Kase 25A, Tallinn 12011

Peaajuja kõnekahjustusega
inimeste
taastuskodu
Pesarimaja

www.afaasia.ee

Asukoht: Tallinnas, Maarjamäel.

info@afaasia.ee

Kase 25A (Kase maja)
(Punga maja).

EESTI AFAASIALIIT

mob: 55663494

ja Punga 18

Ühtlasi rahastas ta mõlema maja
kohandamist afaasiaga inimeste
taastuskoduks, sh. reisilifti ehitamist
Kase majja.
Liftiga pääseb maja kõigil 4 korrusel
olevatesse ruumidesse.

Taastuskodu Kase majas on
Afaasialiitu kuuluvad








afaasiaga inimesed
pereliikmed , lähedased
Erialaspetsialistid:
logopeedid,
arstid,
õed,
füsioterapeudid,
tegevusterapeudid,
sotsiaaltöötajad
inimesed, kes oma töö tõttu
puutuvad kokku inimestega kellel
on afaasia
kõik teised isikud, kes soovivad
toetada inimesi kellel on afaasia.

Afaasialiidu ülesandeks
on muu hulgas nii oma liikmetele kui
kogu sihtgrupile
ravi, sotsiaalse rehabilitatsiooni ja
suhtlemisvôimaluste loomine, jõukohase
töö ja tegevuste tagamine, huvihariduse
võimaluste loomine jms.








Taastuskodu kinnistute territooriumid on
ühendatud ühise aiaga.
Taastuskodu
Kase kinnistu annetas
1999 aastal
Eesti Afaasialiidule
sihtotstarbeliselt afaasiaga inimestele
tegevuskeskuseks 1944 aastal Soome
emigreerunud eestlane hr Evald Pesari
(1918 – 2006)
2004 aastal finantseeris hr. Pesari täies
ulatuses ka Punga 18 kinnistu ostmist.

4 magamistoas kokku
7 voodikohta
erineva suuruse ja funktsiooniga
tegevusteruumid
töökabinetid
õppeköök
keraamikatöökoda
saun

III etapp jätkub töö järgmiste teenuste
osutamiseks taastuskodus


Taastuskodu Punga majas on



Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali
(KÜSK)
poolt
toetatav
projekt
„Kohanemisteenus
afaasiaga
inimestele“








ülesandeks on jätkusuutlikult tagada
afaasiaga inimestele
päevahoiu ja
aktiviseerivate
tegevuste
teenused.
Tõsta seeläbi sihtgrupi iseseisvust,
parandada afaasiaga inimeste perede
toimetulekut , elukvaliteeti, töötamise
jätkamist
vähendades
sellega
hoolduskoormust
peres,
vältides
vajadust hooldekodusse suunduda.

4 magamistuba kokku
8 voodikohaga
saal
kangatöökoda
toitlustamise köök
personaliruumid
suveterrass.









Kaitstud või terapeutiline töö
taastuskodu töökodades, aias,
majapidamises
Afaasiaga inimese individuaalse
suhtlemise abivahendi
väljatöötamine ja kasutamise
õpetamine
Infotunnid, ettelugemine ja
suhtlemine afaasiaga inimestele
Huvitegevused afaasiaga
inimestele
Afaasiaga inimeste pereliikmete
tugigrupid
Afaasiaga inimeste
eneseabigruppide juhendamine
Afaasiaga inimeste ja nende
pereliikmete nõustamine,
juhendamine
Rehabilitatsiooniprogrammide
osutamine afaasiaga inimestele
o

Avaras aias on kasvuhoone
marjapõõsad, viljapuud, lilled jne.

ja

Hetkel on Taastuskodu Punga korpus
välja renditud

I etapp
Koostööparnerite kaasmine,
ühiste huvipunktide leidmine ja koostöö
platvormi rajamine
II
etapp
Afaasiaga
inimetele
kohanemisteenuse osutamine. Esimene
grupp 2017 veebruar – juuni, teine grupp
september kuni detsember 2017.

o



Madalintensiivne programm
(päevategevused)
Intensiivne programm
(intervalltegevused ööbimisega)

Terviseedendus, teadlikkuse
tõstmine insuldi ennetamiseks,
retsidiivi vältimiseks, elukvaliteedi
tõstmiseks. Ajukahjustuse järgselt
vaimse tervise toetamine.

