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Hea lugeja!
Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoja) uudiskirja oleme koondanud puuetega ja
erivajadusega inimesi puudutava olulise info. Meie uudiskirjadest leiad põnevat nii
EPIKoja, meie liikmete kui ka koostööpartnerite tegemistest, olulistest sündmustest
ja huvitavatest persoonidest. Lisaks hoiame kursis ning vahendame sotsiaal-,
haridus- ja tervishoiusüsteemi muudatusi. Mõnusat lugemist!

OLULINE
Kohtumine peaminister Jüri Ratasega
8. oktoobril kohtusid EPIKoja ja EPIFondi esindajad peaminister Jüri Ratasega.
Kohtumisel juhtisime peaministri tähelepanu puuetega inimeste esindusorganisatsioonide
rahastamisprobleemidele ning üheskoos Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu, PõhjaEesti Pimedate Ühingu ja Eesti Kurtide Liidu esindajatega tõime esile puudusi
sotsiaalteenuste, hariduse, töö ja ligipääsetavuse valdkonnas.
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Loe edasi

Viipekeeletõlkide õppekava sulgemine
2006. aastal käivitus pärast pikki ja keerulisi arutelusid esmakordselt Eestis uute
viipekeeletõlkide väljaõpe Tartu Ülikoolis. Paraku otsustati juba kümme aastat hiljem
õppekavale uusi üliõpilasi mitte vastu võtta. Eesti Kurtide Liidu juhatuse liige Gretel Murd
küsib oma Postimehes avaldatud arvamusartiklis, kas nad peavad leppima olukorraga,
kus kurtide kogukond muutub veelgi suletumaks kogukonnaks.

Loe edasi

Uuring “Elu erilise lapsega
– toimetulek ja vajadused”
Puudega laste vanemate algatusel teostati
sel aastal puudega laste vanemate seas
uuring “Elu erilise lapsega – toimetulek ja
vajadused” eesmärgiga kaardistada
praegune olukord puudega laste vanemate
silme läbi.
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Veebilehed ligipääsetavaks
Euroopas jõustus hiljuti veebide
ligipääsetavuse direktiiv, mis kohustab
teatud lehtedel ja teenustel pöörama
tähelepanu ligipääsetavusele. Direktiiv
puudutab nii avalikku sektorit kui ka
ettevõtteid, kes pakuvad erinevaid eluks
vajalikke teenuseid.

Loe edasi

Keskkonna kohandamine erivajadustega inimestele
Sotsiaalkindlustusamet on oma kodulehele koondanud kohalike omavalitsuste
spetsialistide kontaktid, kes tegelevad puuetega inimeste eluruumide kohandamise
projektiga ning kelle poole saab pöörduda. SKA poole võib jätkuvalt pöörduda eluruumi
nõustamisteenuse saamiseks ja visiidi kokkuleppimiseks. Teenus on tasuta.
Täpsem info: mariliis.tilk@sotsiaalkindlustusamet.ee või 5635 8029
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Sotsiaalkindlustusameti hüvitised
Alates oktoobrist saab erimenetlusega taotleda varasemalt suletud ISO-koodide loetelus
olnud elektrilise ratastooli ja kaasaskantava kaldtee hüvitamist.
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EPIKoda nõustab
Tasuta nõustamisteenus töövõime või puude raskusastme
hindamise taotlejatele
Kavatsed taotleda töövõime hindamist ja/või puude raskusastme hindamist?
Töövõime ja/või puude raskusaste on hinnatud, kuid sa ei ole rahul hindamise
tulemustega ja vajad abi otsuste sisu selgitamisel?
Vajad abi ja nõustamist vaide koostamisel seoses töövõime hindamise ja/või puude
raskusastme hindamise otsustega?
Kui sul on küsimusi töövõime ja puude raskusastme hindamist puudutavate teemade
osas, siis võta meiega ühendust!

Rohkem infot

Tasuta õigusnõustamise
teenus erivajadusega
inimestele üle Eesti
EPIKoda pakub koostöös sihtasutusega
Õigusteenuste Büroo (ÕTB)
õigusnõustamise teenust keskmise, raske
või sügava puudega inimestele.
Erivajadusega isiku õigusküsimuste
lahendamiseks võivad nõustamisele
pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või
pereliikmed. Õigusabi tagatakse
elukondlike õigusmurede lahendamisel:
võlad, eluase, pereasjad, tööasjad,
toetused jms.
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Nõustamisteenuse tutvustus viipekeeles
EPIKoja poolt pakutavate nõustamisteenuste kohta saab infot ka viipekeeles:
Tasuta õigusnõustamiseteenus üle Eesti
Täiendav nõustamisteenus töövõime või puude raskusastme hindamist taotlevatele
isikutele ja nende seaduslikele esindajatele
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EPIKOJA VÕRGUSTIK
Eesti Pimedate Liidu
tunnustus
Juba seitsmendat aastat tunnustab Eesti
Pimedate Liit neid inimesi, asutusi ja
organisatsioone, kes on eelneva aasta
jooksul aidanud nägemispuudega inimeste
elukvaliteeti parandada. Kes pälvisid
tänavuse „Aasta tegu 2018“ tunnustuse?

Loe edasi

Põhja-Eesti Pimedate Ühing otsib uut tegevjuhti.
Kandideerimiseks saata hiljemalt 30. novembriks oma CV koos
lühikese motivatsioonikirjaga aadressil helen@ppy.ee
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KULTUUR
Pool sajandit heliraamatuid
1. oktoobril möödus pool sajandit heliraamatute järjepideva valmistamise algusest Eestis.
1968. aastal loodi Tallinnas Eesti Pimedate Ühingu helistuudio, kus hakati valmistama
heliraamatuid. Eesti Pimedate Raamatukogu laenutuses on ligi 4900 eesti- ja võõrkeelsest
heliraamatut.
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KOOLITUS
Kogemusnõustajate
väljaõpe
On alanud kandideerimine uutesse
kogemusnõustajate väljaõppe
õppegruppidesse Tallinnas, Tartus ja
Jõhvis. Koolitused toimuvad vahemikus
november 2018 – aprill 2019.
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KUHU MINNA
Tööjõu ümarlaud
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31. oktoober 2018 toimub esimene tööjõu ümarlaud, mille eesmärgiks on tuua kokku
vähenenud töövõimega inimeste ning tööandjate esindajad, jagamaks teineteisega
edulugusid ja murekohti ning otsimaks koos lahendusi vähenenud töövõimega inimeste
suuremaks kaasamiseks tööjõuturul. Tööjõu ümarlaud toimub 31. oktoobril kell 14.00 –
15.30 Eesti Puuetega Inimeste Kojas, aadressil Toompuiestee 10, Tallinn
Oma osalemissoovist kirjuta martin@employers.ee

Kes me oleme?
EPIKoja missioon on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda
kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö. EPIKoja
võrgustikku kuulub 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda ning 32 üle-eestilist
puudespetsiifilist liitu ja ühendust, samuti 3 toetajaliiget. Kokku esindab EPIKoda umbes
420 organisatsiooni üle Eesti.

Lahku uudiskirja saajate hulgast
smaily
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