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TUTVUSTUS

Invamess 2018, 19.-20. aprill
Esimene Invamess toimus juba
tervelt 10 aastat tagasi. Algatus tuli
Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse liikme Külli Urbi ning toonase
tegevjuhi Tauno Asuja poolt.
Ühiskond on vahepealse aja jooksul palju
edasi arenenud, kuid info jagamine erinevate
teenuste ja abivahendite kohta on endiselt
oluline, et suurendada puuetega inimeste ühiskondlikku kaasatust. Eestis elab ligi
150 000 puudega inimest ning Tallinnas üle
36 000 puudega inimese. Invamessi korraldamisega soovimegi anda enda panuse kõiki
kaasava ühiskonna loomisele.
Mis toimub?
Messi kahele päevale on kokku koondatud palju informatsiooni erinevatest teenustest ja toodetest, mis aitavad parandada
puuetega inimeste igapäevast toimetulekut.
Lisaks on võimalus tutvuda mitmete puuetega
inimeste organisatsioonide tegevusega ning
osaleda infotundides ja saada nõustamist.
Messi ajal tutvustatakse erinevaid abivahendeid, meditsiinitooteid, rehabilitatsiooniteenuseid jpm. Infotundide raames on võimalik
tutvuda näiteks puuetega inimeste eluruumide kohandamise korralduse, igapäevalu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenusega, psüühikahäiretega inimeste igapäevase
toimetuleku toetamise ning tuge vajavate
õpilaste toetamisega üldhariduses.
Arvutiklassis toimub lühikursus, kus
õpetatakse e-posti tegemist, failide saatmist
ning digiallkirjade andmist.

Mõlemal päeval on külastajatel võimalik
saada nõustamist töövõime või puude
raskusastme hindamise teemal. Kohal on
Eesti Haigekassa nõustajad ning Õigusteenuste Büroo juristid. Messi esimesel päeval
pakub Tallinna Suhkruhaigete Selts võimalust mõõta veresuhkrut ja vererõhku ning
teisel päeval pakuvad sotsiaaltöötajad teavet
puuetega inimestele suunatud toetustest ja
teenustest Tallinnas. Eesti Töötukassa pakub
oma messiboksis vähenenud töövõimega
inimestele individuaalnõustamist. Puhkehetkel ja messi muljete jagamiseks tuttavatega on võimalik külastada meie kohvikut.
Kus ja millal toimub?
Invamess toimub Tallinna Puuetega Inimeste
Tegevuskeskuses, Endla 59.
Mess on avatud 19. aprillil kell 12-18 ning
20. aprillil kell 10-15.
Külastajatele on mess tasuta.
Soovime teile messil põnevaid elamusi ning
palju kasulikku infot!

Lisainformatsioon ja kontaktid:
Mihkel Tõkke, tegevjuht
Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Tel: 52 56 560, 655 4161
E-post: mihkel@tallinnakoda.ee
www.tallinnakoda.ee
www.facebook.com/tallinnakoda

Invamess 2018 läbiviimist toetavad Tallinna Sotsiaal- ja
Tervishoiuamet ja Hasartmängumaksu Nõukogu
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AJAKAVA

Neljapäev, 19.04.2018
12:00 – 12:15
Messi avamine, sõnavõtud
(1. korruse fuajee)

12:00 – 18:00
Eksponentide väljapanekud

(1. korruse saal ja klubiruum ning 2. korrus)

12:00 – 18:00
Nõustamine töövõime ja puude
raskusastme hindamise taotlejatele
Kristi Rekand, Eesti Puuetega Inimeste
Koda (2. korrus, ruum 201)
12:00 – 18:00
Vähenenud töövõimega inimeste
individuaalnõustamine
Eesti Töötukassa
(1. korrus, Töötukassa messiboks)
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13:00 – 14:00
Infotund „Teenused Tallinna
Vaimse Tervise Keskuses – kuidas
toetada psüühikahäiresse haigestunud
inimeste igapäevast toimetulekut?“
Tallinna Vaimse Tervise Keskus, Monika
Rand, eesti keeles + viipekeelne tõlge
(2. korrus, ruum 209)

13:00 – 17:00
Veresuhkru ja –rõhu mõõtmine
Tallinna Suhkruhaigete Selts
(2. korrus, ruum 203)

13:00 – 17:00 Õigusnõustamine
SA Õigusteenuste Büroo
(2. korrus, ruum 206)

AJAKAVA

Neljapäev, 19.04.2018
13:00 – 17:00
Töötuba Siiditee: tekstiilitrükk
(omaosalus 2€) ja rahvusvaheliste
noorteprojektide võimaluste
tutvustamine
Eesti Erinoorsootöö Ühing NoOR
(2. korrus, ruum 202)

13:00 – 17:00
Siidirätikute meisterdamise töötuba,
omaosalus 5€
MTÜ Danko
(2. korrus, ruum 202)

14:00 – 15:00 Infotund „Igapäevaelu
toetamise päeva- ja nädalahoiuteenus“
Sotsiaalkindlustusamet, Janeli Sinisalu,
eesti keeles + viipekeelne tõlge
(2. korrus, ruum 209)

14:00 – 16:00
Haigekassa nõustamine

(2. korrus, klaasist puhkeruum)
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15:00 – 17:00
Paraspordi tutvustamine ja võimalus
mängida koroonat
Eesti Invaspordi Liit
(2. korrus, ruum 205)

16:00 – 17:30
Arvuti lühikursus
„G-maili e-postkasti tegemine, e-kirjade
saatmine, failide ja fotode lisamine
kirjadele; digiallkirja andmine ja
allkirjastatud dokumentide saatmine“
Koolituskeskus WALK, eesti keeles
(2. korrus, ruum 210)
Registreerimine infolauas.

11:00 – 17:00
Kohvik

(1. korruse klubiruum)

AJAKAVA

Reede, 20.04.2018
10:00 – 15:00
Eksponentide väljapanekud

(1. korruse saal ja klubiruum ning 2. korrus)

10:00 – 15:00
Nõustamine töövõime ja puude
raskusastme hindamise taotlejatele
Kristi Rekand, Eesti Puuetega Inimeste
Koda
(2.korrus, ruum 201)

10:00 – 15:00
Vähenenud töövõimega inimeste
individuaalnõustamine
Eesti Töötukassa
(1. korrus, Töötukassa messiboks)

11:00 – 12:00
Infotund “Tuge vajavate õpilaste
toetamine üldhariduses”
Haridus- ja Teadusministeerium, Piret
Liba, eesti keeles + viipekeelne tõlge
(2. korrus, ruum 209)

11:00 – 14:00
Sotsiaalnõustamine
Linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade puuetega inimeste
spetsialistid
(2. korrus, ruum 208)

11:00 – 14:00
Õigusnõustamine
SA Õigusteenuste Büroo
(2. korrus, ruum 206)
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11:00 – 14:00
Töötuba Siiditee: tekstiilitrükk
(omaosalus 2€) ja rahvusvaheliste
noorteprojektide võimaluste
tutvustamine
Eesti Erinoorsootöö Ühing NoOR
(2. korrus, ruum 202)

12:00 – 13:30
Arvuti lühikursus „G-maili e-postkasti
tegemine, e-kirjade saatmine, failide ja
fotode lisamine kirjadele; digiallkirja
andmine ja allkirjastatud dokumentide
saatmine“
Koolituskeskus WALK, vene keeles
(2. korrus, ruum 210).
Registreerimine infolauas.

12:00 – 14:00
Haigekassa nõustamine

(2. korrus, klaasist puhkeruum)

13:00 – 14:00
Infotund „Puuetega inimeste
eluruumide kohandamise korraldus
Tallinnas“
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
koos Sotsiaalkindlustusametiga, eesti
keeles + viipekeelne tõlge
(2. korrus, ruum 209)

09:30 – 14:00
Kohvik

(1. korruse klubiruum)

ПРОГРАММА

Четверг, 19.04.2018
12:00 – 12:15
Открытие Ярмарки, вступления

13:00 – 14:00
Инфочас на тему „Услуги Таллинн(1-ый этаж, фойе)
ского Центра Душевного Здоровья –
как поддержать ежедневно человека
12:00 – 18:00
с психическим расcтройством?“, от
Выставка экспонентов
представителя Центра - Monika Rand,
(1-ый этаж в зале и комнате клуба, также на инфочас пройдёт на эстонском языке
с сурдопереводом
2-ом этаже)
12:00 – 18:00
Консультация по вопросам оформления трудоспособности и степени
инвалидности, от представителя
Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями Kristi
Rekand
(2-ой этаж, кабинет 201)

12:00 – 18:00
Индивидуальная консультация для
людей с пониженной трудоспособностью, от Кассы по безработице
(1-ый этаж, бокс Кассы по безработице)
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(2-ой этаж, кабинет 209)

13:00 – 17:00
Измерение уровня сахара и давления, от Tallinna Suhkruhaigete Selts
(2-ой этаж, кабинет 203)

13:00 – 17:00
Правовая консультация,
от SA Õigusteenuste Büroo
(2-ой этаж, кабинет 206)

ПРОГРАММА

Четверг, 19.04.2018
13:00 – 17:00
Кружок Siiditee: набивка текстиля,
cтоимость - 2 евро и представление
международных проектов для молодежи, от Эстонского сообщества
молодежной работы NoOR

15:00 – 17:00
Представление о параспорте и возможность попробовать игру-новус,
от Eesti Invaspordi Liit

(2-ой этаж, кабинет 209)

(1-ый этаж в комнате клуба)

(2-ой этаж, кабинет 205)

16:00 – 17:30
Краткий компьютерный курс —
13:00 – 17:00
создание почтового ящика Gmail,
Кружок поделки шелковых платков, отправление электронной почты,
cтоимость - 5 евро от MTÜ Danko
прикрепление файлов и фотографий
к электронной почте; дигитальное
(2-ой этаж, кабинет 202)
подписание документа и отправление документов с дигитальной под14:00 – 15:00
Инфочас „Ежедневные и недельные писью. Курс от центра WALK пройдёт на эстонском языке
услуги поддержания“ от представителя Департамента Социального
(2-ой этаж, кабинет 210). Регистрация на
страхования - Janeli Sinisalu, инфочас курс пройдёт на инфо-столе.
пройдёт на эстонском языке с сурдопереводом
* 11:00 – 17:00 Кафе
(2-ой этаж, кабинет 202)

14:00 – 16:00
Консультация от Больничной кассы
(в комнате отдыха на 2-ом этаже)
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ПРОГРАММА

Пятница, 20.04.2018
10:00 – 15:00
Выставка экспонентов

инфочас пройдёт на эстонском языке
с сурдопереводом

(1-ый этаж в зале и комнате клуба, также на (2-ой этаж, кабинет 209)
2-ом этаже)

10:00 – 15:00
Консультация по вопросам оформления трудоспособности и степени
инвалидности, от представителя
Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями Kristi
Rekand (2-ой этаж, кабинет 201)
10:00 – 15:00
Индивидуальная консультация для
людей с пониженной трудоспособностью, от Кассы по безработице
(1-ый этаж, бокс Кассы по безработице)

11:00 – 14:00
Консультация по социальным вопросам (от сотрудников районных
управлений)
(2-ой этаж, кабинет 208)

11:00 – 14:00
Правовая консультация,
от SA Õigusteenuste Büroo
(2-ой этаж, кабинет 206)

11:00 – 14:00
Кружок Siiditee: набивка текстиля,
cтоимость - 2 евро и представление
международных проектов для молодежи, от Эстонского сообщества
молодежной работы NoOR

11:00 – 12:00
Инфочас “Поддержка учеников в
рамках общеобразовательной систе- (2-ой этаж, кабинет 202)
мы” от представителя Министерства
образования и науки Piret Liba,
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ПРОГРАММА

Пятница, 20.04.2018
12:00 – 13:30
Краткий компьютерный курс —
создание почтового ящика Gmail,
отправление электронной почты,
прикрепление файлов и фотографий
к электронной почте; дигитальное
подписание документа и отправление документов с дигитальной подписью. Курс от центра WALK пройдёт
на русском языке
(2-ой этаж, кабинет 210). Регистрация на

курс пройдёт на инфо-столе.

12:00 – 14:00
Консультация от Больничной
кассы Консультация от Больничной
кассы
(в комнате отдыха на 2-ом этаже)
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13:00 – 14:00
Инфочас на тему „Услуга приспособления места жительства людей с
ограниченными возможностями“
от представителя Tallinna Sotsiaal- ja
Tervishoiuamet (и при поддержке Департамента соц.страхования) - Anna
Zolin, инфочас пройдёт на эстонском
языке с сурдопереводом
(2-ой этаж, кабинет 209)

* 09:30 – 14:00 Кафе

(1-ый этаж в комнате клуба)

OSALEJAD

Allium UPI OÜ
Vae 16, Laagri alevik, Harjumaa 76401
+372 650 1901
info@allium.upi.ee
www.allium.upi.ee

märgiga kaasata erineva võimekusega noori aktiivsemalt osalema nii ennastharivates
noorteprojektides kui ka kaasa rääkima olulistel teemadel ühiskondlikul tasandil.

Kaasav noorsootöö ehk erinevad noorteproBaltimaade juhtiv apteegi- ja haiglakaupade jektid kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil,
mis on ligipääsetavad kõikidele noortele.
maaletooja ning turundaja.
Allium Upi tooteportfellis on üle 30 erineva
tuntud ja tunnustatud tervisekaupade kau- MTÜ Eesti Kurtide Noorte
bamärgi, fookuses on ennekõike vitamiinid Organisatsioon
ja mineraalained, tervise- ja ilutooted.
Nõmme tee 2, Tallinn 13426
+372 56 26 0994
www.ekno.ee
OÜ Audiomed
Kotka 12, Tallinn 11315
Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon
+372 664 0000
(EKNO) on loodud 2005. aastal. EKNO
parema@kuulmiseni.ee
esindab ja kaitseb kuulmispuuetega inimeswww.audiomed.ee
te huve ning korraldab mitmeid üritusi ja
Oleme pühendunud kuulmisprobleemide- koolitusi. EKNO arendab noorte teadmisi ja
ga inimeste aitamisele. Konsulteerime nii laiendab nende silmaringi.
lapsi kui ka täiskasvanuid. Pakume täisteenust, alustades konsultatsioonist ja uurin- MTÜ Eesti Lastekaitse Liit
gutest kuni igale kliendile sobiva lahenduse Endla 6-18, Tallinn 10142
leidmiseni. Pakume kvaliteetseid Siemens +372 631 1128
(Signia) kuuldeaparaate. Meilt leiab sobiva liit@lastekaitseliit.ee
lahenduse ka väga nõudlik klient, kellele on www.lastekaitseliit.ee
elutähtis aktiivne osalemine helide maailmas. Määratud aktiivsusgrupiga arstitõendi, Lastekaitse Liit on ühendus, mis aitab kaakus on märgitud kuuldeaparaadi vajadus ja sa lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku
mille alusel saab taotleda riiklikku soodus- ühiskonna kujundamisele. Oleme ühiskontust, väljastab meie nina-kõrva-kurguarst.
nas lapse õigusi mõjukalt edendav organisatsioon, mis algatab ja viib ellu lastekaitsealaseid tegevusi ning toetab igakülgselt oma
MTÜ Eesti Erinoorsootöö Ühing noOR
liikmeid.
Endla 59, Tallinn 10615
+372 55 14 112
Meie väärtused on: hoolime lastest, peredest
info@erinoor.ee
ja üksteisest, oleme avatud ja positiivsed
www.erinoor.ee
ning panustame rõõmuga lastekaitseliikuEesti Erinoorsootöö Ühing noOR – sõp- misse.
radele noOR – on loodud 2004. aastal ees- Organisatsiooni liikmeteks on 27 juriidilist
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isikut (lastekaitse ühingut, seltsi või klubi),
kelle põhikirjalise tegevuse eesmärk ja tegevuse põhisuunad on sarnased ja kooskõlas
Lastekaitse Liidu eesmärgi, tegevuse põhisuundadega ning kes soovivad arendada
lastekaitsealast tegevust. Lastekaitse Liidul
on ka Noortekogu, mille eesmärgiks on kaasata noori neid puudutavatesse küsimustesse, luues noortele võimaluse avaldada oma
arvamust erinevatel teemadel ning viia ellu
erinevaid tegevusi.
Meie tegevused:
>> Lastekaitse Liit pakub koostöös Eesti
Advokatuuriga lastega peredele tasuta juriidilist nõustamist perekonnaõiguslikes küsimustes.
>> Programm „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“, mille kaudu pakutava metoodika „Kiusamisest vabaks!“ eesmärgiks on
luua lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist
arvestav ja kaasav suhe, kiusamist ennetav
käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja
kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda (vt
lähemalt: www.kiusamisestvabaks.ee).
>> Projekt „Targalt internetis“, mille missioon on laste ja vanemate targem internetikasutus (vt lähemalt: www.targaltinternetis.ee).
>> Veebikiri „Märka Last“, milles tutvustatakse lapse õiguste edendamise alast tegevust Eestis ning jagatakse häid näpunäiteid
lapsevanematele
(vt lähemalt: http://ajakiri.lastekaitseliit.ee).
>> Koolirahu programm, mille eesmärgiks on saavutada üheskoos suurte ja väikestega, noorte ja vanadega turvaline ning sõbralik koolikeskkond. Koolirahu programm
toetab kooli enese initsiatiivi koolikeskkonnast tulenevate probleemide lahendamisel,
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propageerides rõõmsameelset ja turvalist
koolikeskkonda, kus kõigil on meeldiv olla
(vt lisaks: www.koolirahu.eu).
>> Vihjeliin on MTÜ Lastekaitse Liit
poolt pakutav veebipõhine tasuta teenus,
mille eesmärk on tõkestada laste seksuaalset
ärakasutamist esitava materjali levikut internetis (vt lähemalt: www.vihjeliin.ee).
>> Hea lasteraamat - Lastekaitse Liit
valib iga aasta märtsikuus uudiskirjanduse
hulgast välja häid lasteraamatuid. Raamatuid hindavad lastekirjandusega igapäevaselt
kokku puutuvad inimesed Eesti Lastekirjanduse Keskusest, Eesti Lugemisühingust
ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühendusest.
Üritust toetab ka Rahva Raamat.
>> Koolitusseminaride sari „Samal
poolel- lapse poolel“, mille raames pakutakse koostöös Sotsiaalkindlustusameti, Eesti
Advokatuuri ja Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudiga koolitusi lastekaitsetöötajatele ja sotsiaaltöötajale.
MTÜ Eesti Lihashaigete Selts
Endla 59-108, Tallinn 10615
+372 526 0140
els@els.ee
www.els.ee
Eesti Lihasehaigete Selts (ELS) on ühendus,
kelle eesmärgiks on parandada lihashaigusega inimeste elukvaliteeti. Selle eesmärgi
täitmiseks on mitmeid teid — toetame oma
liikmeid kogemuse ja nõuga, vahendame
informatsiooni nii haiguse kui toimetuleku
kohta, korraldame silmaringi laiendavaid
üritusi ning pakume väljakutset lüüa kaasa
seltsi igapäevatöös. Hea huumor on meie
ühiste ettevõtmiste lahutamatu kaaslane ja
iga meie “pere” liige omaks võetud just
sellisena nagu ta on.

OSALEJAD

Eesti Lihasehaigete Selts annab välja infolehte, mis on saadaval seltsi kontorist või pdf-ina
allalaetav seltsi kodulehelt. Seltsi kontorist
saab samuti diagnoosipõhiseid kogumikke
SMA, ALS-i või müasteenia kohta. Lisaks
on mõnusaks lugemiseks võimalik soetada
erinevaid seltsi poolt üllitatud raamatuid.
Populaarsemad on Aive Raudkivi „Pilvedesse poodud lind“ ja Kalle Könkkölä ning
Heini Saraste ühistööna valminud „Minu
toaks sai maailm“. ALS ja MND diagnoosiga patsientidel on võimalik taotleda seisundist tingitud kulutuste katteks toetust Eesti
Lihasehaigete Seltsi sihtotstarbelisest ALS/
MND rahastust. Seltsilt saab laenata köhimisaparaati Philips CoughAssist E70, mis
on asendamatu viirus- ja külmetushaiguste
puhul, mil ei õnnestu efektiivselt vabaneda
rögast seda iseseisvalt välja köhides. Vajaduse korral võta ühendust ja otsime üheskoos
viisi seadme sinuni toimetamiseks.
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omavad) ning 16-aastased ja vanemad
isikud (puuet taotlevad ja puude raskusastet
omavad).
Eesti Pimedate Raamatukogu
Suur-Sõjamäe 44a, Tallinn 11415
+372 674 8212
www.epr.ee
Eesti Pimedate Raamatukogu (Eesti Hoiuraamatukogu osakond) valmistab, kogub,
säilitab ja laenutab heli- ja punktkirjas teavikuid, puuteraamatuid, elektroonilisi materjale ja kirjeldustõlkega filme.
Raamatukogu teenindab nii Eestis kui
välismaal elavaid nägemispuudega või mõne
muu trükitud teksti lugemist takistava
puude, häire või haigusega inimesi. Lugejaks
registreerimisel on nõutav tõend puude,
häire või haiguse kohta.

MTÜ Eesti Liikumispuudega Inimeste
Liidu rehabilitatsioonikeskus
Sõpruse pst 151a, Tallinn 13418
+372 569 50701
elil.ee/rehabilitatsioon
koordinaator@elil.ee

Raamatukogus on kättesaadav eesti- ja võõrkeelne ilu-, teatme- ja õppekirjandus. Kogus
leiduvaid nägemispuudega inimeste tegevust, rehabiliteerimist ja õpetamist käsitlevaid trükitud teavikuid laenutatakse kõikidele soovijatele.

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit osutab
alates 2015. aastast rehabilitatsiooniteenust
puudega lastele ja täiskasvanud puudega inimestele. 13. novembril 2017 avasime oma
klientidele Eesti Liikumispuudega Inimeste
Liidu rehabilitatsioonikeskuse uuel aadressil - Sõpruse puiestee 151A. Keskuse juurde
kuulub nüüdsest ka uhiuus avar treeningsaal.
Sihtgrupid, kellele pakutakse teenuseid
puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse
tähenduses on: lapsed kuni 18-eluaastani
(puuet taotlevad ja puude raskusastet

Eesti Pimedate Raamatukogu lugejateenindus toimub raamatukogus kohapeal, posti,
telefoni 674 8212, e-posti (laenutus@epr.ee)
teel esmaspäevast neljapäevani (kell 10-16).
Neljapäeviti (kell 14-16) on raamatukogu
laenutuspunkt avatud Põhja-Eesti Pimedate
Ühingu majas (Tondi 8a).
Veebiraamatukogu (www.veebiraamatukogu.ee)
kaudu saab alla laadida ja voogedastusena
kasutada helisalvestisi ja elektroonilisi teavikuid.
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Kõik Eesti Pimedate Raamatukogu teenused esindame umbes 420 organisatsiooni üle
Eesti.
on lugejatele tasuta.
Eesti Pimedate Raamatukogu teenused: teavikute laenutamine raamatukogus
kohapeal, posti, raamatukogudevahelise laenutuse ja laenutuspunkti (Tondi 8a) kaudu;
heliraamatute, -ajalehtede ja -ajakirjade ning
e-teavikute allalaadimine ja voogedastusena kasutamine Veebiraamatukogu
(www.veebiraamatukogu.ee) vahendusel;
CD-l mittetagastatavate heliraamatute, -ajalehtede ja -ajakirjade saatmine posti teel;
e-ajalehtede saatmine e-posti teel; igakuise
uute raamatute nimestiku Raamatututvustaja saatmine posti teel (helisalvestis CD-l) ja
e-Raamatututvustaja saatmine e-posti teel.
MTÜ Eesti Psoriaasiliit
Toompuiestee 10, Tallinn 10137
+372 50 52455
www.epsol.ee

EPIKoda on puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiliseks koostöö- ning
koordinatsiooniorganiks. Meie tegevuse
eesmärk on puuetega inimeste toimetuleku, elukvaliteedi ja ühiskonnaellu kaasatuse
parandamine.
Olulisel kohal on puuetega inimeste ja nende perede nõustamine ning puuetega inimestega tegelevate spetsialistide nõustamine ja koolitamine.
Pakume puudega inimestele koostöös SA
Õigusteenuste Bürooga tasuta üle- eestilist
õigusnõustamist
www.epikoda.ee/oigusnoustamine

Pakume tööealistele inimestele (ja nende
seaduslikele esindajatele) tasuta nõustamist
töövõime ja puude raskusastme hindamist
Psoriaasihaigete nõustamine ja huvide eest puudutavate küsimuste lahendamiseks
seismine, informatsiooni edastamine haigu- www.epikoda.ee/noustamine
sest ja selle ravivõimalustest. NahahooldusMTÜ Eesti Seljaajusonga- ja
vahendid ja teised tervisetooted.
Vesipeahaigete Selts
Toompuiestee 10, Tallinn 10137
MTÜ Eesti Puuetega Inimeste Koda
+372 661 6574
Toompuiestee 10, Tallinn 10137
www.kelluke.ee
+372 661 6629
epikoda@epikoda.ee
MTÜ Eesti Seljaajusonga- ja Vesipeahaigete
www.epikoda.ee
Selts on loodud Dr Ann Paali poolt 1991.a.
Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) eesmärgiga ühendada vastava diagnoosiga
on avalikes huvides tegutsev vabaühendus ja patsiente, nende vanemaid, hooldajaid, meühtlasi katusorganisatsioon Eestis tegutseva- ditsiinitöötajaid ja vabatahtlikke abistajaid
tele puuetega inimeste organisatsioonidele ühtseks kogukonnaks, mis toetab elukestva
– võrgustik, kuhu kuulub 16 piirkondlikku haigusega võitlevate laste, noorte ja täiskaspuuetega inimeste koda ning 32 üle-eestilist vanute maksimaalset eneseteostust, toimepuudespetsiifilist liitu ja ühendust. Kokku tulekut ja heaolu.
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Selts teeb ühiskondlikul tasandil ennetusja teavitustööd teadvustamaks foolhappe
tähtsusest, korraldab teabepäevi, üritusi,
konverentse lapsevanematele, õpetajatele ja meedikutele, teeb koostööd sotsiaal-,
tervishoiu- ja rehabilitatsiooniasutustega,
annab välja seljaajusonga- ja vesipeahaigust
käsitlevaid infomaterjale, konsulteerib lapsevanemaid. Seltsi ruumides saab kasutada
pimemassööri teenust.
MTÜ Eesti Tegevusterapeutide Liit
Kännu tn 67, Tallinn 13418
tegevusteraapia@gmail.com
tegevusteraapia.ee

tingituna, selleks, et suurendada nende iseseisvust, ennetada puuet ja säilitada tervist.
Tegevusteraapia ravivormina keskendub
inimese tegevusvõimele, tegeledes tervise
edendamise ja heaolu parandamisega läbi
tegevuste. Tegevusteraapia eesmärk on häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime
säilitamine ja edendamine, et võimaldada
inimestel osaleda igapäevastes tegevustes.

Tegevusteraapia on meekonnatöö, kus
meeskonna olulisimaks liikmeks on klient.
Teraapias kasutatavad tegevused peavad
olema kliendi jaoks tähenduslikud. Teraapia
tulemus peab samuti olema oluline eelkõige
Eesti Tegevusterapeutide Liit on Eesti kliendi jaoks.
tegevusterapeutide vabatahtlik ühendus, mis
asutati 2009.a. Liit tegutseb vastavalt mitte- Eesti Töötukassa
tulundusühingute seadusele ning juhindub Lasnamäe 2, Tallinn 11412
oma tegevuses tegevusterapeudi kutsestan- +372 15501
dardist, Eesti Vabariigi õigusaktidest ja info@tootukassa.ee
põhikirjast. Eesti Tegevusterapeutide Liidu www.tootukassa.ee
eesmärk on edendada tegevusteraapiaalast
õppe-, teadus- ja kutsetööd ning täiendõpet, Toetame töö ja töötaja leidmisel. Töövahenkorraldada infovahetust tegevusterapeutide dus, karjäärinõustamine, tööturuteenusedvahel, arendada rahvusvahelist koostööd, ja toetused, teenused erivajadustega inimeskaitsta tegevusterapeutide professionaal- tele, teenused tööandjatele.
seid huve, teha eriala puudutavaid ettepanekuid, teostada järelevalvet tegevusterapeudi Elu Ratastel OÜ
kutse-eetika reeglite järgimise üle ja arenda- Lai 39-2, Tartu 51005
da koostööd teiste kutseliitude ja organisat- +372 526 5554
sioonidega.
eluratastel@gmail.com
Tegevusterapeut on tegevuse ja tegevusvõi- www.eluratastel.ee
me spetsialist ning kuulub tervishoiu tippspetsialistide rühma. Tegevusteraapia on Tegeleme elektriliste sõidukite ja kaldteeeesmärgipäraste tegevuste kasutamine de müügi ja rendiga. Toome maale 3- ja 4
inimestega, kellel on piirangud somaatili- rattalisi elektrilisi invarollereid, elektrilise haiguse või trauma, psühhosotsiaalse- si ratastoole ja rulaatoreid. Lisaks on meil
või arenguhäire, õpiraskuste, vaesuse või lai valik kaldteid, nii statsionaarseid kui ka
kultuurierinevuste tõttu või kõrgest east
kaasaskantavaid. Pakume renti, -müüki ja
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-järelmaksu. Oleme Sotsiaalkindlustusameti iseseisvalt avatud ühiskonnas elada soovivale
intellektipuudega inimesele.
lepinguline partner.
Meie eesmärgiks on intellektipuudega inimese võimalikult iseseisva elu toetamine.
Empatrax OÜ
Töötame koos kliendi ja tema lähedastega,
Liivalaia 32. Tallinn 10118
pakkudes igakülgset, individuaalsetest vaja+372 556 05125; +372 600 06 66
dustest lähtuvat tuge, et toetada inimese eluinfo@invaabi.ee
kvaliteeti ja aidata vaimupuudega inimesel
www.invaabi.ee
leida oma koht ühiskonnas.
Empatrax OÜ tegevusaladeks on ortooside,
rinnaproteeside, ravisukkade, taastusraviva- Lisaks erihoolekandeteenuste pakkumisele,
hendite müük ning inva-, hooldus- ja abiva- tegeleme valdkonna spetsialistide nõustamise ja koolitamisega ning aitame ühiskonhendite müük ja laenutus.
nas kummutada müüte ja vähendada intelOrtooside, ortopeediliste abivahendite, ravi- lektipuudega inimeste sildistamist.
sukatoodete, rinnaproteeside ja spetsiaalpesu müük. Taastusravivahendite müük. Inva-, Meie sihtgrupiks on raske ja mõõduka intelhooldus-ja põetusvahendite müük ja laenu- lektipuudega inimesed, kes soovivad elada
tus (elektrilised hooldusvoodid, ratastoolid, võimalikult iseseisvat elu tavapärases keskrulaatorid, kargud, pesemis- ja tualetiabiva- konnas.
hendid, haaratsid).
Valmistame individuaalseid ortopeedilisi Meie poolt osutatavad erihoolekandeteenused ei sisalda hooldust ja järelevalvet. Meie
tallatugesid.
tegevusjuhendajad ja tugiisikud suunavad,
juhendavad, õpetavad ja jõustavad teenuse
MTÜ Erivajadustega Inimeste
kasutajaid, kes soovivad elada võimalikult
Toetusühing Tugiliisu
iseseisvat elu. Osutame riiklikke erihooleKakumäe tee 37a, Tallinn 13516
kandeteenuseid: igapäevaelu toetamise tee+372 555 45127
nus; töötamise toetamise teenus; toetatud
www.tugiliisu.ee
elamise teenus; kogukonnas elamise teenus;
Meie missiooniks on toetada intellektipuu- pikaajaline kaitstud töö teenus ja lühiajaline
dega inimeste võimalikult iseseisvat elu kaitstud töö teenus.
tavapärases keskkonnas, pakkudes kvaliteetseid teenuseid ning tegevusi selleks, et Korraldame igapäevaselt tegevusi ning palju
suurendada iseseisvust, luua toetavaid suh- kasulikke koolitusi ja üritusi meie teenuste
kasutajatele. Tugikeskus on tegevuspaik, kus
teid, võimalusel õppida ja töötada.
koos tegevusjuhendajatega tehakse tööd,
Meie visiooniks on olla jätkusuutlik, are- muusikat, sporti ja kohtutakse sõpradega.
nev organisatsioon, kes on parim toetaja
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SA Hea Hoog
Merimetsa Tee 1, Tallinn
+372 530 215 81
Anu.Hall@hoolekandeteenused.ee
www.heahoog.ee

kasutamisel, hooldame ja remondime abivahendeid.

Abivahendikeskus Invaru pakub laias valikus ratastoole, tugiraame, keppe-karke, potitoole, mähkmeid ja nahahooldustooteid.
Nõustame abivajajaid abivahendi valikul ja

MTÜ Jumalalaegas põhitegevusalaks on
abivahendite müük. Abivahendikeskus
Silmalaegas pakub üle Eesti laias valikus
nägemisabivahendeid (riigi soodustusega)

OÜ Jalaexpert
Turu 21b, Tartu 50106
+372 740 2316
SA Hea Hoog tegeleb psüühilise erivajadu- info@jalaexpert.ee
sega inimestele töövõimaluste vahendamise www.jalaexpert.ee
ja loomisega. Pakume pikaajalise ja lühiajalise kaitstud töö ning toetatud töötamise OÜ Jalaexpert tegeleb tehniliste ortopeediliste abivahenditega. Valmistame, kohanteenuseid.
dame ja müüme proteese, ortoose, tallatugesid ning jalatseid. Osutame igakülgset
MTÜ Händikäpp
professionaalset protees- ortopeedilist abi,
+372 532 32 667
pakume konsultatsiooni ja jälgime patsiendi
www.handikapp.ee
edaspidist käekäiku.
Isikliku abistaja teenuse pakkumine Tartu Meie meeskond on pühendunud abivajajatele tervisemuredele sobivaima lahenduse
linnas.
Isikliku abistaja teenuse eesmärgiks on suu- leidmisele individuaalse konsultatsiooni
rendada sügava liikumis- või nägemispuude abil.
tõttu füüsilist kõrvalabi vajavate inimeste Ettevõtte kogenud spetsialistid valmistavad
iseseisvat toimetulekut ja osalemist erineva- abivajajaile kaasaegse tehnoloogia abil ja
tes eluvaldkondades. Samuti vähendada sü- kaasaegse Euroopa kõrgetasemelise stangava liikumis- või nägemispuudega inimese dardi järgi vajaliku individuaalse proteesi
pereliikmete ja lähedaste hoolduskoormust või ortoosi. Samuti müüme laias valikus erining toetada nende sõltumatust ja sotsiaal- nevaid kvaliteetseid abivahendeid valmisset aktiivsust, sealhulgas tööturul osalemist. toodanguna, mida vajadusel kohandame
igale abivajajale individuaalselt sobivaks.
Abivahendite valikul lähtume arsti soovituInvaru OÜ
sest, kuid arvestame võimaluste piires igati
Mustamäe tee 6b / Peterburi tee 14a,
ka patsiendi isiklikke eelistusi ja soove.
Tallinn
+372 602 5400
MTÜ Jumalalaegas
info@invaru.ee
Tallinna mnt 8, Raasiku 75203
www.invaru.ee
+372 538 381 29
Abivahendikeskus Invaru müüb ja üürib laegas@laegas.ee
laias valikus liikumis-, hooldus-, põetus- ja www.laegas.ee
www.silmalaegas.ee
taastusraviabivahendeid.
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lastest eakateni - nii pimedatele, vaegnägija- maale. Sellest kasvas välja vajadus kirjeldustõlgitud näituste järele. Sülvi Sarapuu on
tele kui ka kurtidele.
kirjeldustõlke maaletooja aastast 2007. SelMTÜ Jumalalaegas peamised teenused: nä- lest tegevusest hargnes kirjeldustõlgete tegegemis- ja kuulmisabivahendite müük, pime- mine filmidele ja teatrietendustele. Esimene
date laste laagrid, pimedatele suunatud eks- kirjeldustõlkega film Ruudi sai tõlke 2009.a.
Esimene koolitatud kirjeldustõlke konsulkursioonid väljaspool Eestit jpm.
tant sai Sülvi Sarapuust 2011.a. ning 2013.a.
korraldasime koolituse, et saada juurde kirKadrimardi OÜ
jeldustõlke ning konsultante. Lisandusid
Sõpruse pst. 215-12, Tallinn 13422
veel taktiilsete materjalide valmistamine ja
+372 511 5340
nende propageerimine kultuuri ligipääsetaks@kadrimardi.ee
vuse võtmes. MTÜ Kakora ja Sülvi Sarapuu
www.kadrimardi.ee
on festivali “Puude taga on inimene” idee
Vaegkuuljate- ja kurtide abivahenditekes- autor ja üks korraldajatest olnud alates aaskus KADRIMARDI nõustab vaegkuuljaid ja tast 2013.
kurte neile vajalike kuulmis-, häire-, osutamis-, meeldetuletus- ja signaliseerimisabi- OÜ Manual
Endla 59-110, Tallinn 10615
vahendite ostuvalikul ja müügil.
+372 580 58063, +372 501 0127
Valik alates vaegkuuljate kuulmisaparaati- info@manual.ee
dest kuni mistahes kuulmispuudega inimes- www.manual.ee
tele tööl, kodus, samuti puhkehetkel vajamiOÜ Manual pakub liikumisabivahendite
nevatest abivahenditest.
müüki ja üürimist üle Eesti. OÜ Manual
müüb ja üürib käimisraame, ratastoole, inMTÜ Kakora
varollereid, teisaldatavaid kaldteid ja oluline
Uus tn 19, Tallinn 10111
osa meie toodetest on autode käsijuhtimis+372 519 60 584
seadmetel. Oleme partneriteks sellistele tunsylvi.sarapuu@gmail.com
tud nimedele Euroopas nagu Autoadapt AB
www.kakora.sarasyl.com
Rootsis ja Guidosimplex Srl Itaalias.
Organisatsioon on moodustatud 2006 aastal, et edendada kombatavate raamatute MTÜ Merimetsa Tugikeskus
valmistamist ja propageerimist Eestis. Kom- Akadeemia tee 78, Tallinn 12618
batavad/puute/taktiilsed lasteraamatud on +372 656 7536; +372 656 7530
unikaalsed, käsitööna valminud pildiraama- info@merimetsa.ee
tud nägemispuudega lastele, mida saab lae- www.merimetsa.ee
nutada Eesti Pimedate Raamatukogust.
Merimetsa Tugikeskus pakub raskete psüüÜhest tegevusest kasvas välja teine ja nõnda hikahäiretega isikutele riiklikke erihoolekantoimetasime erinevate kunstiprojektidega, de teenuseid. Sotsiaalkindlustusamet saadab
kus tõime puudega inimeste kunsti Eestisse kliendid järgmistele teenustele: igapäevaelu
ja viisime puudega inimeste kunsti välis- toetamise teenus, töötamise toetamise teenus
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asutuseni, et oma mures või rõõmus abi
saada. Muuhulgas puudutab see nõustamist
riiklike ja kohaliku omavalitsuse teenuste
osas puudega/vähenenud töövõimega isikutele. Teenust rahastatakse 2018.a. riigieelarvest. Võta ühendust täpsema info saamiseks: meelika70@gmail.com või telefonil:
+372 520 0797.
Lisaks pakume erinevaid koolitusi ja simulatsioon-mänge erinevate puuete ja erivajaduste tutvustamiseks läbi mänguliste
tegevuste. Vaata täpsemalt fotosid lehelt:
www.facebook.com/ChallengeYourSenses
Hinnapakkumist küsi: christel.sogenbits@
Meie tooted on: Raeapteegi magnetid, kaar- gmail.com või telefonil: +372 584 40521
did, ümbrikud, kudumid jne.
Partnersm&s OÜ
Eesti Töötukassa saadab oma kliendid kaits- Kuusemäe, Kehtna vald, Raplamaa
tud töö teenusele, kus majasisesteks tege- +372 537 38398
vusteks on koristustööd, pakendamistööd, info@bodyaction.ee
paberkottide voltimine, köögi- ja aiatööd.
Tervisetoodete tutvustus, degustatsioon ja
Tugikeskus osaleb nii Sotsiaalkindlustus- müük. Diet- Food ökotoidud ja toidulisanameti kui ka Eesti Töötukassa riigihangetes. did, kombucha tervisejoogid, looduslikud
männikesta padjad ja tekid.
Oribalt Estonia OÜ
MTÜ Pimedate Töökeskus Hariner
Kungla 2, Saue 76505
Laki 7, Tallinn
+372 651 5100
+372 656 3497
est@oribalt.com
info@hariner.ee
www.oribalt.com
www.hariner.ee
Oribalt Estonia OÜ tegeleb konsuumerkauHarjastamine, komplekteerimine, pakendapade ja toidulisandite maaletoomise
ning turustamisega. Suuremad brändid, mine.
mida Eesti turul esindame on Lysi, Gefilus,
AS Põhja-Eesti Taastusravikeskus
Salus, Schär ja Blistex.
Sõle 16, Tallinn 10611
+372 639 0400; +372 639 0420
MTÜ Pane oma meeled proovile
registratuur@taastusravi.ee
MTÜ Pane oma meeled proovile pakub www.taastusravi.ee
kuni 31.12.2018 puudega või vähenenud töövõimega erivajadusega inimestele Põhja-Eesti Taastusravikeskus alustas tööd
nõustamisteenust. Aitame jõuda õige 1995. aastal 15 voodikohaga, praeguseks on
ja pikaajaline kaitstud töö teenus.
Tugikeskuses on nendele teenustele järgmised tegevused: voltimis-, pakendamis-,
koristus-, puidu- ning käsitöö. Samuti õpetame söögitegemist ja arvutiõpet. Huvialaringidest on klientide käsutuses eesti- ja
venekeelsed lauluansamblid, triod, joonistamine, savitööd ja keraamika, muusika
kuulamine, ühisüritused jne. “Kultuuri reedel” külastatakse linna kultuuriasutusi ja
näituseid. Igapäevaselt osalevad kliendid
virgutusvõimlemises ja jalutuskäikudel ning
trenazhööridel.
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meist kasvanud professionaalse meeskonna
ja pikaajaliste kogemustega 62 voodikohaga
ja 86 töötajaga taastusravihaigla. 2001. aastal lisandus ambulatoorne taastusravi.
Koostöös Eesti Haigekassaga võtame ravile patsiente üle kogu vabariigi. Keskus on
läbi aja olnud orienteeritud varajasele neuroloogilisele taastusravile. Lisaks osutame
taastusravi ka ortopeedilise, kardioloogilise,
luu- ja lihaskonna ning muude põhihaiguse
muredega patsientidele.
Töökorraldus on suunatud meeskonnapõhise ravi pakkumisele, kus patsiendi probleemi vaadeldakse kui tervikut, mitte iga
eriala spetsialisti vaatest üksikuna. Taastusravi meeskonda kuuluvad taastusarst,
füsioterapeut, tegevusterapeut, logopeed,
neuropsühholoog, õde-juhtumikorraldaja,
sotsiaaltöötaja, õendus-hooldus personal ja
massöör (tasuline teenus). Vajadusel kaasatakse meeskonda proteesimeister, toitumisnõustaja, loovterapeut.
Lisaks taastusravile pakume ka sotsiaalse ja
tööalase rehabilitatsiooni teenust. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust osutame alates
2006.a. 2016.a. alustasime tööalase rehabilitatsiooni teenuse pakkumisega.
Rehabilitatsiooniteenuse osutamisel keskendutakse täiskasvanud (alates 16.a) füüsilise puudega isikute teenindamisele. Rehabilitatsiooniteenuse planeerimisel ja
teenuse osutamisel osaleb multidistsiplinaarne meeskond rehabilitatsioonimeeskonna juhi koordineerimisel. Rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad sotsiaaltöötaja,
arst, füsioterapeut, tegevusterapeut, psühholoog, logopeed, õde –toitumisnõustaja,
karjäärinõustaja, loovterapeut.
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MTÜ Tallinna Arengupuudega Inimeste
Tugiühing
Endla 59- 204, Tallinn 10615
+372 5230064
elvilageda@gmail.com
Tallinna Arengupuudega Inimeste Tugiühing seisab vaimupuudega inimeste eest
Tallinnas ja võitleb nende inimeste võrdsete võimaluste eest ühiskonnas. Ka puudega
inimene elab täisverelist võimetekohast elu
ühiskonnas, vajadusel võideldes oma õiguste eest. Võidelda ja võita on meie loosung.
Meie pakutavad teenused: probleemide ärakuulamine ja kogemusnõustamine. Oma
liikmeile pakume enesearendamise võimalusi, meelelahutusüritusi, iseseisvuse- ja isetegemisõpet, suhtlemist- nõustamist, loovustegevusi ja väljasõite.
Pakume tuge eakale vanemale ja tema intellektipuudega järglasele, kui on tekkinud
probleeme isikuhäire tasandil.
Vastuvõtt on iga kuu 3. neljapäeval kell 11.00
eelneval kokkuleppel, telefonidel: +372 523
0064 ja +372 522 6811.
Külastage meid ja arutame tekkivaid keerdsõlmi. Koos oleme tugevad!
MTÜ Tallinna ja Harjumaa Autismiühing
Kopli 65-4, Tallinn 10314
+372 569 97625
autism.tallinn@gmail.com
www.autismtallinn.ee
Tallinna ja Harjumaa Autismiühing sai ellu
kutsutud ideega, et kõik autismispektri häiretega laste või täiskasvanutega isiklikult,
pere või töö kaudu seotud inimesed saaksid
sõna sekka öelda, et autistlike inimeste olukorda jätkusuutlikult parandada.
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Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu
põhitegevuseks on tugigruppide korraldamine autismispektri häirega inimestele,
nende pereliikmetele ja autismivaldkonnaga seotud spetsialistidele ning kõigile valdkonnast huvitatuile. Tugigruppide ajal on
võimalus kasutada lapsehoiuteenust, mida
osutavad igapäevaselt autismispektri häirega laste ja noortega töötavad spetsialistid.
2016.a ja 2017.a korraldasime suvise koolivaheaja päevahoiulaagrid autismispektri
häirega lastele ja noortele. Ühingu liikmetele toimub iga-aastane perepäev.
MTÜ Tallinna ja Harjumaa Parkinsonihaiguse Selts
Endla 59, Tallinn 10615
+372 568 55 502
aino.kiiver@mail.ee
Haiguspõhine koolitus, erialane kirjandus
ja teavitus.
MTÜ Tallinna ja Harjumaa Puuetega
Naiste Ühing
Endla 59-108, 10615 Tallinn
+372 556 898 98 (tööpäeviti 9:00-16:00)
thpnu.epnu.ee
www.facebook.com/thpnu

ja töötame muudatuste läbiviimise nimel
õigusaktides, on meile südamelähedaseks
ambitsiooniks ka ühiskondlike hoiakute muutmine erivajadustega naistesse. Üks
meie motodest on: Armastus pole ERIvajadusega! Et jätkata oma missiooniga, kutsume Sind ülesse olema meie koostööpartner
või toetaja, ERIsõber! Samuti kutsume Sind
liituma meie ühinguga vabatahtlikuna.
MTÜ Tallinna Liikumispuudega
Inimeste Ühing
Endla 59, Tallinn 10615
+372 654 3556
www.tliy.ee
TLIÜ loeb oma põhilisteks ülesanneteks:
esindada munitsipaal- ja riigivõimu ees
Tallinna liikumispuudega inimeste huve;
integreerida liikumispuudega inimesi Tallinna igapäevaellu, taotledes selleks tingimusi munitsipaalvõimudelt; organiseerida
liikumispuudega inimeste ühistegevust ja
tihendada suhteid naaberriikide sõsarühingutega; parandada puudega inimeste tööhõivet, organiseerida väljaõpet.

MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, Tallinn 10615
+372 655 4161
Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste koda@tallinnakoda.ee
Ühingu missiooniks on abistada ja toetada www.tallinnakoda.ee
erivajadustega noori tütarlapsi, naisi ja nende peresid ning ehitada üles ühiskonda, mis Koja eesmärgiks on esindada ja kaitsta puueon rajatud viisakusele, sallivusele ning võrd- tega inimeste huve Tallinna tasandil. Koda
väärsusele. Erivajadustega naised on väga seisab selle eest, et tagada puuetega inimestele
erilised. Nad on emad, kolleegid, sõbrad ja Tallinnas kvaliteetsed, vajaduspõhised, kätteabikaasad, kuid ennekõike on nad armastust saadavad ja taskukohased teenused; suurenja toetust väärivad naised. Lisaks sellele, et dada puuetega inimeste ühiskondlikku teadoleme eriliste naiste eestkosteorganisatsioon likkust ja osalust; muuta tallinlaste hoiakuid
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puuetega inimeste suhtes positiivsemaks.
Koja peamisteks tegevusvaldkondadeks
on invapoliitika kujundamine Tallinnas, liikmesorganisatsioonide toetamine,
informatsiooni edastamine ja esmatasandi nõustamine, Tallinna Puuetega Inimeste
Tegevuskeskuse haldamine ning puuetega
inimestele suunatud erinevate projektide läbiviimine ja teenuste pakkumine.
MTÜ Tallinna Reumaühendus
Endla 59, Tallinn 10615
+372 580 91 843
info@tallinnareumauhendus.ee
www.tallinnareumauhendus.ee
Tallinna Reumaühendus ühendab Tallinna
ja Harjumaa luu-, liigese- ja sidekoehaigeid,
nende pereliikmeid, meditsiinitöötajaid ja
teisi inimesi.
Ühendus sai alguse 1991. a. loodud Eesti
Reumaliidu Tallinna osakonnast, mis registreeriti iseseisva ühendusena 2001. a. Tallinna Reumaühenduse loomisega seostuvad
tuntud reumatoloogid – Oivi Aakre, Ester
Luiga, Tõnu Peets, Piia Tuvik ning patsientidest Maire-Liis Hääl, Milvi Raamat, Asta
Põldmäe, Asta Piksaar, Aime Kristenbrun jt.
Ühing korraldab regulaarselt ja igakuiselt
piirkonna luu- ja liigesehaigete infopäevi- jututubasid Tallinna Puuetega Inimeste
Kojas, lisaks koolitusüritusi väljaspool Tallinna, suvekoolitusi ja regulaarselt ühiseid
liikumisüritusi.
Välja on antud ka mitmeid patsientidele
suunatud trükiseid – teabelehti, võimlemisvihikuid ning läbi on viidud patsientide toimetuleku uuringuid. Tallinna Reumaühendus koondab ligi 200 liiget.
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MTÜ Tallinna Suhkruhaigete Selts
Endla 59, Tallinn 10615
+372 511 9001
Ulvi.Tammer@diabetes.ee
www.diabetes.ee
Meie tegevus on suunatud diabeetikute
igakülgsele abistamisele, koolitamisele ja
toimetuleku parandamisele. Korraldame
üritusi sihtgrupile (diabeetikud, nende pereliikmed ja meedikud, jne): õppepäevad
Diabeedikoolis, soovijatele toimub individuaalne nõustamine eelregistreerimisega.
Samaaegselt toimuvad ka praktilised õppused, kus diabeetikuid õpetatakse kasutama
diabeedi abivahendeid. Meie eesmärgiks on
tutvustada uusi suundi, ravivõimalusi, tagada kõigile diabeetikutele esmane toimetulekuõpetus ning anda adekvaatset informatsiooni oma puudeliigi kohta, selgitada
välja diabeetikute vajadused ja leida tekkinud probleemidele lahendused. Toetada ja
abistada diabeetikuid ühistegevuse kaudu.
Tagada pidev täiendkoolitus diabeetikutele
vastavalt erivajadustele. Parandada diabeetikute organiseeritust ja toetada ning arendada diabeediliikumist läbi ühistegevuse
Tallinna linnas.
Tallinna Tugikeskus Juks
Kadaka tee 153, Tallinn 12615
+372 655 9452
www.juks.ee
Tallinna Tugikeskus Juks on Tallinna
linna hoolekandeasutus, mille ülesandeks
on vaimupuudega noortele ja täiskasvanutele sotsiaalteenuste osutamine. Aitame
vaimupuudega inimestel igapäeva- ja tööelus hakkama saada, omandada uusi oskusi
ja meeldivalt aega veeta.
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Pakume nii linna kui riigi poolt rahastata- Tervise Abi OÜ
Ädala 11, Tallinn 10614
vaid teenuseid.
+372 673 7811
Meie töö toimub kolmes osakonnas: aren- info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
davate ja loovtegevuste osakond;
rehabilitatsiooniosakond ja kaitstud töö
Tervise Abi OÜ tegeleb nii müügi kui rendiosakond.
teenusega. Pakume tooteid jae- ja hulgiklienPakume klientidele järgnevaid teenuseid: dile. Liikumis-, hooldus-, rehabilitatsiooarendavate ja loovtegevuste teenus; igapäe- nivahendite hooldus ja rent, nõustamine.
vaelu toetamise teenus; töötamise toetami- Soodustused isikliku abivahendi kaardiga
se teenus; pikaajaline kaitstud töö teenus; Sotsiaalkindlustusameti lepinguga.
kaitstud töötamise teenus; rehabilitatsioon
ja tugiisiku teenus.
Meie kliendid valmistavad tekstiilitooteid,
kaltsuvaipu, keraamikat, maalivad siidisalle
ja portselani. Meilt on võimalik tellida suuremahulisi eritellimusi firmakingitusteks,
näiteks kruusid, jõulukaardid, ümbrikud,
kotid ja keraamikatooted. Kõik meie tooted
on müügil meie kingipoes, mis on avatud
E-R 9.00-16.00.
Tallinna Vaimse Tervise Keskus
Pelguranna 31, Tallinn 10312
+372 627 6640
www.vaimnetervis.ee
Tallinna Vaimse Tervise Keskus pakub
erihoolekandeteenuseid ning tööalast ja
sotsiaalset rehabilitatsiooni täisealistele
psüühilise erivajadusega inimestele. Nõustame ka psüühikahäirega inimeste peresid.
Erihoolekandeteenused:
igapäevaelu
toetamine, toetatud elamine, töötamise
toetamine, kaitstud töö, sotsiaalne ja tööalane rehabilitatsioon, kogemusnõustamine.
Kaitstud töö raames valmistatakse käsitöötooteid. Teenused on mõeldud psüühilise
haigusega inimestele, vaimupuudega inimestele teenuseid ei osutata.
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TALLINNA PUUETEGA INIMESTE KOJA
TEGEVUSKESKUSES PAKUTAVAD
HUVI-JA SPORDITEGEVUSED 2018
MEISTERDAMISRING
ESMASPÄEVITI KELL 11:00 – 13:00

KUNDALINI JOOGA TEISIPÄEVITI
KELL 17:30 – 19:00

Käeline tegevus on meeldiv ja närve
rahustav. Sobib igas vanuses inimestele, ei
pea kunstnik olema. Kõik saavad hakkama,
tulge! Tasuta.

Kaasa palume võtta joogivee ja pleedi/teki
keha kinni katmiseks. Riietus mugav, võimlemismatid on kohapeal olemas.
Jooga õpetaja Kristel Paimla/Manavjeet
Kaur.
Osalustasu on 5 eurot kord.

FLYGROSSING LIIKUMISPUUDEGA
NOORTELE
ESMASPÄEVITI KELL 13:00 - 17:00
Kontaktisik Tiina Gross, tel 50 72 022;
Tasuline.

AKTIIVNE KOLMAPÄEV
KELL 14:00 – 15:00

TPIK välisvabatahtlik Martin Boado Carro
korraldab Tallinna Puuetega Inimeste TeVIIPEKEELE KOHVIK KAKS X KUUS gevuskeskuses aktiivseid kolmapäevi. Tule
TEISIPÄEVITI KELL 17:30 - 19:00
ja treeni oma aju või keha! Igal korral on
valikus erinev tegevus, näiteks male, kabe,
Oled Sa mõelnud, et tahaksid suhelda sel- lauatennis, koroona jne. Tasuta.
lises eesti keeles, mida vestlevad vähesed
või oled Sa mõelnud, et tahaksid õpetada MÄLUTREENING KAKS X KUUS
oma keeles vestlema inimesi, kes igapäe- KOLMAPÄEVITI KELL 15:00 - 16:00
vaselt viipekeelt ei kasuta oma põhisuhtlus
keelena? Siis see ürituste sari on mõeldud Mälutreeningut juhendab Reet Trei.
just Sulle! Püüame kokku tuua inimesed, Mis siis on mälutreening? Mälutreeningu
kes vestlevad eesti viipekeeles ja need, kes juurde kuuluvad virgutusharjutused ja erisooviksid oma eesti keelt laiendada viisil, et nevate ülesannete lahendamine, mälutreeoskaksid ka viibelda.
ning arendab meid, kinnitab, et ka eakad
Tallinna Puuetega Inimeste Koda ja Eesti suudavad õppida, meenutada ja mäletada
Kurtide Noorte Organisatsioon kutsub teid uusi teadmisi. Mälutreening õpetab, milregulaarsetesse keelekohvikutesse, kus saa- liseid tehnikaid saab mälu parandamiseks
me mängida, kohvi juua ja õppida vestlema igapäevases elus kasutada. Praktikas, ehk
eesti viipekeeles. Tasuta.
igapäevases elus, on erinevatest mnemotehnilistest võtetest kasu nii eakatele kui ka
noorematele inimestele. Osalustasu 1 euro.
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INGLISE KEELE VESTLUSGRUPP
KOLMAPÄEVITI KELL 16:45 – 17:45

õpetusel ja harjutustel, samuti tsooniteraapia
e refleksoloogia teoorial ja praktiseerimise
kogemustel.
Vestlusringi eesmärgiks on arendada rääki- Oodatud on kõik, eelnev jooga-kogemus
mise ja kõnest arusaamise oskust ning jul- ei ole vajalik. Harjutuste erinevaid variante
gust ja enesekindlust võõrkeeles suhtlemi- saab kohandada vastavalt sinu keha ja selja
sel. Tasuta.
seisukorrale.
Osalustasu: üks tund 8 eurot (TPIK liikmeLAUATENNISE TRENN
tele 5 eurot); 1 kuu ettemaksuna: 25 või 30
NELJAPÄEVITI KELL 13:00 - 15:00
eurot olenevalt kuu pikkusest (TPIK liikmetele 16 või 20 eurot)
Juhendaja Rein Järve.
Osalemine tasuta ning kaasa tuleb võtta
MALESÕPRADE ESMASPÄEVAD
vahetusjalanõud.
KELL 11:00 – 14:00
HISPAANIA KEELE VESTLUSGRUPP
NELJAPÄEVITI KELL 16:00 – 17:00

Igal esmaspäeval on võimalus meie majas
malet mängida. Võta sõber kaasa ja tule
mängima! Tasuta.

Vestlusringi eesmärgiks on arendada rääkimise ja kõnest arusaamise oskust ning jul- MALE LAUPÄEVAD
gust ja enesekindlust võõrkeeles suhtlemi- KELL 12:00 – 15:00
sel. Juhendab TPIK välisvabatahtlik Martin
Boado Carro. Tasuta.
Juhendaja Ilmar Lilleorg.
Kontaktisik: Rita Gorushkina;
BAILATINO, SELTSKONNATANTS
Eelregistreerimine tel: 55 48 505 või e-post:
NELJAPÄEVITI KELL 17:45 – 18:45
ritasport@hot.ee. Tasuta.
Ühe tunni ajal käsitletakse 1-7 tantsu: cha VABATAHTLIK KOGEMUSNÕUSTAcha, samba, merenque, salsa, jive ja mambo, MINE PUUETEGA LASTE
jne. Juhendaja Airi Juur; eelregistreerimine VANEMATELE
tel: 51 18 776. Tasuta.
Kogemusnõustamise eesmärgiks on enneJOOGATUND „SELG SINU
tada puuetega laste vanemate sotsiaalsete ja
TUGISÜSTEEM“
vaimse tervise probleemide teket ning saNELJAPÄEVITI KELL 17:30 - 18:45
mas aidates seeläbi parandada nende perede
toimetulekut ja elukvaliteeti ning soodustaJooga õpetaja Marve Allik
da laste kasvuks ja arenguks vajaliku keskTäpsem info ja tundidesse registreerimine: konna kujunemist. Nõustamist on võimalik
marve.allik@gmail.com; tel 5392 6136
saada nii eesti kui ka vene keeles.
Joogatunnid põhinevad inimese ole- Kontaktisik Külli Urb; e-post: kogemus@
must terviklikult käsitleval kriya jooga tallinnakoda.ee või telefonil: 55 672 585

25

TPIK

VIIPEKEELE KOHVIK
2017. aasta septembris alustas Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses viipekeele kohvik. Idee sündis TPIK vabatahtlikul, kes soovis ühendada
eesti keelt ja eesti viipekeeles suhtlevaid inimesi ja nende kultuuri. Soovist
arenes edasi plaan tuua Tegevuskeskusesse põneva tegevusena kohvik, kus
oleks võimalik üksteiselt õppida. Mõttest tegudeni jõudes taotlesime Eesti
Lastekirjanduse Keskusest toetust viipekeele kohvikute läbiviimiseks ning alates
septembrist 2017 toimuvadki Tegevuskeskuses regulaarsed keelekohvikud.
Kohal on viipekeelehuvilised ja viipekeeleoskajad – kõigil ühine eesmärk – saada
hakkama suhtlemisel, kus ei kasuta oma häält, vaid näitad oma käte, kehakeele ja
miimikaga seda, mida tahad öelda.
Keelekohvikud on populaarsed ja toovad inimesed kokku ning loovad
ühise suhtlusplatvormi. Kohviku raames on loodud ka Facebooki grupp, kuhu
koondame keelekohvikus õpitu. Samuti oleme loonud viipeid kirjeldava
sõnastiku, et osalejad saaksid vahepealsel ajal keelt õppida ja viipeid
iseseisvalt harjutada. Kindlasti poleks viipekeele kohviku loomine võimalik olnud ilma Eesti Kurtide Noorte Organisatsiooni abita, kes igal kohtumisel
aitavad meil uute viibetega tutvuda. Nende organisatsiooni kohta on võimalik
lähemalt lugeda www.ekno.ee.
Keelekohvikud toimuvad üle nädala teisipäeviti kell 17.30-19.00
Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.
Jälgi meid ka Facebookis: Viipekeele kohvik.
Uued huvilised on alati oodatud liituma!
Maarika Masikas
TPIK vabatahtlik ja viipekeele kohviku korraldaja
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Kui Teil on vähenenud töövõime,
mis takistab tööülesannete täitmist
või tööle asumist, siis töötukassa
saab Teid ja Teie tööandjat aidata.
Näiteks tööruumide – ja vahendite
kohandamisega, tööks vajaliku
abivahendi võimaldamisega, tugiisikuga, töölesõidu toetusega, tööalase
rehabilitatsiooni teenusega.
Kõigi vähenenud töövõimega inimeste
teenuste kohta saate lähemalt lugeda
www.tootukassa.ee/toovoimereform
Täiendavat infot saate küsida ka töötukassa
esindustest või infotelefonilt 15501.
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Tallinna Puuetega
Inimeste Koja infolist

· Soovid saada infot puuetega
inimestele suunatud üritustest,
seadusandluse muudatustest, uutest
teenustest ja toetustest?

· Soovid olla kursis puuetega inimeste
valdkonnas toimuvaga?

Kui jah, siis saada oma soov liitumaks
TPIK infolistiga e-posti aadressile:
mihkel@tallinnakoda.ee

· Soovid õigeaegselt olla teavitatud
Tallinna Puuetega Inimeste Koja
ettevõtmistest?

Otsid oma ürituse
läbiviimiseks ruume?
Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses on võimalik rentida saali
koolituste, seminaride, loengute, konverentside, vastuvõttude, kontserdite, jne
läbiviimiseks.
Asume Kristiine Keskuse vahetus läheduses, kuhu on hea ligipääsetavus
ühistranspordiga ning tasuta parkimisvõimalused. Saali suurus on 150 m2,
kuhu mahub kuni 120 inimest. Saalis on olemas ürituste läbiviimiseks vajalik
audio- ja videotehnika ning internetiühendus.
Lisainfo saamiseks võta ühendust
e-posti teel: tiiu@tallinnakoda.ee või tel: 656 4048
Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
www.tallinnakoda.ee

