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Sissejuhatus

Hoiad käes tegevusaruannet, millest leiad Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse
2018. aasta töö peamised tulemused.
Lühidalt Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusest
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus (edaspidi Astangu keskus, keskus või
Astangu) on Eestis ainulaadne keskus, millel on üle 20-aasta pikkune kogemus
erivajadusega inimestele rehabilitatsiooniteenuste pakkumisel.
Astangu keskuse missiooniks on luua võimalusi erivajadusega inimese
võimetekohaseks osalemiseks ühiskonnas. Astangu keskuse visiooniks on olla
usaldusväärne partner hariduse, rehabilitatsiooni ja tööelu valdkondade
põimimisel erivajadusega inimese iseseisvama elu loomisel
Astangu keskuse väärtusteks on inimesekesksus, usaldusväärsus, avatus ja
koostöö.
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Peamised strateegilised tulemused
Astangu keskus on seadnud oma strateegias erinevate asutuste koostöös
saavutatavaks ühiseks mõjueesmärgiks järgmise: inimese iseseisvam toimetulek
võimetekohase rakendumise kaudu tööl, hariduses jt valdkondades ning
hooldaja/lähedase hoolduskoormuse vähenemine.
2018. a lõpu seisuga iseloomustab mõjueesmärgi poole liikumist järgmised
näitajad:
Näitaja
Koostöös
Sotsiaalkindlustusameti ja
Töötukassaga üle Eesti
programmipõhiselt osutatud
rehabilitatsiooniteenustes
osalenud klientide osakaal (%)
Koostöös
Sotsiaalkindlustusametiga
osutatud sotsiaalse
rehabilitatsiooniprogrammides
osalenud klientide osakaal
(%), kelle eesmärgid saavutati

Tegevuse kirjeldus
•

•

Kutseõppes väljalangenud HEV
õppijate osakaal kõigist HEV
õppijatest (%)
HEV õppijate rakendamise %
tööturul või edasiõppes

•

•

2018. a I poolaasta jooksul viis Astangu keskus
koostöös Töötukassa ja
Sotsiaalkindlustusametiga sotsiaalsete ja
tööalaste läbi rehabilitatsiooniprogrammide
analüüsi, et selgitada välja seniste kinnitatud
programmide seast prioriteetseimad, millesse
edaspidi kliente suunata ning milliseid teenuseid
millises mahus ja millisele sihtrühmale suunata
uutesse veel väljaarendamata programmidesse.
Sotsiaalkindlustusameti kaudu programmidesse
suunatud klientide arv on veel väike (2 tööealist ja
7 eakat), 2019. aastal peaks käivituma laste
koolipikenduse programm, millega klientide arv
peaks suurenema.
Töötukassa kaudu programmidesse suunatud
klientide arv on samuti veel võrdlemisi väike – 16.
Seoses rollide täpsustamisega Astangu keskuse ja
Sotsiaalkindlustusameti vahel, liikus 2019. aasta
algusest rehabilitatsioonialane
kompetentsikeskus, kes vastutas
rehabilitatsiooniprogrammide ja nendega seotud
koolituste väljatöötamise ja pakkumise tegevuste
eest, Astangu keskusest üle
Sotsiaalkindlustusametisse.
Astangu keskus korraldas koostöös SA-ga Innove
kaks kutseõppeasutuste tugispetsialistidele
võrgustikuseminari. Teemad on seotud HEV
õppijate ja kaasava haridusega.
Alates 2018. aasta juunikuust käib Astangu
keskuse algatusel ja juures koos
kutseõppeasutuste võrgustik, kuhu kuulub 13
kutsekooli 22-st, kus on märgitud HEV õppijaid
EHISe andmete alusel, Sotsiaalministeeriumi,
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•

Haridus- ja Teadusministeeriumi, SA Innove ja
Töötukassa esindajad. Võrgustiku tegevus
panustab sellesse, et arutada koolidega HEV
õppijate väljalangevuse ja töölistamisega seotud
teemasid ja probleeme, vahetada parimaid
praktikaid antud probleemidega ennetamisel ja
lahendamisel. Võrgustiku eesmärk on osalevate
asutuste teadlikkuse suurendamine ja heade
partnerlussuhete loomine.
Alates 2018. aasta II poolest pakub Astangu
keskus kutseõppeasutustele erinevaid
koolituspakette, mis on leitavad keskuse
kodulehelt:
http://www.astangu.ee/taiendkoolitus/koolitusedkutsekoolidele/. Paketid on kirjeldatud ära
õpiväljundipõhiselt, mis võimaldab õpiväljundite
saavutamine sisustada kooli vajaduste
väljaselgitamise ja läbikirjutamise järgselt. See
omakorda tähendab, et koolitused on
individuaalsed, mugandatud vastavalt kooli
spetsiifilistele vajadustele. Samuti on
koolituspaketid välja töötatud kooli erinevatele
töötajatele, nt tugispetsialistid, õpetajad,
õpilaskodu töötajad jne.

HEVI mess
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Tulemused valdkonniti
Tegevussuund 1 Sotsiaalne rehabilitatsioon
Rehabilitatsiooniteenuse
arendamine
rakendamise toetamine Eestis
Tulemusnäitaja
Kinnitamisele esitatud
programmide arv, mida
hiljem Astangu keskuse
välised teenuseosutajad
rakendavad
Koolitatud
rehabilitatsioonispetsialistide
arv
Rahvusvahelisel
funktsioneerimisvõime
klassifikatsiooni (RFK)
piloteerimine meditsiinilises, sotsiaalses- ja tööalases
rehabilitatsioonis ning
abivahendivajaduse
hindamisel
Astangu keskuse väliselt
piloteeritud rehabilitatsiooniprogrammides osalenud
klientide arv (erivajadusega
lapsed, HEV õppijad,
vähenenud töövõimega
tööealised, eakad 60+)
Rehabilitatsioonialastel
koolitustel/seminaridel
osalenute rahulolu määr (%)
Sotsiaalses rehabilitatsiooni
teenuse võimekuse säilimine
arendustegevuste
läbiviimiseks
Nõustatud
rehabilitatsiooniasutuste arv

ja

programmipõhise

lähenemise

Kavandatud
7

Saavutatud
3

507

364

RFK piloteeritud

Piloot algas
01.06.2018,
tulemused 2019

158

78

75%

90%

teenus on olemas

teenus on olemas

10

2
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Täpsemalt, sotsiaalse rehabilitatsiooni suunal viidi läbi järgmised
tegevused:
Erivajadusega inimestele suunatud töö ja tegevusvõime hindamis- ja
sekkumismetoodikate arendamine
•

Jätkus Rahvusvahelisele Funktsioneerimisvõime Klassifikatsiooni (RFK)
põhise elektroonse hindamisvahendi piloteerimine. Piloteerimisse on
planeeritud kaasata kokku kuni 40 inimest, kuid 31.12.18 seisuga on
piloteerimisse kaasatud 21 inimest.

•

Arendati toetatud töölerakendamise (TTR) metoodikat läbi koolituste,
kus osales kokku 22 spetsialisti, neist 2 said tõendi ja ei läbinud koolitust
täies mahus. 20 spetsialisti läbisid TTR koolituse täies mahus ja said
tunnistuse. Samuti on koostatud TTR metoodika kokkuvõte ja soovitused
edasisteks tegevusteks, kus on ära märgitud edasine levitamise plaan.

•

2018. aastal viis Astangu keskus läbi 2 Hamet koolitust – ühe IdaVirumaal ja ühe Tallinnas sihtasutuse Hea Hoog töötajatele. Hamet
metoodikat on tutvustatud ka Ungari ja Belgia koostööpartneritele.
Keskuses jätkasid spetsialistid vajaduspõhist Hamet-hindamiste
läbiviimist, et toetada erivajadustega inimesi endale sobiva töö leidmisel.

Rehabilitatsiooniprogrammide arendamine ja pakkumine
•

2018. aastal jätkus töö rehabilitatsiooniprogrammide arendamisel ja
piloteerimisel nii tööealistele, lastele kui ka eakatele. Kokku osales
programmide 2018. aastal piloteerimisel 55 sisenenud uut klienti (sh
tööealised – 52; eakad – 3).

•

Osaleti
Sotsiaalkindlustusameti
juures
oleva
rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamise komisjoni töös (2018. aastal
toimus 1 komisjoni kohtumine), kuhu esitati ainult Astangu keskuse ja
hangete
raames
leitud
partneritega
koostöös
piloteeritud
rehabilitatsiooniprogrammid. Kokku esitati komisjonile kinnitamiseks 3
programmi, neist kinnitati 2.

•

05.09.2018 toimus Sotsiaalministeeriumis kohtumine, mille tulemusena
otsustati,
et
Astangu
keskuse
üksus
rehabilitatsioonialane
kompetentsikeskus
koos
tugispetsialistidega
liigub
Sotsiaalkindlustusametisse alates 01.01.2019.
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Rehabilitatsiooni ja kogemusnõustamise alaste koolituste korraldamine
Korraldati ja/või pakuti 2018. aastal koolitusi järgmistel teemadel:
•

Alustavate rehabilitatsioonimeeskondade koolitus

•

Toetatud töölerakendamise metoodika koolitus (Tallinnas, Tartus ja
Jõhvis)

•

Hamet metoodika kasutamise koolitus (Tallinnas ja Jõhvis)

•

Kogemusnõustajate
sihtrühmadele)

•

Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus (Tallinnas ja Tartus)

•

CARe metoodika koolitus rehabilitatsioonispetsialistidele

•

Motiveeriva intervjueerimise koolitus rehabilitatsioonispetsialistidele

koolitus

(Tallinnas

ja

Tartus,

erinevatele

Erinevaid koolitusi ja seminare pakuti kokku 364-e inimesele. Neist 90% jäi
koolitusega rahule.

Nõustamine ja koostöö
Nõustati rehabilitatsiooniasutusi.
Osaleti regionaalseminaridel ettekannetega rehabilitatsiooniteenuse osutajatele.

Viipekeele tõlketeenuse kättesaadavuse parandamine
Koostatud ja esitati Sotsiaalministeeriumile tõlketeenuste soovitusliku juhend
„Kuulmislangusest tingitud tõlketeenuste soovituslik juhend“.
Tõlketeenust osutati kokku 556 tundi, sh 296 tundi kaugtõlget ja 260 tundi
kirjutustõlget.
Samuti koolitati 25 viipekeeletõlki ja 10 kirjutustõlki.
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Tegevussuund 2. Õppes osalemise toetamine
Kaasava kutsehariduse arendamine ning HEV õppijate õppimise ja
töölerakendamise toetamine
Tulemusnäitaja

Kavandatud

Saavutatud

Süvendatud nõustamist (Valikuaasta) saanud
kutsekoolide arv

5

3+2

Nõustatud kutsekoolide rahulolu määr (%)

70%

76%

Koostöös SA-ga Innove kutseõppeasutuse
spetsialistidele, õpetajatele ja õppe korraldajatele
läbiviidud võrgustikuseminaride arv

2

2

HEV õppimisvõimaluste infomessi külastavate
inimeste ja kutseõppeasutuste arv

200 + 8

217+12

Hindamis- ja nõustamisteenust saanud inimeste arv

120

113

Kaasava hariduse alastel koolitustel/ seminaridel
osalenute rahulolu määr (%)

75%

96%

Laiendatud sihtgruppide arv, kelle osas pakutakse
nõustamist jm tugitegevusi

3 (kuulmispuude,
autismihäire
ja vaimse
tervise
häirega
õppijad)

3 (kuulmispuude,
autismihäire
ja vaimse
tervise
häirega
õppijad)
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Täpsemalt viidi õppe suunal läbi järgmised tegevused:
Töö- ja tegevusvõime hindamine ja nõustamine ning teavitus
Töö- ja tegevusvõime hindamise ja nõustamise teenust pakuti 2018. aastal 113-le
inimesele.
Astangul käis 2018. aastal õppekäikudel 435 külalist, kellest 284 olid Eestist ning
145 välisriikidest. Lisaks külastas Astangu keskust erinevate suurürituste (Töölaat,
HEVi mess) raames üle 700 inimese, kellele tutvustati Astangu keskuse teenuseid
ja tegevusi. Nende seas oli nii erivajadusega inimesi, nende lähedasi, tööandjaid,
kutseõppeasutuse kui üliõpilasi.
Partneritele ja õppijate lähedastele anti 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 5-l müügi- ja infoüritusel (Töötukassa
Kesk-Eesti töö- ja karjäärimessil Türil, Erilisel Kevadlaadal Pärnus, Veteranirock
üritusel Tallinnas Vabaduse väljakul, Arvamusfestivalil Haridus 2.0 lava
korraldajana ja diskussioonis „Kaasav haridus – kas päästerõngas või kivi kaelas?“
osalejana ning Vaimse Tervise messil Tallinnas Rahvusraamatukogus).
Õppes osalemine
2017/2018 õppeaastal õppis keskuses erinevatel kursustel 125 õppijat, neist:
•

36 osales kohanemiskursustel

•

14 puhastus- ja koduteeninduse kursusel

•

14 pagaritöö kursusel

•

9 IT klienditoe kursusel

•

7 „Tahan tööle“ kursusel

•

11 tisleri eriala kutseõppes

•

15 tarkvaraarendaja eriala kutseõppes

•

8 abikoka eriala kutseõppes

•

11 bürootöö eriala kutseõppes
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Lõpetajate rakendumine

Tööõppe- ja kutsehariduskursuste lõpetajaid oli 2018. aasta kevadel kokku 42,
neist:
•

25 töötavad avatud tööturul (60%)

•

5 läksid edasi õppima (12%)

•

1 töötab kaitstud tööl (2%)

•

3 osaleb erihoolekandeteenusel (7%)

•

3 töötab vabatahtlikul tööl (7%)

•

2 lõpetanud on muul viisil aktiivsed (5%)

•

1 lõpetanud osaleb päevakeskuse tegevustes (2%)

•

2 lõpetanut on erinevatel põhjustel mitteaktiivsed (5%)

Kohanemiskursuse lõpetas 2018. aasta kevadel kokku 41 õppijat, neist:
•

2 töötavad avatud tööturul (5%)

•

24 õpivad edasi (59%)

•

4 töötab kaitstud töökohal (10%)

•

3 osaleb erihoolekandeteenustel (7%)

•

2 töötavad vabatahtlikul tööl (5%)
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•

1 lõpetanud on muul viisil aktiivne (2%)

•

1 lõpetanud osaleb aktiivselt tööturuteenustel (2%)

•

4 on erinevatel põhjustel mitteaktiivsed (10%)

90% õppijatest oli keskuse teenustega tervikuna täiesti rahul.
97% õppijatest leidis, et nad on enda jaoks keskuses õppimisest kasu saanud.

Õppijate lähedastest jäi keskuse teenustega rahule 96% küsitlusele vastanutest.

2018. aasta kohanemis- ja tööõppekursuse lõpetajad

Õpilasesindus
Õpilasesinduse töös osales aasta jooksul 26 liiget.
Õpilasesindus tegi aasta jooksul juhtkonnale 28 ettepanekut, nendest:
•

22 sai aasta jooksul lahendatud.

•

6 ettepanekut on sellised, mida võeti küll arvesse, kuid neile ei õnnestunud
aasta jooksul lahendust leida.
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Huvitegevus
Sotsiaalsete oskuste arendamiseks ning igapäevaelus aktiivseks osalemiseks
pakkusime õppijatele võimalust osaleda 12-s erinevas huviringis: näitering,
meediaring, inglise keele ring, kunstiring, loovtants, ujumine, saalihoki, viipekeel,
Astangu Ramm, laumängude ring, võrkpall, jooksutrenn. Huviringide tööst võttis
osa 87% õppijatest.
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Tegevussuund 3 Töölesaamise toetamine
Töölesaamist toetavate teenuste (tööalane rehabilitatsioon ja kaitstud töö)
arendamine
Tulemusnäitaja

Kavandatud Saavutatud

Tööandjate rahuolu määr peale läbitud koolitust (%)

75%

100%

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse võimekuse
säilimine arendustegevuste läbiviimiseks

teenus on
olemas

teenus on
olemas

Töölaata külastavate inimeste ja ettevõtete arv

525+15

500+21

Koolitatud viipekeele ja kirjutustõlkide arv

24 + 10

26+10

Kaitstud töö võimekuse säilimine arendustegevuste
läbiviimiseks

teenus on
olemas

teenus on
olemas

Täpsemalt, tööalase rehabilitatsiooni suunal viidi läbi järgmised tegevused:
Toetatud töölerakendamise teenus
Õppijate töölerakendumise toetamiseks korraldati kokku 99 praktikat 102-s
erinevas praktikabaasis. 37% praktikabaasidest olid keskuse varasemad
koostööpartnerid ning 63% ettevõtted, kus keskuse õppijad käisid praktikal
esmakordselt.
Klientide töölerakendumise toetamiseks korraldati koostöös Töötukassaga
erivajadustega inimeste Töölaat, kus osales 21 ettevõtet ja üle 500 külastaja.
Astangu keskuses toimunud Töölaat andis nii keskuse klientidele kui ka
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tööandjatele kogemusi tööle kandideerimiseks või erivajadustega inimeste
värbamiseks.

Töötoad
2018. aastal pakuti keskuses kaitstud töö teenust Sotsiaalkindlustusameti
pikaajalise kaitstud töö teenuse hanke tulemusena.
Pikaajaline kaitstud töötamise teenus on mõeldud inimestele, kes ei ole oma
tervisest tuleneva erivajaduse tõttu võimelised töötama tavalistes töötingimustes
avatud tööturul. Kaitstud tingimustes töötamisel võimaldatakse inimesel teha
võimetekohaseid tööülesandeid talle sobivas töökeskkonnas ja jõukohases
töötempos. Sealjuures on talle tagatud vajalikus ulatuses juhendamine ja abi.
Loodud on ka võimalus rakendumiseks avatud tööturul koos tugiisikuga.

Astangu keskuses olid töötamiseks avatud:
•

lihttöötuba;

•

puidutöö töötuba;

•

käsitöö töötuba;

•

lisaks oli võimalik osaleda graafiku alusel pagaritöö, köögitöö, puhastus
ja koristusteenuste ja keraamika töötubade tegevuses.

Kokku oli töötubades kohti 25-le inimesele, keda juhendas 5 töötajat. Töötubades
töötas 2018. aasta jooksul kokku 34 inimest. Aasta jooksul lahkus teenuselt 9
inimest, kellest 1 rakendus tööle, 2 suundus vanaduspensionile, 2 suundus õppesse.
Ülejäänud lahkusid kas tervislikel põhjustel või omal soovil. Kõiki lahkunud inimesi
nõustati edaspidiste tegevuste osas.
94% kaitstud töötubades töötanud inimestest jäi selle teenusega rahule.
100% kaitstud töötubades töötanud inimestest hindas, et sellel teenusel
osalemisest on neile kasu olnud.
Lisaks kaitstud töö teenuse osutamisele külastasid juhendajad aasta jooksul 11
kaitstud tööd pakkuvat asutust. Külastuste käigus intervjueeriti sealseid töötajaid,
mille põhjal koostati ülevaade teenusest teenuseosutajate vaatenurgast. Teenust
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peetakse vajalikuks, kuid tuuakse välja, et teenuse kirjeldus on liiga üldsõnaline,
jättes võimaluse varieeruda teenuse sisuga selle läbiviimisel. Kohati kurdetakse
konarliku koostöö ja usalduse puudumise üle teenuse tellija ja osutaja vahel. Antud
kokkuvõte edastati teenuseosutajatele, kaitstud töö teenuse tellijatele ja
Sotsiaalministeeriumile.

Lihttöö töötuba
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Organisatsiooni arengu tulemused
Struktuurimuutus
Seoses rollide täpsustamisega Astangu keskuse ja Sotsiaalkindlustusameti vahel
liikus 2019. aasta algusest rehabilitatsioonialane kompetentsikeskus, kes vastutas
rehabilitatsiooniprogrammide ja nendega seotud koolituste väljatöötamise ja
pakkumise tegevuste eest, Astangu keskuselt üle Sotsiaalkindlustusametisse.
Personal ja areng
Motiveeritud, kompetentne, enese ja organisatsiooni arengule orienteeritud
personal
Arendustegevuse tulemusnäitaja

Kavandatud Saavutatud

Personali üld- ja vabatahtlik voolavus (%)

15/10

27/13

Personalarendusplaani täitmine (prioriteetsusega 1
märgitud läbitud koolitused) (%)

75

71

Arendusprojektides ja –tegevustes osalevad töötajad
(%)

40

51

Astangu keskuses töötas 2018. aasta lõpu seisuga 115 töölepinguga töötajat, kellest
101 töötasid aktiivselt ja 14 olid pikaajaliselt eemal (lapsehooldusel). Aasta jooksul
liitus meie meeskonnaga 16 uut töötajat. Personali koguvoolavus oli 27% ja
vabatahtlik voolavus oli 13%.
2018. aastal aitas keskuse tegevustele kaasa 6 vabatahtlikku Eestist ning 1
välisvabatahtlik Bosniast (septembri keskpaigani) ja 1 välisvabatahtlik Itaaliast
(alates septembrist). Vabatahtlike kaasamine on toonud positiivseid kogemusi ja
lisaväärtust nii õppijatele, meie töötajatele kui ka vabatahtlikele endile.
Personali arendusplaani kantud prioriteetsed koolitused said läbitud 71% ulatuses.
Sisekoolitusi korraldati töötajatele järgmistel teemadel: toimetulek agressiivse
käitumisega (VERGE), arenguvestluste läbiviimine, kovisiooni juhtimine, toetatud
töölerakendumise (TTR) metoodika, koolitus erivajadustest, inglise keel algajatele.
Astangu keskuse töötajate tunnustamiseks anti välja auhinda Astangu Pärl. 2018.
aasta töö eest tunnustati töötajaid kuues kategoorias: Aasta Tegu, Aasta Üllataja
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(Aet Kala), Aasta Päike (Mailis Talu), Aasta Tulija (Aet Kala), Aasta Kolleeg (Piret
Põllu) ja Õppijate Lemmik (Kristi Moosus ja Kristjan Traks).
Aasta Tegu 2018 (märkimisväärne tegu, millel on mõju ja ulatust nii maja sees kui
ka väljapoole) tunnustus jagati seekord Kersti Ojasule ja tema poolt kokku kutsutud
meeskonnale õpetajate päeval kontoriolümpia korraldamise eest.

Astangu pärlid 2018 saajad
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Kommunikatsioon ja välissuhted
Astangu keskuse nähtavus läbi meedias kajastuse, kodulehe külastuste ja
sotsiaalmeediakanalite aktiivsuse ning Astangu keskuse rahvusvaheline
koostöö
Arendustegevuse tulemusnäitaja

Kavandatud Saavutatud

Meediakajastuste arv, sh kesksel kohal loos

75 (35)

145 (21)

Kodulehe unikaalsete külastuste arv

85000

84 363

Sotsiaalmeediakanalite jälgijate arvu kasv (%)

10

9,5

Väliskülaliste arv

180

145

Välisprojektide arv

4

6

Astangut on meedias kajastust saanud oodatust rohkem. Selle peamiseks põhjuseks
on direktori suundumine poliitikasse ja naasmine Astangule, mis ületas
uudiskünnise 62 korral. Kõik kajastused on kas neutraalsed (Astangut on mainitud)
või positiivsed (Astangu on kesksel kohal). Kesksel kohal olemine on seotud
suuremate üritustega (Töölaat, Kingiturg), tuntutumate külalistega (NBA
korvpallistaari külastus) või edulugudega.
Kodulehele kõige enimvaadatumad lehed on avaleht (14 715 unikaalset külastust),
tunniplaan (8105), õppetöö (6224), kontaktid (5577) ja meie keskusest (3715).
2018. aasta sügisel alustati hankelepingu raames uue kodulehe loomisega, mis
valmib ajagraafiku järgi 2019. aasta maikuus.
Astangu on aktiivne 4-s sotsiaalmeediakanalis – Facebook, Instagram, Twitter ja
YouTube. Kõige suurem jälgijaskond ja aktiivsus on Facebookis (1728 jälgijat),
järgneb Instagram, YouTube (35 tellijat) ja 2018. aasta augustist Twitter (6
jälgijat). Kõikides kanalites on jälgijate arv stabiilselt tõusnud – Twitteri kanal
loodi 2018. aasta augustis ning jälgijate arv kasvas seetõttu 100%, YouTube kanalis
40% ning Facebooki kanalis 8,5%.
Oleme osalenud nii riigisisestes kui rahvusvahelistes töörühmades ja
ümarlaudades, et toetada erivajadustega inimestele suunatud teenuste arengut
Eestis. Astangu keskus on olnud aktiivne EPRi liige, osaletud on koordinaatorite
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kohtumistel, aastakonverentsil, töötubades, webinaridel, koostööseminaridel ja
EPRi uudiskirjades on kajastatud lõppenud välisprojektide tulemusi ning olulisi
Eestis aset leidnud sotsiaalvaldkonna sündmusi.
Koostöös EPRi ja teiste partneritega viidi ellu Erasmus+ noorteprojekti kohtumine,
kus osalesid 8 Euroopa riigi erivajadusega noored vanuses 13–30, kes esindasid
oma riike sõnumitoojatena. Nende 8 riigi seas oli Astangu Kutserehabilitatsiooni
Keskuse õppijate näol esindatud ka Eesti erivajadusega noored. Kohtumise
tulemusena koostati ühiselt manifest ja edastati see Euroopa Liidu ja Eesti
poliitikakujundajatele.
Olime partneriks mitmete
rahvusvaheliste õpirände ja
koostööprojektide
elluviimisel. 2018. aastal
osalesime kokku 6 erineva
välisprojekti elluviimisel, mis
pakkusid meile võimalusi
enesetäiendamiseks,
välisriikide parimate
praktikatega tutvumiseks,
innovaatiliste töömeetodite
arendamiseks ning oma
kompetentside levitamiseks.

Õpiränne Saksamaal Mariabergis

Võtsime vastu erinevate erialade spetsialiste, üliõpilasi, teisi väliskülalisi ning
võõrustasime rahvusvaheliste õpirännete raames kokku 145 inimest, kes viibisid
Astangul pikema- või lühemaajalistel õppekäikudel või sooritasid meil oma
erialapraktikaid.
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Finantsid
Eelarvelised vahendid on arengut toetavad ja jätkusuutlikud
Arendustegevuse tulemusnäitaja

Kavandatud Saavutatud

Euroopa Liidu jm projektide vahendite osakaal
Astangu keskuse vastava eelarveaasta
kogueelarvest (%)

30%

26%

Laekunud omatulu kasv võrreldes eelmise
perioodiga (%)

2%

-18%

Euroopa Liidu ja teiste Euroopa Komisjoni projektide vahendite osakaal Astangu
keskuse 2018. a eelarvest oli 26%, millest Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) rahastus
23% ja muud otselaekuvad välisprojektid 3% eelarvest. Mais lõppes 2016. a. alguse
saanud õpirände projekt ning samal ajal allkirjastati uus kaheaastane õpirände
projekt. Aasta lõppedes lisandus veel üks Euroopa Komisjoni otselaekuv projekt,
mille tegevus kestab samuti aastani 2020. Samas on teada, et aastast 2019 ESF
rahastusel projekte Astangu eelarves enam ei kajastu kuna rehabilitatsioonialane
kompetentsikeskus, kes oli ESF projektide tegevuste elluviija, on alates 2019.
aastast üle viidud Sotsiaalkindlustusametisse. Seega välisprojektide osakaal
keskuse eelarves väheneb väga suurel määral. 2019 aastal prognoosime EK
projektide 5%-st osakaalu aasta kogueelarvest.
Astangu põhitegevusest laekuvat omatulu on 2018. aastal riigieelarves planeeritud
170 000 eurot. Baassumma 170 000 eurot on keskuse aastaeelarves muutumatuna
püsinud juba aastast 2015 ning on omatulu baasmääraks ka perioodil 2019–2022.
2018. a eesmärgiks oli omatulu laekumist kasvatada 2% võrra (3400 eurot). Kuid
aasta kokkuvõte näitab, et omatulu eelarvesse laekumine võrreldes eelmise
perioodiga on vähenenud 18%, summas 30 000 eurot. Võrreldes eelmise
perioodiga vähenes ruumide kasutamise tasu ning tasud koolitusteenuse
osutamisest. Vähesel määral on tulu alalaekumine tingitud ka tööalase
rehabilitatsiooni teenuse osutamise lepingu mahu vähenemisest.
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Periood

Omatulu eelarves

Laekumine

Laekumise %

2017

170 000

168 000

99%

2018

170 000

138 000

81%

Laekumise vähenemise võrreldes eelmise perioodiga

-18%

Eelmise perioodiga võrreldes on aga suurenenud omatulu jääk, mille saame üle
tuua 2019. aasta eelarvesse. Prognoositavalt on ületoodav jääk 108 000 eurot.
2017. aastast tõime üle jäägi summas 91 000 eurot. Kasv 17 000 eurot.
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Sisemised tööprotsessid/ Juhtimine

Tööprotsessid on hästi planeeritud ja efektiivsed, et saavutada oodatud
tulemused optimaalse koormusega
Arendustegevuse tulemusnäitaja

Kavandatud

Saavutatud

Astangu keskuse arendustegevuste juhtrühma
loomine ja töö juurutamine (läbiviidud
arendustegevuste arv)

5

20

Inimeste juhtimisega seotud protsesside
parendamine

protsessid on
üle vaadatud
ja
muudatused
juurutatud

protsessid on
üle vaadatud
ja
muudatused
juurutatud

Täpsemalt, pärast arendustegevuste juhtrühma loomist ja töö juurutamist 2017.
aasta lõpus ja 2018. aasta I pooles, said arendustegevustena kirja kokku 40 erinevat
projekti/eesmärki. Neist 20 said 2018. aasta lõpuks täide viidud. Tegevused või
projektid said arendustegevuste juhtrühma tabelisse kantud ja juhtrühma töö
kaudu jälgitud nii töötajate endi palvel/huvil kui juhtrühma liikmete lisamisel.
2018. aastal vaadati üle ning korrigeeriti Astangu keskuse arenguvestluste
läbiviimise kord ja põhimõtted, koostati uus arenguvestluste ja katseaja lõpu
ettevalmistuslehed. Sellega seoses koolitati arenguvestluste läbiviijaid ning
töötajatele korraldati lühiseminar arenguvestluste vajalikkusest.
2018. aastal vaadati üle ja täiendati personali arendus- ja koolitusplaan, et tekiksid
individuaalsed enesearendusprogrammid.
Ühe uuendusena hakati 2018. aastal Astangu keskusest töölt ära minevate
töötajatega pidama lahkumisvestlusi, et saada tagasisidet töötaja töökorraldusele,
vahetule juhtimisele ning samuti sellele, mis meie keskuses on hästi, mida võiks
muuta jne.
Inimeste juhtimisega seotud protsesside parendamisse läbi kaasamise panustasid
ka 22.11.2018 ja 11.–12.12.2018 toimunud laiendatud juhtkonna strateegilised
seminarid, mis päädisid kogu maja strateegipäevaga 02.01.2019. Laiendatud
juhtkonna strateegiliste seminaride eesmärk oli arutada läbi 2019. aasta
tööplaaniga seotud tegevused keskuse üldisi strateegilisi eesmärke silmas pidades
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ning kuidas töötajad paremini näeksid oma tööalast rolli nimetatud eesmärkide
poole liikumisel.
Lisaks eeltoodule, on Astangu keskus panustanud inimeste juhtimisega seotud
protsesside parendamisse ka projekti „The VET Learning Community“ raames
läbiviidud tegevustega. Nimelt, 2016. aasta lõpus läbiviidud kvaliteedikultuuri
uuringu kohaselt oli personali hinnangul puudujääk keskuse strateegilistes
suundades – ehk töötajad ei teadnud, kuhu keskus oma tööga edasi liigub.
Seepärast oli nimetatud projekti raames loodud tegevuskava eesmärgid: 1)
kujundada, kaasates kõiki maja töötajaid, keskuse strateegilised eesmärgid
aastateks 2018–2020 ning missioon, visioon ja väärtused; 2) tõsta kõikide maja
töötajate teadlikkust nii keskuse tegevuse eesmärkidest kui missioonist, visioonist
ja väärtustest ning 3) tõsta töötajate suutlikkust defineerida oma ametikoha roll
lähtuvalt tegevuse eesmärkidest kui missioonist, visioonist ja väärtustest.
2019. aastal läbiviidud jätku-uuring üllatas positiivselt, kuid samas tõestas ka, et
kvaliteedikultuuri osas töö otsa ei saa.
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