske mandaadi, millega seati paika
Astangu keskuse arengusuunad järgnevaks kolmeks aastaks. Keskuse peamiseks eesmärgiks on
oma tegevusvaldkondades kompetentsikeskusena arendada ja katsetada uusi metoodikaid,
analüüsida tulemusi ja teha ettepanekuid koostööpartneritele nende rakendamiseks.

Loome koos paremat elu iga
päev, iga mõtte ja teoga
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse
2017. aasta tegevusaruanne

Aasta märksõnad:
muutused
ja
uued suunad

Seoses rollide täpsustamisega Astangu keskuse ja Sotsiaalkindlustusameti vahel liikusid alates 1.
oktoobrist keskkonna kohanduse valdkonnaga seotud tegevused Astangu Kutserehabilitatsiooni
Keskuselt üle Sotsiaalkindlustusametisse.
Käesolevast tegevusaruandest leiate Astangu keskuse 2017. aasta töö peamised tulemused.
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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:
 Pakutavad teenused on vajaduspõhised.
 Toetame sotsiaalvaldkonna arengut läbi arendustöö ja kompetentside jagamise.
 Keskuse töötajad on motiveeritud ja kompetentsed.
Oma eesmärkide saavutamisse panustasime koos kõigi töötajatega, kes 2017. aastal kuulusid
järgmistesse struktuuriüksustesse.
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Alljärgnevalt leiate meie 2017. aasta võtmetulemusnäitajad
strateegiliste eesmärkide lõikes
I Pakutavad teenused on vajaduspõhised:
1) Teenust saanud inimeste arv – 408 (2016 – 575, 2015 – 687).
2) 55,2% teenusesaajatest on rahul (2016 – 78%, 2015 – 80%).
3) 91,2% teenusesaajatest on saanud kasu (2016 – 92%, 2015 – 91%).
4) 27% teenusesaajatest on avatud tööturul rakendunud (2016 – 28%, 2015 – 60%).
5) 93% teenusesaajatest on aktiivsed (töötavad, õpivad, teenustel) (2016 – 82%, 2015 – 89%).
II Toetame sotsiaalvaldkonna arengut:
1) Koolitatute on arv on 795 (2016 – 950, 2015 – 1598).
a. 85% koolitatutest on rahul (2016 – 82%).
b. 82% koolitatutest on teadlikumad (2016 – 79%).
III Keskuse töötajad on kompetentsed ja motiveeritud:
1) Personali voolavus on 25,8% (2016 – 13%, 2015 – 14%).
2) 69,4% koolitusplaani prioriteetsusega 1 märgitud koolitustest on läbitud (2016 – 80%, 2015 – 74%).

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

Foto: Eriline kingiturg Astangul 02.12.2017

Töö- ja tegevusvõime hindamise ja nõustamise teenust pakuti 2017. aastal 106-le inimesele.
Astangul käis 2017. aastal õppekäikudel 414 inimest, kellest 164 olid välismaalt. Lisaks
külastas Astangut meie suurürituste raames ligi tuhatkond inimest, kellele tutvustasime
Astangu keskuse teenuseid ja tegevusi. Nende seas oli nii üliõpilasi, Rajaleidja keskuste
töötajaid, Töötukassa spetsialiste kui ka muid huvilisi nii Eestist kui välismaalt.
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Partneritele ja õppijate lähedastele andsime 2 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 9-l müügi- ja infoüritusel (AUP, Kalamaja
Päevad, Muuseumiöö, MTÜ Erilise Maailma heategevuslik laat Vene Kultuurikeskuses,
Erivajadustega inimeste tantsu- ja laulupidu, Töötukassa Töömess Kultuurikatlas, Töölaat
Astangul, Eriline Kingiturg Astangul, Eripärane pidu KuKu klubis).
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II
Inimese toetamine aktiivsuse säilitamisel või tõstmisel läbi
vajaduspõhiste rehabilitatsiooniteenuste pakkumise

Õppetööd ja iseseisvat toimetulekut toetavaid rehabilitatsiooniteenused
Alljärgnevalt on näha üle 5 tunni teenust saanud inimeste arvud teenuse liikide lõikes.
Füsioterapeudi teenus – 25
Tegevusterapeudi teenus – 32
Psühholoogi teenus – 12
Eripedagoogi teenus – 9
Logopeedi teenus – 3
Loovterapeudi teenus – 9
Sotsiaaltöötaja teenus – 16
Toetava rehabilitatsiooniga jäi rahule 67% õppijatest.
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Riiklikke rehabilitatsiooniteenuseid osutasime 122-le inimesele, kellest tagasiside andis
22%.

77% tagasiside andjatest hindas, et saadud teenustest oli neile kasu.
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III
Inimese toetamine iseseisvaks eluks ja tööks valmisoleku
kujunemisel läbi erinevate õppimisvõimaluste pakkumise

2016/2017 õppeaastal õppis keskuses erinevatel kursustel 125 õppijat.
Neist:
 41 osales kohanemiskursustel
 22 osales tööõppekursusel
 62 osales kutseõppes
Astangu keskuse lõpetajad olid rakendunud järgnevalt:
Tööõppe- ja kutsehariduskursuste lõpetajaid oli 2017. aasta kevadel 42.
Neist:
 25 töötavad avatud tööturul (60%)
 3 töötavad vabatahtlikul tööl ( 7%)
 1 kaitstud töö teenusel (2%)
 5 läksid edasi õppima (12%)
 1 osaleb aktiivsetel tööturuteenustel (3%)
 3 osaleb erihoolekandeteenusel (7%)
 2 lõpetanut on erinevatel põhjustel mitteaktiivsed (5%)
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Foto: kutseõppe lõpetamine 16.06.2017

Kohanemiskursuse lõpetas 2017. aastal kokku 41 õppijat.
Neist:


2 töötavad avatud tööturul (5%)



4 töötab kaitstud töökohal (10 %)



24 õpivad edasi (59%)



3 osaleb erihoolekandeteenustel (7%)



4 on erinevatel põhjustel mitteaktiivsed (10%)

69% õppijatest oli keskuse teenustega tervikuna täiesti rahul.
99% õppijatest leidis, et nad on enda jaoks keskuses õppimisest kasu saanud.
Õppijate lähedastest jäi keskuse teenustega rahule 58% küsitlusele vastanutest.
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Õpilasesindus
Õpilasesinduse töös osales aasta jooksul 31 liiget.
Õpilasesindus tegi aasta jooksul juhtkonnale 10 ettepanekut.
Nendest:
6 sai aasta jooksul lahendatud.

4 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 12-s erinevas huviringis: muusikaring, näitering, meediaring, inglise keele ring,
kunstiring, lauluring, loovtants, ujumine, saalihoki, viipekeel, vestlusring, terviseliikumine. Huviringide
tööst võttis osa 62% õppijatest.
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Foto: huvitegevuse üritus
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IV
Inimese toetamine võimetekohasel rakendumisel ja töö
säilitamisel läbi toetatud töölerakendamise teenuse

Foto: Töölaat 2017

Õppijate töölerakendumise toetamiseks korraldati kokku 112 praktikat 75-s erinevas
praktikabaasis. 41% praktikabaasidest olid keskuse varasemad koostööpartnerid ning 59%
ettevõtted, kus keskuse õppijad käisid praktikal esmakordselt.
Klientide töölerakendumise toetamiseks korraldati koostöös Töötukassaga erivajadustega
inimeste Töölaat, kus osales 12 ettevõtet ja üle 500 külastaja. Astangu keskuses toimunud
Töölaat andis nii keskuse klientidele kui ka tööandjatele kogemusi tööle kandideerimiseks või
erivajadustega inimeste värbamiseks.
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V
Inimese toetamine töövõime arendamisel ning tööturul
rakendumisel läbi kaitstud töö teenuse

Foto: töötuba

2017. 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 2017. aasta jooksul 35 inimest, kellest 6 rakendus aasta jooksul
tööle.

74% kaitstud töötubades töötanud inimestest jäi selle teenusega rahule.
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80% 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 2017. aastal Euroopa
Sotsiaalfondi poolt rahastatuna Eesti erinevates paikades 61-le inimesele.
2017. aastal teenust saanud ja tagasisideküsitlusele vastanud inimestest
nõustaja tööga rahul.

96,7%

oli
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II Strateegiline
eesmärk: Toetame
sotsiaalvaldkonna arengut läbi
arendustöö ja kompetentside
jagamise
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2017. aastal tegutses keskuses üks peamiselt Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatav
struktuuriüksus: rehabilitatsioonialane kompetentsikeskus. Selle kanda on oluline roll ülal
nimetatud strateegilise eesmärgi saavutamisel, tehes seda tihedas koostöös keskuse teiste
osakondadega. Allpool välja toodud tegevussuundade all saate tutvuda meie arendustöö
2017. aasta tulemustega.
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Tegevussuunad:

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

1. veebruarist 2017. a liikusid abivahendite valdkonna tegevused, mis varem keskkonna- ja
abivahendite teabekeskuse alla kuulusid, Sotsiaalkindlustusametisse. Astangule jäid
kohandustega seotud tegevused.
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Koostöös Tallinna linnaga läbiviidud ja Euroopa Regionaalfondi vahenditest rahastatud
eluruumide kohandamise pilootprojekti raames tehti 2017. a lõpuks kokku 45 inimese
kodudes vajalikud kohandused, et nad saaksid iseseisvamalt toime tulla.
Lisaks viidi läbi 21 kohanduse mõju hindamine (6 kuud pärast kohanduse vastuvõtmist),
milles raames selgus:


100% küsitletutest leidsid, et kohandus aitas parandada erivajadusega isiku
eluruumi-sisest või hoonevälist liikumist ja juurdepääsu;



ligi 50%-l juhtudel erivajadusega isiku pereliikme/lähedase abistaja või hooldaja
hoolduskoormus vähenes;



ligi 50%-l juhtudel kohandused aitasid suurendada erivajadusega isikul iseseisvat
liikumise võimalust kas oluliselt või mõningal määral.

Pilootprojekti tulemused on sisendiks põhiprojektile, mille raames on kavas kohandada
järgmistel aastatel ligi 2000 kodu.
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II
Uute metoodikate, rehabilitatsiooniprogrammide ja koolituste
väljatöötamine ja pakkumine, et tõsta teenuste kvaliteeti ja
tulemuslikkust

Meie rehabilitatsioonialase kompetentsikeskuse 2017. aasta põhitegevused jagunevad 4 suure
valdkonna alla:
1. Erivajadusega inimestele suunatud töö ja tegevusvõime hindamis- ja
sekkumismetoodikate arendamine


Jätkus Rahvusvahelisele Funktsioneerimisvõime Klassifikatsiooni (RFK) põhise elektroonse
hindamisvahendi loomine.



Arendati toetatud töölerakendamise (TTR) metoodikat läbi koolituste, kus osales 28
spetsialisti.
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Koostati nägemispuudega inimestele sobilik hindamisvahend ja anti välja teabematerjal.



Viidi läbi 710 Hamet testi ja koostati väljumisstrateegia.

2. Rehabilitatsiooniprogrammide arendamine ja pakkumine



2017. aastal jätkus meie töö rehabilitatsiooniprogrammide arendamisel ja piloteerimisel nii
tööealistele, lastele kui ka eakatele. Kokku osales programmide piloteerimisel 115 klienti ja

11 erinevat teenuseosutajat.


Koolitust rehabilitatsiooniprogrammide väljatöötamiseks ja elluviimiseks pakkusime 15-le
osalejale, kellest 83% jäi koolitusega täiesti rahule.



Osalesime Sotsiaalkindlustusameti juures oleva rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamise
komisjoni töös ning koostasime selle raames eksperthinnangu 5-le kinnitamiseks esitatud
programmile.

3. Rehabilitatsiooni ja kogemusnõustamise alaste koolituste korraldamine
Rehabilitatsioonialane kompetentsikeskus korraldas ja/või pakkus 2017. aastal koolitusi
järgmistel teemadel:


Rehabilitatsiooniprogrammide väljatöötamine ja elluviimine



Alustavate rehabilitatsioonimeeskondade koolitus



Toetatud töölerakendamise metoodika koolitus (Tallinnas, Tartus ja Jõhvis)



Hamet metoodika kasutamise koolitus (erinevates Eesti piirkondades)



Kogemusnõustajate koolitus (Tallinnas ja Tartus, erinevatele sihtrühmadele)



Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus (Tallinnas ja Tartus)



Sotsiaalkindlustusameti
juhtumikorraldajate
koolitused
ja
kovisioonid
rehabilitatsioonivajaduse hindamismetoodika rakendamiseks (Tallinnas ja Tartus)



Eesmärgi seadmise koolitus rehabilitatsioonispetsialistidele



Grupitöö meetodi koolitus rehabilitatsioonispetsialistidele

Erinevaid koolitusi ja seminare pakkusime kokku 306-le inimesele. Neist 78% jäi koolitusega
täiesti rahule ning 82% hindas, et nende teadlikkus on koolituse tulemusena tõusnud.
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4. Nõustamine ja koostöö
Viidi läbi analüüse, sh kaardistati sihtrühmasid (lapsed, tööealised, eakad); analüüsitulemused,
kuidas programme nendele koostada, olid sisendiks vastavatele hangetele.
Nõustati rehabilitatsiooniasutusi, koostati info- ja juhendmaterjale (sh nägemispuudega
inimestele infovoldik.
Korraldati kaks regionaalseminari rehabilitatsiooniteenuse osutajatele.

5. Viipekeele tõlketeenuse kättesaadavuse parandamine
Tehti ettevalmistusi kirjutustõlkide ja viipekeeletõlkide täienduskoolitusteks ning kirjutustõlkeja kaugtõlketeenuse hangeteks, mida viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi rahastuse toel 2018.
aastal.
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III
Riigisisene ja rahvusvaheline koostöö vajaduspõhiste
teenuste arendamiseks ja kompetentside levitamiseks

Foto: HEV võrgustikuseminar „Teeme koos kutsehariduse kaasavamaks“ 30.11.2017

Täiendavalt oleme pakkunud temaatilisi koolitusi ka teistele huvilistele.
Erinevaid koolitusi viisime 2017. aastal läbi näiteks Tartu Ülikooli ja Tartu Ülikooli Pärnu
Kolledži
üliõpilastele,
erinevatele
tööandjatele,
spetsialistidele,
kutsekoolidele,
üldhariduskoolidele. Peamisteks koolitusvaldkondadeks olid erivajadustega inimeste
kutseõppe korraldamine, erivajadustega inimeste töölerakendamine, rehabilitatsioon.
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Oleme olnud praktikabaasiks 9-le praktikandile erinevatest kõrgkoolidest, peamiselt
eripedagoogika, sotsiaal- ja noorsootöö, tegevusteraapia, füsioteraapia, psühholoogia ja
eripedagoogika valdkondades.

Oleme osalenud nii riigisisestes kui rahvusvahelistes töörühmades ja ümarlaudades, et
toetada erivajadustega inimestele suunatud teenuste arengut Eestis. Olulisematest teemadest
oleme kaasa rääkinud kaitstud töö teenuse kujundamises, hariduslike erivajadustega inimeste
kutseõppe korraldamisel. Samuti osalesime rahvusvahelises EQUASS arendamise töögrupis,
mille
töö
tulemusena
valmis
uus
versioon
Euroopa
Sotsiaalteenuste
Kvaliteedijuhtimissüsteemist.
Astangu keskus on aktiivne Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi (edaspidi EPR) liige, osaletud
on koordinaatorite kohtumistel, aastakonverentsil, töötubades, koostööseminaridel ja EPRi
uudiskirjades on kajastatud lõppenud välisprojektide tulemusi ning olulisi Eestis aset leidnud
sotsiaalvaldkonna sündmusi.
Olime partneriks mitmete rahvusvaheliste õpirände ja koostööprojektide elluviimisel. 2017.
aastal osalesime 5 erineva välisprojekti elluviimisel, mis pakkusid meile võimalusi
enesetäiendamiseks, välisriikide parimate praktikatega tutvumiseks, innovaatiliste
töömeetodite arendamiseks ning oma kompetentside levitamiseks.
Koostöös EPRi ja SA-ga Innove korraldati Eestis 76 osalejaga rahvusvaheline
teavitusüritus/võrgustikuseminar „Teeme koos kutsehariduse kaasavamaks“, kuhu kaasati
rahvusvahelisi lektoreid. Keskuse töösse on alates 2017. aasta sügisest kaasatud
välisvabatahtlik, kes panustab muu hulgas õppijate vabaaja- ja sporditegevustele ning
töötajate keelelisele arendamisele.
Võtsime vastu erinevate erialade spetsialiste, üliõpilasi, teisi väliskülalisi ning võõrustasime
rahvusvaheliste õpirännete raames kokku 164 inimest, kes viibisid Astangul pikema- või
lühemaajalistel õppekäikudel.
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III Strateegiline
eesmärk: keskuse
töötajad on motiveeritud
ja kompetentsed
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Tegevussuunad:
I
Tulemuslik juhtimine

2017. aastal suutsime täielikult täita 52% ning osaliselt täita 37% tööplaanis püstitatud
eesmärkidest.
2017.
aasta
üheks
eesmärgiks
oli
keskuse
juhi mandaadi
läbirääkimine
Sotsiaalministeeriumiga. Keskuse järgmise kolme aasta eesmärke ja tegevussuundi täpsustav
mandaat suunda sai allkirjastatud septembris. Keskuse peamise eesmärgi ja väljakutsena oli
seal välja toodud järjest enam oma praktilise kogemuse ja kompetentsi levitamine väljaspool
keskust ning ühe laiahaardelisem koostöö erinevate partneritega, et katsetada väljatöötatud
lahendusi ning analüüsida nende mõju ja rakendatavust.
Kuna Astangu keskuse senine strateegia saab läbi 2017. aastaga, siis alustati sügisel uue
strateegia koostamist aastateks 2018–2020. Astangu keskusega koostöösoovide ja -vajaduste
kohta küsitleti kokku 24 kutseõppeasutust, samuti küsitleti kaitstud töö keskusi, sihtgrupi
esindusorganisatsioone, rehabilitatsiooniasutusi. Samuti viidi läbi koostöökohtumisi HTM, SA
Innove ja Töötukassaga. Lisaks korraldati 26.10.2017 töötajate strateegiapäev saamaks
esmast sisendit Astangu uue visiooni, missiooni, väärtuste kohta. 16.-17. novembril toimus
laiendatud juhtkonna 2-päevane tööpada, kus kogu ülaltoodud sisendi põhjal koostati uue
strateegia esmane visand. Lõplik strateegiadokument saab valmis 2018. a kevadel.
Alates 2017. aasta algusest liikus Astangu keskuse sotsiaalteenuste kvaliteedi keskus kogu
üksusena (nii ülesanded kui töötajad) Sotsiaalkindlustusametisse. Astangu keskus jätkab oma
teenustes EQUASSi kvaliteedijuhtimissüsteemi põhimõtete järgimist.
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II
Personali toetamine ja arendamine

Astangu keskuses töötas 2017. aasta lõpu seisuga oli 117 töölepinguga töötajat, kellest 105
töötasid aktiivselt ja 12 olid pikaajaliselt eemal (lapsehooldusel). Aasta jooksul liitus meie
meeskonnaga 13 uut töötajat. Personali koguvoolavus oli 25,83% ja vabatahtlik voolavus oli
11,99%.
2017. aastal aitas keskuse tegevustele kaasa 2 vabatahtlikku Eestist ja 1 välisvabatahtlik
Bosniast. Vabatahtlike kaasamine on toonud positiivseid kogemusi ja lisaväärtust nii
õppijatele, meie töötajatele kui ka vabatahtlikele endile.

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
Massaaži võimalus










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
tunnustamine Pärlite jagamine
Suvepäevad
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Personali arendusplaani kantud prioriteetsed koolitused said läbitud 69,4% ulatuses.
Sisekoolitusena korraldasime töötajatele nt projektijuhtimise, ajajuhtimise, esmaabi ja tõlkealase
koolituse. Mahukamatest läbitud koolitustest saab mainida andragoogika kursust, kus osalesid
rehabilitatsioonialase kompetentsi keskuse ja rehabilitatsiooniosakonna töötajad.
Juba kaheksandat aastat järjest anti Astangul töötajate tunnustamiseks välja auhinda Astangu
Pärl. 2017. aasta töö eest tunnustati töötajaid kuues kategoorias: Aasta Tegu, Aasta Üllataja,
Aasta Päike, Aasta Tulija, Aasta Kolleeg ja Õppijate Lemmik.
Aasta Tegu 2017 (märkimisväärne tegu, millel on mõju ja ulatust nii maja sees kui ka väljapoole)
tunnustus jagati seekord rehabilitatsiooniosakonnale Töölaada korraldamise eest.
Astangu Õppijate Lemmik oli 2017. aastal Annely Kallo. Õppijad tunnustasid teda sõbraliku,
hooliva ja asjaliku õpetajana.
Astangu Aasta Üllataja 2017 oli Astangu keskuse (nüüdseks endine) direktor Kert Valdaru, kes
oli kolleeg, kes tuli ja üllatas oma olemuse ja tegutsemisega.

Foto: Astangu Aasta Üllataja direktor Kert Valdaru.

Astangu Aasta Päiksena särasid 2017. aastal Piret Tiits ja Anna Pert. Nad pälvisid töötajate
tunnustuse kui kolleegid, kes on alati rõõmsad, soojad, energilised ja abivalmid.
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Foto: Aasta Päiksed Piret ja Anna üksteist õnnitlemas.

Aasta kolleeg (sõbralik ja toetav töökaaslane, usaldusväärne, positiivne ja eeskujuks meile
Kõigile) 2017. aastal oli Kadri Joost.
Aasta 2017. tulija oli Minni Sirge, kelle tulek ei jäänud kellelegi märkamata, kes on kiiresti
sisse elanud, loonud sõbralikud suhted kolleegidega ning saab oma tööülesannetega edukalt
hakkama.
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Tagasiside meie tegevusele ja tulemustele on alati oodatud!

Kontakt:

tel 687 7231
www.astangu.ee
facebook.com/astangu
Astangu 27, Tallinn 13519
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