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Sissejuhatus
Hoiad käes tegevusaruannet, millest leiad Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse
2020. aasta töö peamised tulemused.
2020. aasta oli kogu maailmas erakordne aasta ning oli seda ka Astangul. Veel
märtsikuu esimestel päevadel saime korraldada ühe meie suurimatest üritustest –
haridusmessi HEVi ning vaid nädalapäevad hiljem pidime keskuse uksed sulgema
ja suunduma määramatuks ajaks kodukontoritesse ja koduõppele.
Õpetame meie keskuse klientidelegi, et areng toimub meie mugavustsoonist
väljaspool. Saime seda ka ise tõdeda, sest kui kevade algul arvasime, et kaugõpe
meie keskuse õppijatega on lihtsalt ilmvõimatu, siis aprillikuuks oli saanud sellest
juba normaalsus. Imetleme meie keskuse õpetajaid, tunnustame peresid ning
oleme uhked õppijate üle.
Aastale tagasi vaadates, saame tõdeda, et pea kõik lubatust ja plaanitust sai siiski
tehtud – küll enamjaolt virtuaalses vormis ning koormates võrguühendusi, mitte
ruume, ent siiski õppisime ja arenesime organisatsioonina meeletult.
2020. oli Astangu keskuse jaoks veel oluline aasta just strateegiaperioodi viimase
aastana. Seega vaatame selles tegevusaruandes tagasi nii möödunud aastale kui
viimasele kolmele aastale. Aasta teises pooles oli juba suur osa mõttetööst
suunatud uuele strateegiaperioodile ning nüüdseks saame kinnitada, et plaanid ja
sihid said püsitatud lennukamad kui kunagi varem.
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Lühidalt Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusest
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus (edaspidi Astangu keskus, keskus või
Astangu) on Eestis ainulaadne keskus, millel on enam kui 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.
2020. a lõpu seisuga iseloomustab mõjueesmärgi poole liikumist järgmised
näitajad:
Näitaja
Koostöös
Sotsiaalkindlustusameti ja
Töötukassaga
rehabilitatsiooniteenuste
arendamise toetamine ja
teenuste pakkumine

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

Tegevuse kirjeldus


Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust
osutasime 74le inimesele. Kõige enam
osutati tegevusteraapia, loovteraapia ja
psühholoogi teenust.
 Tööalast rehabilitatsiooni osutasime 15
inimesele. Kõige enam osutati
füsioterapeudi, psühholoogi ja
tegevusterapeudi teenust.
 Koolituste läbiviimine nii koostöös
Töötukassaga kui
Sotsiaalkindlustusametiga
 Veebruaris toimus esimene suur
koostööpäev Töötukassa
juhtumikorraldajatega ning pandi plaanid
paika töövarjutamiseks.
 Astangu keskus korraldas koostöös SA-ga
Innove kaks kutseõppeasutuste
tugispetsialistidele võrgustikuseminari.
Teemad olid seotud muukeelse õppijaga
kutsekoolis ning õppija toetamine
kriisiolukorras.
 Kutsekoolide võrgustikuseminar (mis sai
alguse 2018) aastal on kogunud liikmeid
ning populaarsust ning kohtumised
toimuvad neljal korral aastas. Pidevalt on
lisandunud uusi liikmeid. Teemad
kajastasid peamiselt eriolukorda – kuidas
kriisis ise hakkama saada, õppijaid toetada
ning samuti jagasid koolid oma kogemusi ja
lahendusi.
 2020.aastal jätkas Astangu KRK lähedaste
vestlusringi korraldamisega. Kohtumised
toimusid kolmel korral aastal. Teemadeks
olid KOV, Töötukassa ja SKA teenused,
õppija toetamine väljaspool keskust.
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Tulemused valdkonniti
Tegevussuund 1 Sotsiaalne rehabilitatsioon
Rehabilitatsiooniteenuse arendamine ja programmipõhise lähenemise
rakendamise toetamine Eestis.
Tulemusnäitaja
Rehabilitatsioonialastel
koolitustel/seminaridel
osalenute rahulolu määr (%)

Kavandatud
80%

Sotsiaalses rehabilitatsiooni
teenuse võimekuse säilimine
arendustegevuste
läbiviimiseks

teenus on olemas

Nõustatud
rehabilitatsiooniasutuste arv

5

Saavutatud
Koolituse vastavus
osalejate seatud
eesmärkidele oli
81%. ja rahulolu
määr 79%
2020 aastal osutati
sotsiaalset
rehabilitatsiooni
teenust 78 inimesele
ja tööalase
rehabilitatsiooni
teenust 17 inimesele
2020. aastal
töövarjutamine,
mentorlusi ei
toimunudseoses
COVID-19
pandeemiaga.
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Täpsemalt, sotsiaalse rehabilitatsiooni suunal viidi läbi järgmised
tegevused:
Erivajadusega inimestele suunatud
sekkumismetoodikate arendamine
HAMET metoodika

töö

ja

tegevusvõime

hindamis-

ja

Metoodika looja, Waiblingeni Kutseõppekeskus, on läinud üle uuendatud Hamet 3
metoodikale ja Hamet2 ning HametE metoodikate tugi on lõpetatud, seal hulgas ka
Eesti kasutajatele. Seoses sellega on lõppenud Eestis Hamet metoodika kasutamise
võimalus, kuna Astangu keskusel ei ole õigust testlehtede ja koolitusmaterjale toota
ja turustada ning väljastata koolitatutele diplomeid. BBW Waiblingen on andnud
loa testlehti paljundada Astangu enda tarbeks. Seetõttu saab Astangu keskus
jätkata Hamet metoodika alusel hindamist Hamet2 ja HametE testidega.
Rehabilitatsioonialased koolitused
2020. aastal korraldati ja/või pakuti koolitusi järgmistel teemadel:
Tööalase rehabilitatsiooni koolitusi teenuseosutajatele koostöös Töötukassaga
toimus 2020. aasta jooksul 3-l korral ja osales 10 asutust (SA PERH, Bra OÜ, MT
Teraapia, AS WASA, Provida OÜ, Teraapiatugi, Tarbatu Tervisepark, OÜ Pesakast,
MPPK OÜ, Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts), kokku 55
rehabilitatsioonispetsialisti.
Pakkusime kõigile osalejatele mentorluse võimalust, kokkulepped sõlmiti 2
asutusega, kuid COVID-19 pandeemia tõttu jäid kohtumised ära.
Teenuse osutamisest saadud praktilisi teadmisi ja kogemusi on jagatud ühel
koolitustel koostöös Sotsiaalkindlustusametiga rehabilitatsioonispetsialistide
baaskoolitusel.
Ajukahjustusega inimestele suhtlemisvõimaluste ja jätkuva toe pakkumine tööturul
püsimiseks.
Tugigrupp
on
mõeldud
ajukahjustusega
inimestele,
kes
vajavad
suhtlemisvõimalust ja tuge igapäevaelu probleemidega toimetulekuks. Tugigrupis
saab suhelda inimestega, kellel on sarnased kogemused ja seeläbi teiste
kogemustest õppida.
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2020. aastal osales AKI tugigrupis Tallinnas 8 inimest ja Tartus 5 inimest.
Kohtumised toimusid 2x kuus.
Seoses Covid-19 pandeemiaga, toimusid kohtumised ka virtuaalselt. Tugigrupi
liikmete kõnepuudest lähtuvalt soovitakse siiski meelsamini kohtuda reaalselt.
Vestlusringides käsitleti erinevaid osalejatele olulisi teemasid (kuidas toime tulla
mälu- ja keskendumisraskustega, väsimuse ja meeleolumuutustega; eesmärkide
seadmine ja
tegevuse eesmärkide elluviimiseks plaanide seadmine;
suhtlemisharjutused; eneseväljendamine kõneprobleemide korral;
üksteise
kogemusest õppimine).
Tugigruppe viivad läbi Tallinnas Liina Toompuu (füsioterapeut), vabatahtlik Liina
Vahter
(psühholoog)
ja
Tartus
vabatahtlik
Pilleriin
Kupper
(psühholoogiaüliõpilane) ja Katrin Tomberg-Tohter (kunstiterapeut, eripedagoog).
Vaimse tervise mooduli arendamine
Valminud on vaimse tervise moodul (VATEM), mida piloteeriti 2019. aastal Astangu
keskuses IT-nooremspetsialisti 2. aasta õpperühmaga. 2020. aasta sügisest alates
on VATEM juba IT-nooremspetsialisti eriala õppekava osa. Välja on töötatud
mooduli õppekava ning moodulipõhised tegevuskavad ja -materjalid. Tegemist on
õppijate eneseteadlikkuse ja -hinnangu suurendamist toetava lähenemisega, kus
lisaks VrijBaani jõustamismetoodikale on kombineeritud ka muid metoodikaid,
harjutusi jms vaimse tervise toetamiseks ja sellega seotud teemade käsitlemiseks.
Metoodikat on tutvustatud ühel koolitusel kutsekoolide tugispetsialistidele (sügis
2020). Põhjalikumad koolitused on kavas 2021. aastast alates. Kavas on vaimse
tervise teemaline valikmoodul keskuse kohanemiskursuste õppekavadesse lisada.
Välisprojektis SEC4VET osalemine ja edasiarendus
Astangu töötajad on suures mahus panustanud projekti õnnestumisse. Projekti
raames välja töötatud põhjalikud materjalid sotsiaal-emotsionaalsete oskuste
hindamiseks ja arendamiseks kutseõppes on peagi kättesaadavad eestikeelsena ka
Astangu kodulehel. Toimunud on mitmed metoodikat ja materjale tutvustavad
koolitused majas ja väljapool. Plaanis on jätkata projektimaterjalide testimist,
kasutamist ja levitamist majas ja väljaspool. Plaanis on teha koostööd ülikoolidega,
et projekti käigus loodud hindamisvahend saaks kohandatud eesti oludele. Kavas
on
sotsiaal-emotsionaalsete
oskuste
teemaline
valikmoodul
keskuse
kohanemiskursustele.
Välisprojektis LeM (Elavad Emotsioonid) osalemine ja edasiarendus
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Astangu töötajad on suures mahus panustanud projekti õnnestumisse. Projekti
raames välja töötatud kogemisloo metoodikat on katsetatud keskuses
(treeningkursus, mis viidi läbi 2020 kevadetalvel) ja levitatud nii keskuses kui ka
väljapool erinevate ürituste kaudu (treeningkoolitus läbiviijatele, kogemuskohvik,
töötuba Vaimse Tervise Messil 2020, tutvustavad koolitused). Treeningkoolituse
järgselt on loodud koostöövõrgustik. Plaanis on jätkata LeM metoodika levitamist
keskusest väljapool erinevate võimaluste ja kanalite kaudu (koostöövõrgustik,
töötoad).
Seksuaalhariduse edendamine
Toimunud on mitmed seksuaalhariduse teemalised sisekoolitused õpilaskodu
töötajatele, rühmajuhendajatele ja õppijatele, samuti vastavalt vajadusele
individuaalnõustamised. Toimunud on regulaarsed seksuaalhariduse teemalised
vestlusringid (eraldi noormeestele ja neidudele). Välja on töötatud põhjalik ja
praktiline seksuaalhariduse juhendmaterjal. Kavas on seksuaalhariduse teemaline
valikmoodul keskuse kohanemiskursustele.
TLÜ kunstiteraapia magistrantidele praktika võimaldamine
Koostöös Tallinna Ülikooliga on mitme aasta vältel igal aastal loodud võimalus kuni
kuuele kunstiteraapia eriala magistrandile praktikaks keskuses. Praktika maht on
ca 60 klienditöö tundi. See on andnud suurepärase võimaluse võimaldada rohkem
toetavaid teraapiaid rohkematele klientidele ning ka keskuse töötajatele.
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Tegevussuund 2. Õppes osalemise toetamine
Kaasava kutsehariduse arendamine ning HEV õppijate õppimise ja
töölerakendamise toetamine
Tulemusnäitaja

Kavandatud

Saavutatud

Süvendatud nõustamist saanud
haridusasutuste (kutsekoolid + muud) arv

10+1

7+0

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

2

2

HEV õppimisvõimaluste infomessi
külastavate inimeste ja kutseõppeasutuste
arv

250 + 12

550+16

Hindamis- ja nõustamisteenust saanud
inimeste arv

120+3

84

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

80%

83%

Laiendatud sihtgruppide arv, kelle osas
pakutakse nõustamist jm tugitegevusi

3 (kuulmispuude,
autismihäire ja
vaimse tervise
häirega
õppijad)

3 (kuulmis-puude,
autismihäire ja
vaimse tervise
häirega õppijad)

Täpsemalt viidi õppe suunal läbi järgmised tegevused:
Kuna tegemist oli esimese eriolukorra-aastaga läks suur osa esimese poolaasta
ressursist just õppetegevuse ümberkorraldamise peale. Kuigi märtsi alguses kui
eriolukord välja kuulutati, tundus, et kaugõpe Astangu keskuse õppijatega on
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nende võimekuse ja oskuse tõttu väga keeruline kui mitte ilmvõimatu, siis suutsid
siiski kõik rühmad kohandada õppetöö distantsõppele sobivaks ning kõik õppijad,
kes soovisid ka sellel õppeaastal lõpetasid. Kevade lõpul viisime läbi ka
küsimustiku, milles uurisime, kuidas õppijad, lähedased ning Astangu personal end
keerulisel ajal tundis ning analüüsist lähtudes sai selgeks, et distantsõppest saab
ka tulevikus Astangul õppimise osa ning tuleb panustada haridustehnoloogiasse, et
pakkuda paremaid võimalusi õppijatele ja õpetajatele.











2018/2019 õa alustas esimene IT süsteemide nooremspetsialist rühm, lõpetasid
viimased rühmad tarkvara arendaja ja bürootöö erialal.
2019/2020 õa alustas esimene Puidutöötleja tase 2 rühm, lõpetas viimane rühm
tislereid.
2020/2021 õa alustas esimene Puidutöötleja tase 3 rühm
2018/2019 õa sooritas Puhastus- ja koduteeninduse õpperühmast 6 õppijat edukalt
puhastusteenindaja abiline tase 2 kutseeksami. 2019/2020 õa muutus nimetus
puhastus- ja toateeninduseks
2019/2020 õa piloteerisime koostöös pedagoogilis- psühholoogilise rehabilitatsiooni
talitusega kutseõppes ITS18 õpperühmas läbi aasta kestvat vaimse tervise moodulit (2
akadeemilist tundi nädalas). See ostus väga vajalikuks ja efektiivseks, mistõttu sel õa
jätkasime vaimse tervise mooduliga ITS 19 rühmal.
2020 talvel toimus Astangul Puidutöötleja tase 2 õppekava tutvustus kutsekoolidele,
kes oleksid huvitatud õppekava rakendamisest HEV õppijale, kohal kuus kooli.
2020/2021 õa võttis õppekava kasutusele Valgamaa Kutseõppekeskus Urvaste
õppekohas. Tagasiside kohaselt on neil läinud hästi, huvilisi on ja nad plaanivad
vastuvõttu ka uueks perioodiks.
2019/2020 õa katsetasime 8 õppijaga rühmas – kohanemine ja tööõpe

2020. aastal oli Astangu külaliste arv muidugi drastiliselt väiksem kui eelmistel
aastatel. Väliskülalisi keskuses ei käinudki ning viimaseks avatud ürituseks jäi
märtsi esimestel päevadel toimunud HEVi mess. Erinevad võrgustikuüritused nagu
kutseõppe tugispetsialistide võrgustik, Innovega kahasse peetav kutsekoolide
võrgustik ning lähedaste võrgustikud leidsid endale koha virtuaalmaailmas.
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.
Kaasava kutsehariduse arendamine, kutsekoolide nõustamine ja koolitamine
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2020. aastal toimusid koolitused Järvamaa Kutsehariduskeskusele, Tallinna
Ehituskoolile, Kuresaare Ametikoolile, Tartu Kutsehariduskeskusele. Samuti viidi
läbi 5. novembril vaimse tervise teemaline koolituspäev, kus osalesid samuti viie
erineva kutsekooli tugispetsialistid. Koolitustel osales kokku 108 inimest. Koolituse
läbiviijateks olid keskuse õppe- ja rehabilitatsiooniosakonna spetsialistid ning
arendusspetsialist. Koolituste keskmine soovitusindeks on tõusnud võrreldes
möödunud aastaga ning on nüüd 8.9.
Koolituse sisu ja meetodid lähtusid ühest küljest HEV õppijate väljalangevuse
vähendamise eesmärgist ja HEV õppija toetamisest õppeprotsessis, teisest küljest
õpetajate omavahelise koostöö arendamise vajadusest õppija toetamisel. Et tagada
teemade parem arusaam ja läbiräägitus,
on kõik koolitused aktiivseid
õppemeetodeid sisaldavad vaheldudes lühiloengute/teema kokkuvõtetega.
Peamised käsitletud teemad olid:
- konkreetse puude spetsiifika (sagedamini intellekti erisused, vaimse tervise
häired, emotsionaal- ja käitumishäired jm), sellega kaasnevad teised õpioskusi
mõjutavaid erivajadused;
- õppetöö kohandamine HEV õppijale sobivaks;
- eriala sobivuse hindamine kooli vastuvõtu protsessis ja sellest tulenev õppetöö
korraldus väljalangevuse vähendamiseks;
- erineva õpivõime- ja -valmidusega õppijate õpetamine grupis ja koolis;
- vaimse tervise häirete ära tundmine ja õppija toetamine
- õppija toevajadust kirjeldava informatsiooni kogumine ja haldamine.
Kutsekoolide tugispetsialistide nõustamise osas on pöördumisi olnud aasta jooksul
vähe (2-3). Peamiselt on olnud küsimus, kuidas koostada põhjendatud otsuseid, mis
on aluseks tugimeetmete rakendamiseks õppijale. Vähese pöördumise üheks
asjaoluks on, et tugispetsialistid kogunevad Astangule või virtuaalruumi ka nn
kutsekoolide võrgustikus, mis on heaks omavaheliseks infovahetuse võimaluseks.
2020. kutsekoolide võrgustiku toimumine ja teemad:
- 05. mai 2020 Teema: Rajaleidja ja SA Innove tugimeetmed üldhariduses, eritugi
põhikoolis. Osalejaid: 21.
- 29.10.2020 Teema: disantsõppe õnnestumised ja välajkutsed, praktiline õppetöö
distantsilt. Osalejaid: 15.
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HTM, SA Innove ja Astangu KRK ühiselt korraldatavad tugispetsialistide
võrgustikuseminarid toimusid 13. mail ja 22. oktoobril. Nn suurte võrgustike
eesmärk on kutsekoolide tugispetsialistide kursis hoidmine HEV teema arengutega
riigi vaates ning pakkuda võimalust töötubadeks ja vabaks mikrofoniks. Iga
seminari korraldamisel arvestame eelneva kohtumise tagasisidet.
2020.a. tugispetsialistide võrgustikuseminari teemad:
- 13. mail Kevad 2020 eri: tagasi koolis, õpilase toetamine kriisist väljumisel.
Osalejaid 75.
- 22. oktoobril „Muukeelne õppija kutsekoolis“ Osalejaid 59.
HEV õppimisvõimaluste infomessil (nn Hevimess), jätkasime eelmisel aastal
ennast tõestanud formaati, milles lähtusime põhimõttest, et kui tulevane
kutseõppur tuleb messile, siis saab ta kohapeal osa võtta erinevatest töötubadest ja
vabaaja tegevustest. Eesmärgiks on aktiivse eluviisi ja õppimise populariseerimine
laiemalt. Nii toimusid töötoad õppijatele, vanematele, tugispetsialistidele.
Tagasiside põhjal õigustas see formaat ennast igati. Osales 16 kutsekooli (sh AKRK)
ja 3 organisatsiooni.
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Lõpetajate rakendumine
2020. aasta lõpetanute aktiivsusmäär on 85%. Lõpetas kokku 68 õppijat. Võrreldes
eelmiste aastatega on näha, et sellel aastal suundusid enamad õppijad pigem edasi
õppima kui avatud tööturule. Samuti, pärast küsitluse läbiviimist toetasid
tööhõivespetsialistid koduseid keskuse lõpetanuid ning neist enamus said seejärel
ka tööle.

AKTIIVSUSMÄÄR
On kodune
10; 15%

Töötab avatud
tööturul
12; 18%
Töötab kaitstud
tööl
3; 4%

Õpib mujal
9; 13%

Osaleb tööturu
teenusel
6; 9%
Osaleb
erihoolekandes
3; 4%
Õpib Astangul
25; 37%

Tööõppe- ja kutsehariduskursuste lõpetajaid oli 2020. aasta kevadel kokku 28,
neist:
•

10 töötavad avatud tööturul

•

10 läksid edasi õppima

•

1 töötab kaitstud tööl

•

3 osaleb tööturuteenusel

•

4 lõpetanut on erinevatel põhjustel mitteaktiivsed

Kohanemiskursuse lõpetas 2020. aasta kevadel kokku 40 õppijat, neist:
•

2 töötavad avatud tööturul

•

24 õpivad edasi. Neist 21 jätkasid Astangu keskuses ja 3 mujal.
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•

2 töötab kaitstud töökohal

•

3 osaleb tööturuteenusel

3 osaleb erihoolekande teenusel
•

6 on erinevatel põhjustel mitteaktiivsed

92% õppijatest leidis, et nad on enda jaoks keskuses õppimisest kasu saanud. Kõik
praktikal osalenud õppijad jäid praktikaga rahule.
Õppijate soovitusindeksi keskmiseks kujunes 8,3 palli.
Õppijate lähedaste soovitusindeksiks kujunes 9,1 palli.

Huvitegevus
Astangu õppijate õppeaasta algas sel aastal lisaks spordipäevale majasisese
tutvumispäevaga, kus toimusid erinevad ülesanded üle maja. Tutvuti oma
rühmaga, koolimajaga ning erinevate Astangu töötajatega.
Huviringidest oli õppijatel 2020/2021 õppeaastal võimalus osaleda ujumises,
saalihokis, näiteringis, kunstistuudios, inglise keeles, lauluringis, jalgpallis,
tantsus, meediaringis, meisterdamises ja Astangu Rammus.
Huviringid kestsid alates jõuludest seoses koroonaolukorraga väiksemas mahus:
seoses distantsõppega tuli pause ning osad huviringid õppeaasta teises pooles ei
jätkanud.
Õppeaasta ainukese ja meeleoluka disko jõudsime saalis ära pidada 15.oktoobril,
kus osales ligi 30 inimest.
Lisaks tähistati Astangul Halloweeni kohvikut, sõbrapäeva ja vastlapäeva.
Teadmistes võtsid rühmad mõõtu kodanikupäeva viktoriinis, mille võitis ITS-19
rühm ning osavuses võeti individuaalselt mõõtu pinksiturniiris, mille võitis Ralf
Hiiemäe.
Õpilasesindus
Õppijate Esinduses on kokku 24 õppijat ning sel aastal on toimunud kolm
koosolekut, millest viimane toimus internetivahendusel. ÕE koosolekutel oli palju
aktuaalseid teemasi, kuid sel aastal oli põhiliseks teemaks koroonaviiruse olukord
Astangul. Esinduselt tuli mitmeid huvitavaid ettepanekuid nii huvitegevuse kui
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koolielu kohta. Näiteks toimus tänu ÕE ettepanekutele pinksivõistlus, leidis
suuremat propageerimist
Lähedaste vestlusring
2020. aastal jätkas Astangu keskuse õppijate lähedastele suunatud vestlusring.
Kolmel korral aastas toimuvatel vestlusõhtutel tutvustatakse nii Astangu keskuse
võimalusi, kohalike omavalitsuse teenuseid, Töötukassa pakutavaid võimalusi ning
erinevaid sotsiaalseid tugimeetmeid.
Kuna vestlusringid said positiivset
tagasisidet, siis jätkuvad need ka edaspidi, osalejate arv on aina kasvav ning
eriolukorrast tingitud virtuaalne või hübriidlahendus (kus kohtumine toimub
paralleelselt nii Astangul kohapeal kui virtuaalruumis) võimaldab kaasata lähedasi
nii Tallinna lähiümbrusest kui ka kaugemalt.

LK 15

Tegevussuund 3 Töölesaamise toetamine
Töölesaamist toetavate teenuste (tööalane rehabilitatsioon ja kaitstud töö)
arendamine
Tulemusnäitaja

Kavandatud

Saavutatud

Tööandjate rahuolu määr peale praktika toimumist

90%

100%

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse võimekuse
säilimine arendustegevuste läbiviimiseks

teenus on
olemas

teenus on
olemas

Töölaata külastavate inimeste ja ettevõtete arv

525+20

2020. aastal
jäi ära seoses
eriolukorraga
ja hilisema
COVID-19
levikust
tulenevate
piirangutega

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 78 praktikat 53-s
erinevas praktikabaasis. Uusi koostööpartnereid oli 2020. aastal 37 ehk 48%. 5
juhul jäi praktika pooleli erinevatel põhjustel (mitte kohal käimine, tervislikud
põhjused), 6 juhul jäi praktika pooleli covid-19 viiruse tõttu, Covid-19 tõttu jäi
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kevadel läbi viimata 21 praktikajuhtu ning 7 juhul sooritati praktika Astangu
keskuses.
Kaitstud töö
2020. 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.

•

Ühel päeval nädalas on võimalik klientidel ka keraamika töötoas osaleda.

2020 aastal jätkus koostöö MTÜ tugiliisuga, kuna 2 aastase hanke tõttu ei olnud
samuti võimalik teenust otse pakkuda. Teenust pakuti 30le inimesele, Teenusest
loobus 2 inimest, loobumise põhjusteks olid probleemid tervisega ja huvide
muutus. Vabanenud kohtadele asus 2 uut klienti, ülejäänud 26 klienti jäid samaks.
Aasta lõpus läbi viidud 1 aastase hanke menetluses on töölepingu nõudest loobutud
ja läbirääkimiste tulemusena leidsime koos MTÜ tugiliisuga, et 2021 aastal
osalevad mõlemad asutused hankes iseseisvalt. Hankes kandideerimine õnnestus
ja 2021 aastal säilis töötubades 28 kohta.
2020 märksõnaks oli Covid. Seetõttu olid töötoad suletud märtsi keskpaigast mai
keskpaigani. Siiski õnnestus nii märtsis, kui ka mais teenust osutada vähemalt
miinimummääras ning ainult aprillis olid kliendid palgata puhkusel. Covidi tõttu
keegi klientidest välja ei kukkunud ning peale maid jätkus töö tavalises rütmis.
Siiski on märgata, et pidev pingeseisund on halvendanud klientide vaimset tervist.
Kuna 2020 aasta lõpus sai läbi 2 aastane hange ja aasta alguses oli veel ebaselge,
mis saab teenusest edasi, keskendusime selle aasta uuringus teenuse laiemale
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mõjule klientidele ning muudatustele, mis klientide elus toimub, kui teenus peaks
lõppema. Algselt planeeritud intervjuude asemel olime sunnitud valitseva olukorra
raames minema üle interneti põhisele küsitlusele. Kaasime küsitlusse kõik PKT
teenust pakkuvad asutused ja palusime neil aidata oma klientidel küsitlust täita.
Uuringus osales ühtekokku 148 inimest, seega saab tulemusi pidada
usaldusväärseks. Esimest korda kaitstud töö ajaloos kaasasime küsitluse
koostamisse, läbiviimisse ja tulemuste analüüsi analüütiku. Seoses nii eriolukorra,
kui ka analüütiku pingsa töögraafikuga on analüüsi tulemuste valmimine lükatud
edasi 2021 aasta märtsi.
2020 aastal alustas SOM Lemme Palmeti eestvedamisel senisele kogemusele
põhinedes riikliku teenuse disainiga. Töögruppi kaasati nii SKA, Töötukassa, kui ka
teenuseosutajad. Astangu poolt osales töögrupis Kadri Joost ja Margus Koolme.

3 aasta kokkuvõttes oleme suutnud pakkuda 28 kliendikohta PKT teenusel, mis
seniste hanketingimuste juures on optimaalne. Kaadrivoolavus on nii juhendajate,
kui ka klientide osas olnud väike, vahetunud on lihttöötoa juhendaja ning
klientidest on ca 90 % olnud läbi 3 aasta samad. Töötubade müügitulu oli 2018 –
2019 stabiilne, kuid 2020 vähenes ca 30% juba eelmainitud põhjustel. Siiski on
kõikidel aastatel makstav pearaha ja omatulu katnud töötubade kulud.
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Organisatsiooni arengu tulemused
Personal ja areng
Motiveeritud, kompetentne, enese ja organisatsiooni arengule orienteeritud
personal
Arendustegevuse tulemusnäitaja

Kavandatud

Saavutatud

Personali üld- ja vabatahtlik voolavus (%)

10/8

8.74/5,46

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

85

68

Arendusprojektides ja –tegevustes osalevad töötajad
50
(%)

62

*Töötajate rahulolu osakaal (%)
*Motiveeritud töötajate osakaal (%)

ei mõõdetud
ei mõõdetud

ei mõõdetud
ei mõõdetud

*2020. aastal töötajate rahulolu-uuringut ei toimunud kuna see toimub meil üle-aasta. Järgmine
töötajate rahulolu-uuring toimub 2021. aastal. Sellega seoses ei ole mõõdetud töötajate rahulolu ja
motiveeritud töötajate osakaalu.

Astangu keskuses töötas 2020. aasta lõpu seisuga 97 töölepinguga töötajat, kellest
93 töötasid aktiivselt ja 4 olid pikaajaliselt eemal (lapsehooldusel). Aasta jooksul
liitus meie meeskonnaga 6 uut töötajat. Personali koguvoolavus oli 8,74% ja
vabatahtlik voolavus oli 5,46%.
2020. aastal aitas keskuse tegevustele kaasa 1 välisvabatahtlik Hispaaniast
(juunini) ja 1 välisvabatahtlik Saksamaalt (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 68% ulatuses.
Sisekoolitusi korraldati töötajatele järgmistel teemadel: käitumishäire,
seksuaalharidus, OKR metoodika, inglise keel algajatele, Google Classroom,
veebikeskkond TAHVEL. ning iga-aastane tuleohutuskoolitus. Lisaks osalesid
töötajad ka iseseisvalt majast väljaspool koolitustel. 2020. aastal õpirännet polnud
seoses COVID-19 viiruse levikuga. Samuti toimus üldiselt ka sellega seoses palju
vähem koolitusi kui varasemalt.
2020. aastal toimus töötajatele 1 suurem üritus: Uue aasta pidu jaanuaris
„Suusabaasis on tantsupidu“, mis toimus Endla turismitalus. Suvepäeva pidime
kahjuks COVID-19 viiruse leviku tõttu ära jätma. Selle asemel oli meil augustikuus
peale kogemusloenguid väike koosviibimine meie enda kohvikus.
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Tavapäraselt oleme andnud aasta eest välja ka auhinnad Astangu Pärl. Kahjuks
2020. aasta pärlid on jagamata seoses COVID-19 viirusega. Pärlid aga andmata ei
jää, need antakse eeldatavasi üle Astangu 25 töötajate juubelipeo raames.
2020. aastal viis Astangu Keskus oma töötajate arenguvestluste/koostöövestluste
teemad üle PlanPro keskkonda.
Viimase kolme aasta olulisemad teemad personali valdkonnas:







Rehabilitatsioonialase kompetentsikeskuse üle viimine Sotsiaalkindlustusametisse,
millega seoses läks Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusest
Sotsiaalkindlustusametisse üle üheksa ametikohta kaheksa töötajaga.
Rehabilitatsioonialane kompetentsikeskus vastutas rehabilitatsiooniprogrammide ja
nendega seotud koolituste väljatöötamise ja pakkumise tegevuste eest.
Iga-aastane välisvabatahtlike kaasamine Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse
tegevustesse.
2019. aastal läbiviidud töötajate rahulolu-uuring koostöös Fontes OÜ-ga.
2020. aastal Talendipanga kasutuselevõtt seoses uute töötajate värbamisega.
2020. aastal arenguvestluste/koostöövestluste viimine PlanPro keskkonda.
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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

85 (40)

49(16)

Kodulehe unikaalsete külastuste arv

100 000

23 200

Sotsiaalmeediakanalite jälgijate arvu kasv (%)

5

6,7%

Väliskülaliste arv

200

2

Välisprojektide arv

6

5

Aasta algas tavapärases rütmis. Edukalt läks käima 2019. aasta sügisel alustatud
üldhariduskoolides keskuse õppimisvõimalusi tutvustav road-show. Kuna tegemist
on ressursimahuka ettevõtmisega, võtsime eesmärgiks külastada aasta jooksul 5
kooli, kuid pandeemia tõttu jõudsime käia kolmes kohas: Põlva piirkonna koolid,
Lahmuse kool ja Tabasalu gümnaasium. Vahetult enne WHO poolt pandeemia
väljakuulutamist jõudsime korraldada HEVI messi, kus osales rekordarv huvilisi
(ligi 550).
Eriolukord
ja
distantsõppele
üleminek
tõi
tavapärasele
kommunikatsioonitegevuste rütmile sisse katkestuse, mida on märgata
meediakajastuste vähenemises võrreldes varasema aastaga. Edasi sai lükatud
Töölaat ja Eriline Kingiturg Astangul, sest mõlema ürituse formaat ning
sihtrühma/kauplejate võimalused ja vajadused ei võimaldanud veebikeskkonda
üleviimist. Seetõttu läks suurem rõhk sisekommunikatsioonile (töötajad,
õppijad/kliendid ning lähedased ja vanemad) ning kodulehe ligipääsetavuse
suurendamisele ja kvaliteedi tõstmisele.
Keskuse nähtavust aitas lisaks HEVI messile tõsta vastuvõtukampaania, kus
kasutasime võrreldes varasemate aastatega täiendavaid teavituskanaleid. Selle
raames sai läbi viidud sotsiaalmeediakampaania Astangu Keskuse kohta levivate
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müütide asendamiseks tõese infoga. Kõik müüdid on kättesaadavad keskuse
kodulehel.
Aasta jooksul sai valmis keskuse kommunikatsioonianalüüs, mis selgitas välja
valdkonna hetkeolukorra, positsioneeris keskuse ning tõi välja tugevused ja
nõrkused. Selle põhjal on kavas koostada kommunikatsioonistrateegia, mis toetaks
uues strateegiaperioodis seatud eesmärkide ja pikemaajalise visiooni saavutamist.
Jätkuvalt on keskus aktiivne kolmes sotsiaalmeediakanalis – Facebook, Instagram,
Twitter ja YouTube. Kõige suurem jälgijaskond ja aktiivsus on Facebookis (2004
jälgijat), järgneb Instagram (334 jälgijat), YouTube (61 tellijat). Kõikides kanalites
on jälgijate arv stabiilselt tõusnud – YouTube kanalis 17%, Instagrami kanalis 20%
ning Facebooki kanalis 6%.
Olime partneriks mitmete koostööprojektide elluviimisel. 2020. aastal osalesime
kokku 8 erineva välisprojekti elluviimisel ja panustasime arendustegevustesse.
Tegevused toimusid DIGVET, Nordplus SKILLS, SSIQ4U, Living e-Motions ja
SEC4VET projektides, millest viimased 3 projekti lõppesid 2020 aasta viimases
kvartalis ning nende materjale ja metoodikaid levitame edaspidi erinevates
töötubades, üritustel ja koolitustel erialaspetsialistidele ja koostööpartneritele üle
Eesti. Lisaks eelnevatele lisandusid 2 uut projekti SEN Sational STEM ja Erasmus
+ õpiränne 2020 ning jätkub ka varasem Erasmus + õpiränne 2018. Õpirännete
tegevused on seoses erandliku olukorraga maailmas olnud pausi, kuid jätkuvad
kohe, kui selleks võimalused avanevad.
Projektitegevused pakkusid meile võimalusi enesetäiendamiseks, välisriikide
parimate praktikatega tutvumiseks, innovaatiliste töömeetodite arendamiseks
ning oma kompetentside levitamiseks.

2020 aastal on keskus seoses Covid-19 levikust tulenevate piirangute tõttu saanud
vastu võtta vaid 2 väliskülalist aasta alguses. Selle eest oleme olnud aktiivsed ja
osalenud veebi teel toimunud erinevatel riigisisestel ja rahvusvahelistel
valdkondlikel kohtumistel, töötubades, webinaridel ja koostööseminaridel kust on
saadud ning jagatud partneritega erialaseid teadmisi ja kogemusi selleks, et
toetada erivajadustega inimestele suunatud teenuste arengut Eestis. Astangu
keskus on aktiivne EPRi (Euroopa Rehabilitatsiooni Platvorm) liige ning oleme
panustanud eri tasanditel selle rahvusvahelise võrgustiku töösse.
Keskuse tegevustesse on olnud kaasatud välisvabatahtlikud juba 2017. aastast ning
seda praktikat oleme me jätkanud ja plaanime jätkata ka edaspidi. 2020 aastal
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uuendasime Erasmus+ Euroopa Solidaarsuskorpuse (ESK) vastuvõtvate ja
tugiorganisatsioonide kvaliteedimärgise, mis kehtib käesoleva programmiperioodi
lõpuni kuni 31.12.2027 ja annab meile võimaluse ka järgnevatel aastatel
vabatahtlikele eesmärgipärast ning kvaliteedinõuetele vastavat teenistust
pakkuda.
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Finantsid
Eelarvelised vahendid on arengut toetavad ja jätkusuutlikud
2020. aasta täpsustatud koondeelarve

Eelarve liik/majanduslik sisu
Tööjõukulud riigieelarvest
Majandamiskulud riigieelarvest
Maksed RKAS-ile riigieelarvest
Välistoetused
Omatulu (põhitegevus)
Omatulu (Haapsalu KHK kohamaks)
Omatulu (kaitstud töö)
Eelarve kokku

2020 lõplik eelarve
1 819 932
57 000
833 141
142 661
182 647
70 500
142 985
3 248 866

Osakaal eelarvest
(%)
56%
2%
26%
4%
6%
2%
4%
100%

2020. aasta eelarve detailne vaade näitab meile perioodi eelarvet liikide lõikes ning
riigieelarve on eristatud ka majandusliku sisu lõikes. Lõplik eelarve koosneb
baaseelarvest, eelmisest perioodist üle toodud jääkidest, tegelikult laekunud
toetustest ja omatulust ning aasta jooksul toimunud eelarve muudatustest.

Joonis

1.

Keskuse

lõpliku

eelarve

detailne

jaotus

(%)
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Astangu Keskus osaleb käesolevast aastast ainult ühes programmis Tööturuprogrammis. Programmi eesmärk on tööjõu nõudluse ja pakkumise
vastavus tagab tööhõive kõrge taseme ning kvaliteetsed töötingimused toetavad
pikaajalist tööelus osalemist. Aastatel 2018- 2019 panustasime lisaks
Tööturuprogrammile ka Hoolekandeprogrammi tegevuste elluviimisesse.
Keskus kasutas 2020. aastal oma tegevusteks 2 938 304 eurot (90% kulude
eelarvest). Sellest kaasava kutsehariduse arendamiseks ning HEV õppijate
õppimise ja töölerakendamise toetamiseks 2 329 511 eurot (79%) ja töölesaamist
toetavate teenuste arendamiseks 608 793 eurot (21%).
Riigieelarvelised vahendid
Riigieelarvelised vahendid moodustavad keskuse kogueelarvest 84%.
2020. a. riigieelarveliste vahendite esialgne kinnitatud eelarve oli 2 709 743 eurot.
Palgafondi baassumma on 1 812 725 eurot ja on eelmise perioodiga võrreldes
suurenenud 7% (122 725 eurot). Palgafondile lisandus eelmisest perioodist üle
toodud jääk 7 207 eurot. Majandamiskulude baaseelarve on 57 000 eurot ning
koosneb kulude eelarvest summas 51 000 ning EPR liikmemaksust summas 6000
eurot. Novembris vähendasime ministri liigendusega RKAS maksete eelarve
summas -6 877 eurot.
Lõplik rahastus riigieelarvest oli aasta lõpuks 2 710 073 eurot. Eelarve maht
suurenes võrreldes eelmise perioodiga 4%.
Riigieelarveliste vahendite baaseelarve jätkusuutlikkus
Jätkusuutlikuks saame hinnata riigieelarvest eraldatud palgavahendeid, kus kolme
aasta jooksul on toimunud 16 % kasv. 2018. aastal oli palgafondi baaseelarve
1 566 000 eurot, 2020. aastal aga 1 812 725 eurot. Rahaline muutus võrreldes 2018.
aastaga kokku 246 725 eurot. Keskuse eesmärgiks on olla atraktiivne tööandja ning
säilitada konkurentsivõime ning selleks on väga oluline, et keskuse palgavahendid
suureneksid iga-aastaselt vähemalt 3 %.
Majandamiskulude baaseelarve jätkusuutlikkuse hindamiseks toome esmalt ära, et
käesolevast aastast on baasi arvestamisel on toimunud muutus eelarvestamise
metoodikas. Seetõttu ei ole eelarved perioodil 2018-2020 võrreldavad kuna alates
2020 aastast ei kajastu baaseelarves enam käibemaks. 2018 aastal oli
majandamiskulude baaseelarve suuruseks koos käibemaksuga 58 000 eurot
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(liikmemaksuta) ning samaks jäi tase ka 2019 aastal. 2020 aastast on baaseelarvest
eraldatud hinnanguline käibemaksukulu (7000 eurot), mis vähendab kasutamiseks
oleva baaseelarve 51 000 euroni. Baaseelarve jätkusuutlikkust saamegi siin hinnata
2020. aasta baasilt.
Eelarvelised vahendid
51 000 eurot katavad hinnanguliselt keskuse
põhitegevusega seotud majandamiskuludest ainult 30%. Suure osa, 70% kuludest,
katame omatuludest. Sellist olukorda ei saa hinnata jätkusuutlikuks. Olukorra
parendamiseks oleme esitanud taotluse 2022-2025 lisataotluste protsessis
majandamiskulude baaseelarvesse lisaraha saamiseks. 100 000 euro ulatuses.
Välistoetused ja omatulu

Arendustegevuse tulemusnäitaja

Kavandatud Saavutatud

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

2%

4%

Laekunud omatulu kasv võrreldes eelmise
perioodiga (%)

1%

-27%

Välisvahendite osakaal eelarves on alates 2019. aastast väga suurel määral
vähenenud (22%). Põhjuseks Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) rahastusel olevate
projektide tegevuste liikumine Sotsiaalkindlustusametisse. 2018 aastal oli
välisvahendite osakaal 26% eelarvest (ESF rahastus 23% ja Euroopa Komisjoni
rahastus 3%). 2019 aasta lõppedes oli EK projektide osakaal eelarves 4% (muutus
+1%).
2020. aastaks oli Euroopa Komisjoni projektide osakaaluks eelarves kavandatud
2%, saavutasime 4% (142 661 €). 2019. aastast tõime üle 5 projekti rahalised
vahendid summas 62 676 eurot. Aasta keskel lisandus kutsehariduse õpirände
projekt, mis tõi eelarvesse juurde vahendeid 69 915 eurot. Pooleliolevate projektide
makseid laekus 10 069 eurot. Kokku laekus aasta jooksul vahendeid 79 985 eurot.
Tegevuse lõpetas 3 projekti, mille lõppmaksed jõuavad meieni 2021 aastal.
Projektide tegevused olid aasta jooksul COVID-ist tulenevate piirangute tõttu
piiratud ning vahendeid saime kasutada vähesel määral. Kulutusi välistoetustest
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oli planeeritud 75 000 eurot, tegelikult kaasasime vahendeid 25 867 euro ulatuses.
2021. aastasse viime üle välisvahendite kasutamata jääki 116 794 euro ulatuses.
Euroopa Liidu jm projektide vahendite osakaal
Astangu keskuse vastava eelarveaasta
kogueelarvest (%)
2018
2019
2020

Kavanadatud

Saavutatud

30%
5%
2%

26%
4%
4%

Põhitegevusest laekuva omatulu kasvuks võrreldes eelmise perioodiga oli
planeeritud 1% (2019. a. laekunud omatulust 1% on 1 610€). Kokku kavandatud
laekumine 162 610 eurot. Saavutatud tase jäi aga kavandatust 27% võrra
väiksemaks ehk teenisime tulu eelmise perioodi tulemusenäitajaga võrreldes 44
610 euro võrra vähem. Omatulu vähenenud laekumise põhjustasid COVID-ist
tulenevad piirangud, mistõttu oli keskus lepingulistele klientidele suletud ja
omatulu teenimises osalevad teenuste osutamine oli peatunud.

Laekunud omatulu kasv võrreldes eelmise
perioodiga (%)

Kavandatud

Saavutatud

2018
2019

2%
2%

-18%
14%

2020

1%

-27%

Põhitegevuse omatulu moodustab 2020. aasta eelarvest 6% summas 182 647
eurot. Aastane tegelik laekumine oli 118 852 eurot, millele lisandus eelmisest
perioodist aasta üle toodud jääk summas 63 795 eurot. Tegevuskuludeks
kasutasime omatulu 108 939 euro ulatuses. 2021. aastasse saame üle viia
vahendeid ligikaudu 75 000 euro ulatuses. 2021. aasta eesmärgiks on säilitada
2020. aasta omatulu laekumise tase summas 119 000 eurot.

Üleminek tegevuspõhisele eelarvele perioodil 2018-2020
Tegevuspõhisele eelarvele üleminek on osa riigireformist ning selle tulemusena on
2020. aastal on Eesti Vabariigi riigieelarve esimest korda täies mahus
tegevuspõhine.
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Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutusena alustasime tegevuspõhisele
kuluarvestusele üleminekule seotud tegevustega 2017. aasta suvel. Möödunud
kolme aasta jooksul on kuluarvestuses toimuvate muudatustega seoses toimunud
kümneid koolitusi ja nõustamisi. Tegevuspõhisele eelarvele üleminek on olnud
asutuse suur pingutus ja on hea meel, et oleme omalt poolt ülemineku protsessi
andnud oma panuse.
Sel puhul toimus 10. oktoobril 2019 Tallinna Kultuurikatlas TERE2020 ka
tänusündmus.
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Sisemised tööprotsessid/ Juhtimine
Tööprotsessid on hästi planeeritud ja efektiivsed, et saavutada oodatud
tulemused optimaalse koormusega
Arendustegevuse tulemusnäitaja

Kavandatud

Saavutatud

Rahulolu määr tugiteenustega (%)

75

89,4%

Inimeste juhtimisega seotud protsesside
parendamine

protsessid on
üle vaadatud
ja
muudatused
juurutatud

protsessid on
üle vaadatud
ja
muudatused
juurutatud

Teenuste kvaliteet keskuses
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse jaoks on oluline, et pakutav
kutserehabilitatsiooni teenus on kvaliteetne. Selle tagamist on toetanud tegevuste
ja teenuste vastavus Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimissüsteemile
EQUASS.
Läbi aastate on Astangu Keskus omanud EQUASSi sertifikaati Assurance tasemel.
Sertifikaadi saamise eeldusena läbis 2018. aastal keskus edukalt auditi, saades
audiitorilt palju kasulikke tähelepanekuid, kuidas keskuse teenustes kvaliteedi
teemal paremini edasi liikuda.
Sertifikaadi saamise järgselt ei ole keskus saanud jääda loorberitele puhkama, vaid
seejärel oleme panustanud jätkuvasse arengusse, kirjeldades muutusi, mis
keskuses on ette võetud kvaliteedi edendamise nimel, vahehindamise raportites.
Ka vahehindamise raportites kirjapandut hindab kriitiliselt audiitor, andes oma
seisukoha, kas organisatsiooni tegevused ja teenused vastavalt sertifikaadi
nõuetele või ei. Astangu Keskus läbis 2020. aasta sügisel vahehindamise.
Astangu Keskuse jaoks on sellised väliste vaatlejate hinnangud väga olulised, sest
need annavad võimaluse välise pilgu kaudu näha organisatsiooni arenguvõimalusi.
Nii näiteks algses auditis tõi audiitor välja mitmeid valdkondi, mille osas tegi
parendusettepanekuid. Kõige olulisematena toome välja järgmised:
1) Õppijate teadlikkuse oma õigustest. Audiitor tõi välja, et kui õppijad teadsid väga
hästi oma kohustusi, siis õigustest nad nii teadlikud ei ole ning tegi ettepaneku, et
me vaataksime läbi ja täiendaksime õppijatele õiguste ja kohustuste tutvustamise
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protsessi. Oleme nii õigused ja kohustused kui nende tutvustamise protsessi läbi
vaadanud ning viinud sisse muudatused. Tagame, et õigustest ja kohustusest
räägitakse erinevates formaatides (nt rühmajuhendaja poolt õppijatele, õppijate
esinduses, teenuste konsultandi poolt jne). Samuti on õigused ja kohustused
pandud lihtsasse keelde ning tõlgitud vene keelde.
2) Mitteametlike kaebuste registreerimine. Audiitor tõi välja, et kuigi ametlikke
kaebusi on vähe, siis see ei tähenda, et kaebusi ei ole. Pigem tähendab see seda, et
kaebused ei jõua ametlikuks muutuda, sest keskuse töötajad lahendavad probleemi
enne ära. Küll aga takistab see selgitamast välja korduvad kaebused, mida võiks
lahendada keskselt nii, et neid enam ei tekiks. Sestap on keskus sisse viinud lepitaja
rolli ning täiendanud infot keskuse kodulehel, kuidas kaebusi esitada on võimalik.
3) Juhtkonna otsustusprotsessi parem dokumenteerimine. Audiitor tõi välja, et kuigi
juhtkond protokollib otsuseid, puudub neid ülevaade muudest arutlemisel olnud
küsimustest, mistõttu on raske jälgida parendustsükli toimimist. Juhtkonna
nõupidamised protokollitakse mitte ainult otsustuspunktide osas, vaid ka arutelud.

Lisaks esitasime vahehindamise raportis oluliste muudatustena:
1) Alates 1. jaanuarist 2020 Astangu Keskuses haldus- ja arendusosakonna alla
arendustalituse loomise ja analüütiku tööle võtmise.
2) 2020. aasta tööplaanis väljalangevuse protsendi määramine keskuse
täienduskoolituskursustele ja kutseõppekursustele.
3) Aastatel 2019–2020 küberkiusamisega seotud teemade kasv ja sellega aktiivne
tegelemine.

Järgmine vahehindamine toimub juba 2021. aasta sügisel. Keskuse jaoks on olnud
oluline, et vaatamata väljakutseid pakkuvatele strateegilistele eesmärkidele, on
klientidele tagatud kvaliteetse ja ühtsetele põhimõtetele tugineva teenuse
osutamine.

Õppekeskkond
Perioodil 2018–2020 hakkas Astangu Keskuse enam tähelepanu pöörama oma
õppekeskkonnale, tulenevalt muutunud sihtrühmast ja kuidas olemasolev
keskkond toetab meie õppijate vajadusi. Iga-aastaselt on keskuses värskenduskuuri
saanud erinevad keskuse osad, nt 2020. aastal peasissepääsu trepp ja fassaad. Kuid
suurema tähelepanu oleme pööranud sellele, et keskkond oleks kaasaegne nii
õppetöö läbiviimise seisukohast kui sihtrühma arvesse võttes. Seetõttu oleme
vaadanud üle kõige kiireloomulisemad vajadused, kuid mõelnud ja plaani võtnud
ka pikemaajalisemad lahendused, mis teeksid meie keskusest erinevate
erivajadustega õppijatele toetava keskkonna.
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2020. aastal said tehtud abikokkade õppeköögi ehitustööde projekteerimistööd
ning ehituseks läheb juba 2021. aasta suvel.

Arendustegevused
2020. aasta alguses alustas uus struktuuriüksus – arendustalitus. Aprillist värvati
tööle analüütik, kes korrastas 2020. aastal kõik tagasisided ning keskendub
erinevate protsesside kaardistamistele ja analüüsidele. 2020. aasta lõpuks oli selge,
et arendustalitusega saab 2021. aasta alguses liituma ka haridustehnoloog ning
alustati ettevalmistusi värbamiseks.
Kuna tegemist oli strateegiaperioodi viimase aastaga, siis oli teise poolaasta suur
rõhk ka eelmise perioodi kokkuvõttel ning uue strateegia loomisel. Läbi aasta
toimusid laiendatud juhtkonna strateegilised seminarid ning kogu maja
strateegiapäevad. Samuti sai alguse idee tuua laiendatud juhtkond kokku
igakuiselt, et koos planeerida tegevusi, arutleda arendusideede üle ning
praktiseerida kaasavat juhtimist. Kogu keskuse personali hõlmavad
strateegiapäevad toimusid jaanuaris, augustis ja detsembris ning keskendusid
strateegia ellu viimisele. Samuti toimusid aasta viimases kvartalis kohtumised
erinevate sotsiaalsete partneritega, et kaardistada koostööpunkte ja seada ühiseid
sihte. Koostöökohtumised toimusid Haridus- ja Teadusministeeriumi,
Sotsiaalministeeriumi, Töötukassa, Sotsiaalkindlustusameti, Haridus- ja
Noorteameti, Tööandjate Keskliidu ja Eesti Puuetega Inimeste Kojaga.
Lisaks uue strateegia ja tööplaani loomisele alustati keskuses ka tulemusjuhtimis
süsteemi OKR juurutamisega. Oktoobris tutvustasid erinevad konsultandid
süsteemi juhtkonnale ning novembris – detsembris toimusid koolitused juba
juhtkonnale kui ka laiendatud juhtkonnale, et uut aastat uue süsteemiga alustada.
OKR metoodika alusteljeks on kvartalipõhine fookuseesmärkide seadmine koos
tulemusmõõdikutega ning nende mõõdikute süsteemne järgminine.
Aasta lõpuks oli valminud uus strateegia ning valmimisjärgus uus OKR-põhine
tööplaan. Uue strateegia üheks osaks on veegi süsteemsem mõõtmine ja tulemuste
jälgimine. Uue strateegia põhifookuseks sai teenuste ja sihtrühmade laiendamine
ning aastaks 2035 võeti ette ambitsioonikas eesmärk – et kutserehabilitatsiooni
teenus kui selline oleks 100 korda kättesaadavam. Selleks algavad aga 2021. aastal
juba uued projektid, millega laiendatakse nii sihtrühmi, teenuse kättesaadavust kui
koostööd erinevate asutuste vahel.
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