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Hea Afaasialiidu rahvas, aasta 2020 on alanud kuidagi väga tormakalt, järjest ja
järjest väljakutseid esitades ja peab tunnistama, et need sisendavad isegi teatud
optimismi. Soovime teilegi, et iga ettevõtmine, mis käesoleval aastal ette võtate
kannaks õnnestumist.
Eesti Afaasialiidu juhatus

UUS PROJEKT SAI HASARMÄNGUMAKSUDEST RAHA!
Riigi tugiteenuste keskus otsustas anda meile raha, et saaksime ka sellel aastal
jätkata grupitegevustega oma taastuskodus Pesarimajas.

HAIGEKASSA TUNNEB MEIE TÖÖ VASTU HUVI!
Algamas on Haigekassa ellukutsutud projekt, mille elluviijaks on Põhja-Eesti
Regionaalhaigla PERH ja kus meie oleme oma taastuskoduga üheks
koostööpartneriks. See projekt on seadnud endale ülesandeks korrastada insuldi
saanud inimeste raviteekonda nii, et patsiendid ja nende lähedased oleksid alati
kellegi konkreetse inimese poolt toetatud, juhendatud, et kriisiolukorras pered ei
peaks ise otsima, kust kohast ja mis tingimustel on abi kättesaadav.

EESTI AFAASIALIIT SAI LITSENSI REHABILIATSIOONITEENUSEID OSUTADA
Kui kõik hästi läheb, siis võib-olla saame edaspidi pakkuda insuldi- või
ajutramajärgseid toimetuleku taastamise tegevusi rehabilitatsiooniasutusena nii, et
nende tegevuste eest tasuks Sotsiaalkindlustusamet.

Meie tegevused 2020 aasta I poolel
AFAASIAKLUBID Pesarimajas– üle nädala neljapäeviti
kella 11 – 13- ni: / 13 – 14 jätkame meisterdamisega

9. jaanuaril – rõõmus taaskohtumine, rääkisime möödunud pühadest
23. jaanuar – Minu kogemus raviasutustes.

6. veebruar – Mis on Facebook, kas see on hea või halb?
20. veebruar – Mis ikkagi on kliimasoojenemine?
5. märts – Igas eas oma tarkus.
19. märts – lauamängude uus põlvkond
2. aprill – valime parima komöödiafilmi / lavastuse
16. aprill – Kas nitraadid ja nitritid on toidus ohtlikud?
30. aprill TALGUD PESARIMAJAS
Palun anna teada, kas saad talgutel osaleda ja kas saad ka oma pereliikme kaasa
võtta.
14. mai – Mõttesegadikust välja!
28. mai - EESTI AFAASIALIIDU AASTAKOOSOLEK. Afaasiaklubide hooaja
lõpetamine.
Grillipidu aias.

PESARIMAJAS saab teha erinevaid KÄSITÖID
KERAAMIKA – juhendab Anu
Huvilistel palun oma osalemissoovist teada anda.
Anule 53831389 või Küllile 55663494
Tööle hakkavad mitmed grupid.
I keraamika grupp – 2 x kuus kolmapäeviti
II keraamika grupp – 2 x kuus neljapäeviti
2 x kuus, KLUBIPÄEVADEL 13 – 14 PALJU ERINEVAID MEISTERDAMISTEHNIKAID
juhendab Aade
Hasartmängu rahadega toetatud projekti raames TOIMETULEKUÕPPE GRUPP
alustab 5. veebruarist. Tegutseme koos kolmapäeviti kella 10 – 14-ni
Grupid hakkavad koos käima 6 nädala kaupa tsüklitena. Korraga saab grupis osaleda
3 – 4 uut afaasiaga inimest ja 5 – 6 juba kogenud käijat. Palun anna teada, kas ka
Sina soovid jätkata kolmapäevastel grupitöö päevadel nagu mullu.
Ära muretse, igale meist leidub koht Pesarimaja tegevustes, püüame leida igaühele
just temale sobiva töövormi ja tegevuse.
Registreerumiseks ja ajakava saamiseks tule ja räägi või helista Küllile 55663494

Suvepuhkusele jääme 17-st juunist
Jälgi meie tegemisi ka www.Facebook.com/afaasialiit
Kodulehe aadress on endiselt www.afaasia.ee
EESTI AFAASIALIIT
Kase 25A, Tallinn 12011
www.afaasia.ee
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Tähelepanu afaasiaga inimesed ja pereliikmed!
Edastan siinjuures ka info võimaluse kohta taotleda toetust kodu kohandamiseks st
oma kodus vajalike muudatuste tegemiseks nii, et saaksite hõlpsalt kodus ja sealt
välja liikuda, turvaliselt pesemas käia, köögis toitu valmistada jne.
20. jaanuaril avaneb taotlusvoor, millega toetatakse kohalikke omavalitsusi puudega inimeste eluruumide kohandamisel. Kodu
kohandamiseks on inimesel vaja pöörduda kohalikku omavalitsusse.
"Igal inimesel peab olema võimalus liikuda vabalt oma kodus ja saada ka kodust välja. Vahel piisab vaid väga pisikestest kohandustest, et
tagada inimesele iseseisev toimetulek oma kodus," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. "Sel aastal on kõikidel omavalitsustel taaskord
võimalus taotleda riigilt selleks vahendeid, et parandada oma inimeste toimetulekut. Kutsun kõiki üles seda võimalust kasutama."
Täpsemat infot kodukohanduse taotlemise osas saab iga inimene uurida oma elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt, kes korraldab oma
inimeste jaoks eraldi taotluste korje. Elanike taotluste alusel koostab KOV taotluse toetuse saamiseks ja esitab selle riigile otsuse
tegemiseks. Pärast otsust kohandatakse kodud omavalitsuse toel ja riik kompenseerib KOVi kulud 85% ulatuses Euroopa
Regionaalarengu Fondist.
Selle aasta taotlusvooru eelarve on kaks miljonit eurot ja omavalitsustel on võimalik Riigi Tugiteenuste Keskusele esitada taotlusi 31.
augustini.
Kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist sellisel viisil, et inimesele on loodud tema erivajadustest tulenevad spetsiifilised näiteks kaldtee, platvormtõstuk jne -ümberehitused. Kohandamise käigus võib rajada ka näiteks erivajaduse tõttu ohutust tagava piirde,
aiavärava automaatika või tuua köögi tööpinnad ja tehnika madalamale tasapinnale. Taotluse oma kodu kohandamiseks võivad esitada
kõik puudega inimesed, sõltumata puudeliigist.
Esimene taotlusvoor toimus 2018. aastal ning selles rahuldati 56 omavalitsuse taotlused puudega inimeste eluruumide kohandamiseks.
Kohalikud omavalitsused planeerisid eluruumide kohandamist kokku 2,34 miljoni euro eest. Teine taotlusvoor toimus 2019. aastal. Riigi
Tugiteenuste Keskus rahuldas siis 74 omavalitsuse taotlused puudega inimeste eluruumide kohandamiseks. Kohalikud omavalitsused
planeerisid eluruumide kohandamist kokku 5,09 miljoni euro eest.
"Ootame samavõrd aktiivset taotlemist ka kolmandas voorus," ütles Riigi Tugiteenuste Keskuse talituse juhataja Marek Atonen. "Seda
toetab kindlasti ka taotlemise lihtsus omavalitsustele standardiseeritud ühikuhindade näol ja enam kui pooleaastane maksimaalne taotluse
ettevalmistamise periood."
Varasematel aastatel on kokku toetatud enam kui 1700 puudega inimese eluruumi kohandamist. Enim on toetatud tualettruumi
kohandamist, kaldtee rajamist, platvormtõstuki paigaldust ning välis- või siseukse kohandamist.
Lisainfo:
Oskar Lepik
Kommunikatsioonijuht
Sotsiaalministeerium
+372 626 9321 / + 372 5333 7341

Kui arvad, et see võimalus on Sulle, tule aruta Külliga, kuidas plaan ellu viia.

