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KUTSEREHABILITATSIOONI KES-
KUS  

 

MIS, KES, KUS JA KUIDAS 

 

Õpilaskodu 

Meie õpilaskodus on: 

  78 kohta; 

 kaasaegsed ja avarad toad; 

 ööpäevaringselt töötajad, kes pakuvad  

vajadusel tuge. 

Õpilaskodu elanikud saavad kasutada  

invatransporti, ujulat, sauna ja spordisaali. 

Kõik õppijad saavad tasuta hommiku– ja  

lõunasööki. 

Ligipääsetav keskkond 

Kõik Astangu keskuse ruumid on ligipääsetavad, 

pidades silmas füüsilise erivajadusega inimeste 

liikumismugavust. 

Paindlikud võimalused 
eneseteostuseks! 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus  

Astangu 27 Tallinn 13519  

www.astangu.ee 

Kontakt 

Tel 687 7231 

info@astangu.ee 

facebook.com/astangu 



Mis on Astangu  

Kutserehabilitatsiooni  

Keskus? 
 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus alustas tege-

vust 1996 aastal. Aitame tööealistel erivajadusega 

inimesel arendada oma võimeid ja oskusi ning leida 

uusi võimalusi. 

Mida me pakume? 
Pakume: 

 mitmesuguseid õppimisvõimalusi; 

 töötubades  töötamise võimalusi; 

 rehabilitatsiooniteenuseid ja –programme; 

 tuge töö– ja tegevusvõimaluste  

väljaselgitamisel ning leidmisel; 

 keskkonna kohandamise ja abivahendite alast 

nõustamist. 

 

„Olen  tänulik iga koolikaaslase eest, 

kes on siinoleku ajal minu teele  

sattunud. Igaüks on jätnud midagi en-

dast minu südamesse.“ 

 

—Astangu vilistlane Anni Putnik 

Tööalane tugi 

 Oleme abiks töökoha leidmisel ja hoidmisel. 

 Aitame õpingute ajal leida praktikakohti 

ning toetame praktika ajal. 

 Toetame ka vilistlasi töökoha leidmisel  

ja töökohal püsimisel. 

Nõustamine 

Astangul tegutseb Keskkonna Kohandamise ja  

Abivahendite Teabekeskus (KAT). 

 KAT nõustab abivahendite valikul, taotlemi-

sel ja  keskkonna kohandamisel; 

 pakub nõu erivajadusega inimestele  

mõeldud tugiteenuste ja toetuste kohta. 

Meie inimesed 

 Ligi 120 õppijat üle kogu Eesti; 

 üle 110 töötaja, kes on oma ala asjatund-

jad. 

Õppimine 

Astangu keskuses saab õppida mitmesugustel 

kursustel: 

 kohanemiskursused; 

 tööõppekursused (pagaritöö, puhastus–  

ja koduteenindus); 

 kutsehariduse erialad (tarkvaraarendaja,  

bürootöötaja, tisler, abikokk); 

 peaajutraumajärgne taastumiskursus; 

 kursus „Sissejuhatus infotehnoloogiasse“. 

Kaitstud töö 

Meil saab töötada lihttöö, puidutöö ja käsitöö  

töötubades. 

Rehabilitatsioon 

 Pakume sotsiaalset ja tööalast rehabilitat-

siooni ja õppetööd toetavaid tugiteenuseid. 

 Rehabilitatsioonina pakume järgmisi  

teenuseid:  

 sotsiaalnõustamine; 

 füsioteraapia; 

 tegevusteraapia; 

 kõnerehabilitatsioon; 

 psühholoogiline nõustamine; 

 eripedagoogiline nõustamine/töö; 

 muusikateraapia. 

 Info käimasolevate rehabilitatsiooniprogram-

mide kohta leiab aadressilt www.astangu.ee 


