2016 kevadhooaja üritused üle nädala neljapäeviti kell 13 - 15
17. märts

arutelu teemal „Kuidas ennetada kukkumist“

31. märts

„Rikkuse anatoomia“, vestlusringi juhib Mai.

14. aprill

AFAASIALIIDU SÜNNIPÄEV Tule tordile!

28. aprill

Volbripäeva eel: kes on nõiad ja mis on nõidus?

12. mai

KEVADTALGUD.
Kella 12 - 16

EESTI AFAASIALIIDU

TEATED nr 46
Kevad-suvi 2016

* Teeme oma aia korda,
* koristame panipaigad,
* peseme aknad
* sööme talgutoitu
26. mai kell 13 – 16
HOOAJA LÕPETAMINE
Grillipidu Pesarimaja aias

ÜLDKOOSOLEK
31. märtsil kella 13 – 16
Päevakord:

Palun teata oma osalemisest nii talgutel kui grillipeol
hiljemalt 10. maiks
Küllile 55663494 või Aadele 55538602

1. Loeng-arutelu „Rikkuse anatoomia“
2. 2015 aasta aruanne
3. Juhatuse korralised valimised
OSALE KINDLASTI!!!!

Tähelepanu, mõned vajalikud viited:

Hea rahvas,
Ammu oleme unistanud sellest, et saaksime
suvel üle Eesti oma rahvaga koos aega veeta, puhata, lõbutseda,
suhelda.
Loodetavasti saab sellel suvel meie unistus teoks.
AFAASUALIIDU SUVEPÄEVAD TOIMUVAD
14 – 16. JUUNINI 2016 a
TULE ISE JA VÕTA KA OMA HEA LÄHEDANE SÕBER KAASA.

Suvepäevadele sõidame seekord Viljandimaale.
Palun ole kiire ja tee otsus oma osalemise kohta niipea kui
võimalik! Anna sellest teada Küllile t 55663494, Aadele
55538602 või oma maakonna grupijuhile.
Osalustasu 30 € kanna palun Eesti Afaasialiidu
aa EE581010022010065003
või too Pesarimajja

hiljemalt 1. maiks.

Kohtade arv on piiratud, ära maga võimalust maha!
Kõik, kes on suvepäevadele registreerunud, saavad hiljemalt
15-ks maiks kirja täpsete korralduslike juhistega . Anname teada
kuidas on korraldatud transport, mis kaasa tuleb võtta ja milleks
ette valmistuda.



Kord
rehabilitatsiooniteenuse
taotlemisel
on
muutunud! Nii nagu ennegi peab teenuse taotlemiseks
eelnevalt olema tuvastatud puude raskusaste. Edasi
kui esitad taotluse rehabilitatsiooniteenuse saamiseks,
siis sellele ei järgne enam automaatselt saatekiri
teenusele ja plaani koostamine, vaid taotleja
kutsutakse rehabilitatsioonivajaduse hindamisele.
Kohtud ekspert-hindajaga, kellega koos täidate online hindamisinstrumendi ja leiate need meetmed,
mis seatud eesmärkide täimiseks vajalikud on.
Taotlejat aidatakse nii nõu kui jõuga. Rohkem infot
saab
Sotsiaalkindlustusameti
kodulehelt
www.ensib.ee Muidugi saad teavet ka Afaasialiidust.
Helista Küllile!
 Taastusravi osas pidage nõu oma perearstiga. Tema
saatekirja alusel saab insuldi järgse halvatuse ja
afaasiaga inimene minna taastusravile a’ 10 päevaks.
Omaosalus on 20 % ravipäeva maksumusest. (11,40€)
 Tasuta juriidilist abi on võimalik saada Eesti Puuetega
Inimeste Kojas Toompuiestee 10, Tallinnas ja Tartus,
Pärnus, Rakveres, Jõhvis, Tapal, Narvas..
Info ja registreerimine Tel 661 6629,
Õigusnõunik Alar Salu alar.salu@eesti.ee tel 50 15 807

