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Häid saabuvaid ülestõusmise ja kevadpühi,
hea Afaasialiidu rahvas!
Toogu värvilised munad teile hea tuju, tegutsemise rõõmu ja küllap siis tulevad varsti
ka tõeliselt soojad kevadilmad lillede, lindude ning sooja paitava tuulega.

*********
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetatud projekti
raames tegutseb praegu meie taastuskodus
Pesarimaja kohanemiskursus.
Igal neljapäeval tulevad afaasiaga inimesed Pesarimajja. Terve tööpäeva jooksul
aetakse juttu, meisterdatakse Anu hoole all keraamikatöökojas, logopeedide Aade ja
Raili hoiavad jutulõnga üleval, ärgitavad harjutama, kirjutama või sootuks muid
igapäevaseid või erilisi toiminguid tegema. Ikka selle nimel, et pakkuda kokkutulnuile
nii võimalust rääkimist harjutada kui huvitavalt aega veeta.
Nõnda, kord nädalas käiakse koos peaaegu kuni Jaanipäevani. Sügisest alustame
uuesti, siis juba uue grupiga.
Selle projekti ülesanne on ühtlasi leida koostööpartnerid, kellega koos samasuguseid
kursuseid läbi viia ka siis kui projekt läbi saab. Selle nimel on projektijuht Tauno ja
vahel ka mina, Külli kohtunud kohalike omavalitsuste sotsiaaltöö korraldamise eest
vastutavate ametnikega, et tutvustada neile nii Afaasialiidu, afaasiaga inimesi kui
teenuseid, mida saame ja oskame osutada. Praeguseks on toimunud selle nimel
kohtumised Tallinna, Viimsi, Kiili ja Jõelähtme valla esindajatega. Plaanime veel
kohtumisi ka teiste lähivaldadega.
Projekti käiku tutvustame huvilistele infoseminaril10 mail
Eesti Puuetega inimeste Koja saalis Toompuiestee 10.
*********************
NB! Tervitame Rakvere afaasiaühingu uut eestvedajat HELENIT !

Edu ja rõõmu tegutsemises!

KLUBID: Nagu meil juba pikka aega traditsiooniks, on
kaks korda kuus oodatud Pesarimajja AFAASIAKLUBISSE
kõik huvilised.
20 aprillil kella 13 – 15

4. mail

teema: Vererõhu ööpäeva ring

kella 11 – 16

TEEME ÄRA TALGUD!
Teeme oma taastuskodu korda: kärbime puud, puhastame kiviteed, parandame ja värvime aega,
koristame panipaiku, peseme aknaid jne.
Mõistagi sööme koos talgusuppi ja ajame juttu.
Tule talgutele ja kutsu oma hea sõber ka kaasa! Palun anna teada osalemisest hiljemalt 1. maiks
Küllile 55663404 või Aadele 55538602

18 mai kella 13 – 15

Kiire tegutsemine kodus võib päästa elu: mürgistuste

esmaabi

1 juuni kella 13 – 16
Hooaja lõpetamine AFAASIALIIDU ÜLDKOOSOLEK
Päevakord:
1. Eesti Afaasialiidu Majandusaasta tegevuse ja finantsaruanne
2. Maakondade afaasiaühingud : tegevus, tulevikusuunad
3. Taastuskodu Pesarimaja arengukava
4. Kohapeal üleskerkinud teemad
Grillipidu aias!
Osalemisest palun teatada hiljemalt 29. maiks Küllile 55663404 või Aadele 55538602,
info@afaasia.ee
*********
Võimaluse kohta korraldada Kogu Afaasialiidu ühisüritust sellel aastal anname teile teada edaspidi,
kui selleks on avanenud võimalused.
********
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