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Astangu Keskus on aastaks 2035 võimeline pakkuma kutserehabilitatsiooni teenust

tasemel, mis võimaldab teenuse saajate arvu kümnekordistada (ja säilitada tase), ning

kutserehabilitatsiooniteenust on võimalik saada ka väljaspool pealinna ning keskust.

Visiooni saavutamisse panustavad 

igapäevaselt meie pühendunud töötajad, 

juhindudes keskuse väärtustest. 
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VISIOON AASTAKS 2035

Esimese sammuna pikaajalise

visiooni täitmisel valmis strateegia

aastateks 2021-2024. Selle

oluliseks osaks on

kutserehabilitatsiooni teenuse

disain ja selle viimine

kutsekoolidesse üle Eesti. 



Esimene samm pikaajalise

visiooni täitmisel valmis

strateegia aastateks 2021-2024.

Sellest lähtuvalt panime paika 13

fookusteemat ja konkreetsed

tulemused, mille saavutamise

nimel teeme pidevat tööd. 
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VISIOONI POOLE

COVID ASTANGUL 
Astangu Keskuse peaeesmärk 2021. aastal oli säilitada

kontaktõpe ja –nõustamine ning samas hoida meie

töötajate, õppijate ja rehabilitatsiooniklientide tervist

kogu õppeaasta kestel. Seejuures pidasime oluliseks,

et COVID-19 leviku tõttu ei tohi kannatada meie töö

kvaliteet ning kokkulepitud eesmärgid tuleb täita.

Täitsime nii peaeesmärgid kui kõik teised eesmärgid.

MEIE PARTNERID



MEIE ÕPPIJAD 
2020/2021. ÕPPEAASTAL
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110 õppijat

Nendest 102 vajas
tugiteenuseid

vajas 3 või enamat
teenust samal ajal

 Minu 
tugi

Sotsiaaltöötaja

Sotsiaaltöötaja
338h

Tööhõive-
spetsialist

328h

Psühholoog
222h

Tegevus-
terapeut

197h

Füsioterapeut
129h

Logopeed
98h

Eripedagoog
47h

Muusika-
terapeut

47h

Kunstiterapeut
37h

Aasta jooksul osutatud
õppetööd toetava

rehabilitatsiooniteenuste
kogumaht



W W W . A S T A N G U . E E

Üldine rahulolu

93%
õppijate üldine

rahulolu

90% õppijate
lähedaste üldine

rahulolu

93%

90%

"Astangul omandatud

teadmised ja toetav

rehabilitatsioon muutis
õppijad oluliselt
iseseisvamaks"

63 õppijat
lõpetas ja 47 jätkas
õpinguid Astangul 

Astangu läbi, mis edasi?

89% 
lõpetajatest leidsid
sügiseks tegevuse 

4% 
tõusis aastaga 
aktiivsusmäär* 

2020. aasta

2021. aasta

85% 
lõpetajatest leidsid
sügiseks tegevuse 

*Töötavad avatud tööturul,
kaitstud tööl, õpivad, osalevad

tööturuteenusel, on
erihoolekandeteenusel või

muul teenusel. 



Sotsiaalne
rehabilitatsioon
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Tõus õppijate elukvaliteedis
Hindame õppija elukvaliteeti
Astangu Keskusesse õppima
asumise hetkel, õpingute
lõpetamisel ning 1,5 aastat
pärast lõpetamist. 

Õppijate elukvaliteeti hindame
viies valdkonnas: isiklik areng,
iseseisvus, füüsiline ja vaimne
heaolu, sotsiaalne kaasatus,
materiaalne heaolu. 

Elukvaliteeti mõõdame
kombinatsioonina EQUAL ja
CARE metoodikast

Kauaoodatud toetused
Kohanemis- ja tööõppekursuste õppijad ja
nende vanemad said lõpuks kauaoodatud

õiguse peretoetustele ja puuetega inimeste
sotsiaaltoetustele. 

Teenuse arendus

Tööalane
rehabilitatsioon

12 välist
teenusesaajat

44 välist
teenusesaajat



Muudame kutserehabilitatsiooni teenuse 
HEV õppijale kutsekoolides paremini
kättesaadavaks. Loome võimalused

muukeelsele HEV õppijale leida endale koht
Eesti kutseharidusmaastikul.
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TOETAME
KUTSEKOOLE
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Koostöös Haridus- ja Noorteametiga
(HARNO) toimus 

3 kutseõppeasutustele suunatud 
 võrgustikukohtumist.

 

2021. sügisel võttis 2-päevasest
võrgustikuseminarist osa:

44 
inimest

16 
kutseõppeasutusest

7 koolitust 
korraldasime kutsekoolidele,
mille teemadeks olid õppijate

vaimne tervis ja HEV õppija
klassis

 

Lisaks nõustasime
kutsekoole personaalselt
vastavalt pöördumistele

 



Kaitstud töö teenus oli avatud
sõltumata COVIDi aktiivsest
perioodist kogu 2021 aasta. 
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KAITSTUD TÖÖ
Muudame kaitstud töö
kutserehabilitatsiooni

teenuse osaks. 
 

Kaitstud töö teenuste kohtade arv
Astangu Keskuses on 28.

Teenusel osales aasta jooksul 
33 klienti. 

 

2021. aastal valminud
kaitstud töö mõju-uuringust

selgus, et teenusel on lai
mõju nii klientidele endile
kui neid ümbritsevatele

inimestele. 
 

https://www.astangu.ee/et/uudised/astangu-keskuse-kaitstud-too-klientide-moju-uuring


Katsetame ja võtame kasutusele uusi
lahendusi õppetöö läbiviimisel ja

tööoskuste omandamisel. 
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ARENDUSTEGEVUSED

Vaimse tervise moodul (VATEM)

Töötasime välja vaimse tervise õppemoodul, mis
käsitleb põhjalikult vaimse tervise hoidmise ja vaimse

tervise muredega toimetuleku temaatikat läbi
erinevate metoodikate, aktiivharjutuste ja

infomaterjalide. 
Moodul aitab õppijal paremini hoida enda vaimset

tervist ja probleemide ilmnemisel küsida abi. 

Keelekümbluskursus EDGAR

Pilootprojektina alustasime ette
valmistama keelekümbluse

kohanemiskursuse EDGAR avamist, et
anda vene emakeelega noortele paremad

võimalused edasi õppimiseks.

Valmis sai sihtrühma analüüs ja
õppe läbiviimise kontseptsioon.

Esimese õpperühma avame
2022. aasta sügisel. 

Kursuse nimi on pühendatud
Edgarile, kelle suureks

unistuseks oli tulla Astangule
õppima. Esimesel katsel sai

vähese keeleoskuse tõttu eitava
vastuse. Edgar aga ei andnud

alla, õppis eesti keele selgeks ja
saigi Astangule õppima. 

Loe pikemalt arendustegevustest
 

https://www.astangu.ee/et/kutserehabilitatsiooni-teenuse-disain


Alustasime pildipõhise karjäärinõustamise
vahendi Jobpics edasiarendamist, mis on

abistavaks töövahendiks kutsevaliku
tegemisel.

 
 Jobpics on RIASEC-süsteemil põhinev

piltidega huvide küsimustik ja sisaldab 183
erinevaid ameteid tutvustavat pildikaarti.
Ühtekokku kajastavad kaardid umbes 700

erinevat ametit. 
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Pildipõhine karjäärinõustamise 
vahend Jobpics

 Projekti edasi arendamise eesmärk
on Jobpics projekti metoodika

kaartide uuendamine ja koostöös
Eesti Töötukassaga e-lahenduste

väljatöötamine.

Kutserehabilitatsiooni
teenuse disain

Kutserehabilitatsiooni teenuse disaini projektiga alustasime
juba kevadel ja sügiseks valmis põhjalik analüüs HEV õppijast

kutsekoolis. 
 

Veebruaris 2022 valmis lõplik kutserehabilitatsiooni teenuse
disain. Edasine tegevus on kutserehabilitatsiooni teenuse

piloteerimine koostöös 4 kutsekooliga.

Loe pikemalt arendustegevustest
 

https://www.astangu.ee/et/kutserehabilitatsiooni-teenuse-disain


Projekti nimi SKILLS (Skills and Knowledge In Lifelong
Learning) tähistab oskusi ja teadmisi elukestvas õppes.

 
 Projekti eesmärgiks on erivajadusega täiskasvanud
õppijate igapäevaeluoskuste tõstmine, toetamine ja
jõustamine, nende aktiivne osalemine tööelus ning

elukestva õppe propageerimine.
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VÄLISPROJEKTID
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DIGVET projekti eesmärk on
tutvustada erinevaid digitaliseerimise

lahendusi, mida kasutavad
sotsiaaltöö valdkonnas

kutseharidusele ja - koolitustele
keskendunud asutused. 

Digitaalne kutse (DIGVET)

Work@BLE 

Oskused ja teadmised elukestvas õppes
(SKILLS)

Work@BLE projekti käigus luuakse
põgenemistoa tüüpi videomäng, mille
kaudu saavad spetsialistid hinnata ja
arendada erivajadustega ja puuetega

inimeste tööalaseid oskusi. 
Läbi loodava mängu saab vähendada ka

digitaalset lõhet.
 

Loe pikemalt välisprojektidest

https://www.astangu.ee/et/toos-projektid


MEIE INIMESED

14,13%
tööjõu koguvoolavus

Töötajate vaimse tervise toetamiseks hakkasime 2021. aasta kevadel
kraadima töötajate vaimset tervist. Küsimustiku koostamise aluseks

võtsime psühhosotsiaalsete ohutegurite mõõtmisvahendi/küsimustiku
COPSOQ. Vaimset tervist kraadisime õppeaasta lõpusirgel ehk kevadel

ja õppeaasta alguses ehk sügisel. Arvutus toimus skaalal 0-4.
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Toetame töötajate vaimset tervist

60%
pühendunud töötajaid

Eesmärk oli 80%

Tulemuste põhjal panime
kokku vaimse tervise

edendamise tegevuskava. 

KevadelSügisel

Enesehinnang tervisele
Unehäired
Läbipõlemine
Stress

93
aktiivses töösuhtes

töötajat


