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EESTI AFAASIALIIDUL ON UUS JUHATUS!

29. mail valis üldkoosolek Eesti Afaasialiidule uue juhatuse.
Tõsi, osad meist jätkavad eelmise juhatuse esindamist, osad
aga asuvad tegutsema värske jõuna.
Juhatusse kuuluvad:
Külli (jätkab vanas rollis), Raili ja Anu (uued tegusad
liikmed), Esta ja Jaan (jätkajad), Henri ja Kalle ja Eevi (uued
liikmed)
Revisjoni komisjonis jätkab Viivi ja uuteks liikmeteks valiti Pilvia ning Helle
Jõudu ja jaksu tegutsemiseks!
Suur tänu selleks korraks juhatuse ja revisjonikomisjoni töö lõpetanutele:
Aade, Raul, Aivo ja Merike.
Juhatus on juba maha pidanud kaks töökoosolekut, hinnanud tehtut ja usinalt
planeerinud uusi tegevusi.

Saa sõbraks ka meie FACEBOOKI lehega.
Selle leiad aadressilt www.Facebook.com/afaasialiit
Kodulehe aadress on endiselt www.afaasia.ee

Eesti Afaasialiit kutsub afaasiaga inimesi osalema ühiskonnas
kohanemise grupis
Eesti Afaasialiidu taastuskodus Tallinnas, Kase 25A alustab septembrist tööd
järjekordne afaasiaga inimeste ühiskonnas osalemise kohanemisgrupp, mille eesmärgiks
on aktiivse tegutsemise abil tõsta osalejate iseseisvust, parandada afaasiaga inimeste
perede toimetulekut ja elukvaliteeti.
Kogu projekti jooksul on afaasiaga inimeste kõrval ka pereliikmetel võimalik osaleda
tegevustes, saada nõustamist, juhendamist, praktilisi õppetunde.
Projekt on rahastatud Sotsiaalministeeriumi otsusel hasartmängumaksudest laekuvast
tulust.
Gruppi on oodatud uued afaasiaga inimesed kõrvuti juba pikemalt afaasiat kogenud
inimestega.
KÕIK, kes siiani on kolmapäevased päevad Pesarimajas veetnud ja soovivad
edaspidigi seda teha, palun püüdke kohale tulla 4. septembril kella 10 – 14-ni. Siis
saame jätkuplaanide osas nõu pidada, tegevusi täpsemini planeerida.

!!! TÄHELEPANU: meie seltsi lubas tagasi tulla AADE !
Jätkuvad traditsioonilised klubi neljapäevad Aade juhendamisel.
Klubid toimuvad 2 x kuus, igal teisel neljapäeval KELLA 11 – 13-NI
KLUBIDE TEEMAD:
12 september - hooaja avamine, suve meenutused: Kui Sul on, siis võta kaasa mõni
pilt kohast või sündmusest kus osalesid või mis meelde jäi mööduval suvel.
26. september – räägime toitumise tervislikkusest, seekord siis teemal
„Pestitsiidihirmus tehtud toiduvalikud“
10. oktoober – räägime natuke poliitikast. Arutame, mida on meie keeruka olekuga
valitsus(ed) meile poole aastaga pakkunud.
23 ja/või 24. oktoober kell 11
TALGUD PESARIMAJA AIAS või MAJAS.
Sobiva ilma korral riisume lehti, valmistume talveks.
Talgutel saab osaleda kas kolmapäeval, 23. oktoobril või
neljapäeval, 24. oktoobril. Kellel jaksu ja tahtmist, võib
talgutöödel osaleda ka mõlemal päeval. Tule ise ja võta
võimalusel ka oma pereliige või sõber kaasa. Tööd jagub!
Talgusuppi ja head seltskonda muidugi ka!

7. november – Kas mäletate: “7. novembris punane on kalendris …“? Nii kõlas
nõukaaegne luulerida. Meenutame nõukaaega, otsime seekord rohkem
nostalgiakilde kui hirmutavaid mälestusi. Kui juba kord meenutamiseks läheb, siis
võtame ette ka teise teema - peatse isadepäeva. Räägime teemal „Minu isa!“
21. november - Jututeemaks on „tervistav õhk magamistoas“
5. detsember – kust küll on tulnud päkapikud, miks me jõulueeli just nendest
väikestest mehikestest räägime. Missugused traditsioonid veel sisustavad jõulude ja
uue aasta ootuse perioodi?
19. detsember – pidulik jõululõuna
JÕULUVAHEAEG!
Uuel aastal kohtume taas 9. Jaanuaril!

KERAAMIKA töögrupid

Keraamika on osutunud seni väga populaarseks. Paljud
meie seast on juba üsna vilunud meisterdajad. Juhul,
kui selle toreda loova harrastusega soovib ka sellel
hooajal palju inimesi tegeleda, on võimalik töötada
Anu juhendamisel
kahes
grupis: üle nädala
kolmapäeva hommikuti või neljapäeval peale klubi.
Töörütm täpsustub registreerumisel. Ole kärme!
Anu mob: 56216823 info@afaasia.ee

AFAASIA „LUGUDE“ KOGUMINE
Eesti Afaasialiit saab juba 30 aastaseks. Kogume ja paneme kirja sel puhul afaasiaga
seotud juhtumeid. Iga afaasiaga inimese lugu on kahtlemata eriline ja väärt
talletamist, kasvõi selleks, et teised inimesed suudaks paremini mõista neid inimesi,
kes kurja haiguse tõttu peavad oma igapäevaelus toime tulema napimast napima
võimalusega oma mõtteid – soove kõneledes väljendada. Tegelikult on ju palju ka
neid lugusid, kus afaasiast on jagu saadud, rääkimine päris hästi või osaliseltki tagasi
saadud. Ka need lood oleksid kasvõi lohutuseks või teistele innustuseks hea
talletada. Anna endast teada, paneme Su loo koos kirja!

Mõnda seadustest ja elukorraldusest:
 Tasuta sõiduõigus puuetega inimestele ja nende saatjatele
Alates 1. augustist 2019 kehtib 0- eurone piletihind Harjumaa, Läänemaa, LääneVirumaa, Raplamaa ja Pärnumaa avalikel maakonna- ja kaugbussiliinidel, kõikidele
keskmise ja raske puudega isikutele, puuduva töövõimega isikutele, osalise
töövõimega isikutele (töövõimetuspensionäridele) ja sügava puudega isiku saatjatele.
Alates 1 juulist 2018 kehtis nulleurone maakonna bussiliini pilet kõigile reisijatele
Viljandimaal, Valgamaal, Võrumaal, Põlvamaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Tartumaal,
Ida-Virumaal, Hiiumaal, Saaremaal ja MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse poolt
korraldavatel liinidel Läänemaal.

 juulist saavad abivahenditõendit väljastada ka medõed
Kui seni said abivahendi määramisel olla abiks pere- ja eriarstid, siis alates juulist saavad
abivahendi jaoks vajaliku tõendi väljastada ka kõik õed, kes on läbinud vastava
täiendkoolituse.

 Paberil pensionitunnistused asenduvad plastkaartidega
1. juulist 2019 viidi nii pensionitunnistus kui ka puudega inimese kaart üle ühisele
plastkaardisüsteemile, mida seni väljastati eraldi. Uuele kaardile üle minnes ei kaota oma
kehtivust senised paberil olevad pensionitunnistused - uut kaarti ei ole vaja kohe
taotlema asuda.

 Kõnekahjustusega inimesed ja pereliikmed - nõustamiseks aja
kokkuleppimiseks helistage või kirjutage Küllile
e-aadressile kylli.roht@gmail.com mob: 55663494
EESTI AFAASIALIIT
Kase 25A, Tallinn 12011
www.afaasia.ee

a/a SEB pangas EE581010022010065003

