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Oluline
 

 

 

Uued koroonaviiruse vastased meetmed

Valitsus kuulutas välja uued üleriigilised ohutusreeglid, mida peab järgima 

 



töökohtadel, kodus ja pereringis, ühistranspordis ning teistes avalikes 
kohtades, et piirata üha laialdasemaks muutuvat koroonaviiruse levikut ning 
kaitsta Eesti inimeste elu ja tervist.

Loe 
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Meie tegevused
 

Puudega inimeste infopäev 

Tallinna Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Puuetega Inimeste Koda kutsuvad 
vaatama 18. novembril 2020 kell 10.00- 13.30 otseülekannet infopäevast 
puudega inimestele. Otseülekanne toimub EPIKoja Facebook'is ja 
YouTube kanalil. 

Loe 
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Maailma Diabeedipäeva konverents 

14. novembril tähistatakse juba 27 aastat Maailma Diabeedipäeva. Esimest 
korda eestis Eesti Diabeediliit on sunnitud konverentsi ära jätma. Ennast 
teemaga kurssi viia aitab äsja valminud video.
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https://www.epikoda.ee/uudised/uued-koroonaviiruse-vastased-meetmed-hakkavad-kehtima-alates-16-novembrist
https://www.epikoda.ee/uudised/uued-koroonaviiruse-vastased-meetmed-hakkavad-kehtima-alates-16-novembrist
https://www.facebook.com/EPIKoda
https://www.youtube.com/channel/UC2FzhI4RR9iBgz8HVH1w69g?view_as=subscriber
https://www.epikoda.ee/uudised/kutse-puudega-inimeste-infopaevale-18-novembril-tallinnas
https://www.epikoda.ee/uudised/kutse-puudega-inimeste-infopaevale-18-novembril-tallinnas
http://www.diabetes.ee/
http://www.diabetes.ee/


Kohtumine Norra suursadikuga

EPIKoja meeskond kohtus oktoobri lõpus Norra suursaadik pr. Else Berit 
Eikelandiga. Arutasime Norra ja Eesti puuetega inimeste organisatsioonide 
vahelisi koostöövõimalusi, digitaalse arengu ja ühiskonda kaasamise teemasid.

 

 

Uudised
 

 

 

Puudega noormees võitis alles neli aastat hiljem 
kohtuvaidluse linnaga
 
Oktoobris saavutas liikumispuudega noormees suur võit pikaks veninud 
vaidluses Tallinna linnaga. Halduskohus otsustas, et linn on käitunud 
noormehega õigusvastaselt ja peab talle tagama inimväärsed võimalused 
ühiskonnas osalemiseks.
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https://epikoda.ee/uudised/puudega-noormees-voitis-alles-neli-aastat-hiljem-kohtuvaidluse-linnaga
https://epikoda.ee/uudised/puudega-noormees-voitis-alles-neli-aastat-hiljem-kohtuvaidluse-linnaga


 

Erivajadustega tudengid innustavad saatusekaaslasi 
kapist välja tulema
 
Tartu ülikoolis õpib teadaolevalt 120 erivajadusega tudengit. See on erinevatel 
hinnangutel vähem kui pool nendest, keda arvatakse tegelikult erivajadusega 
olevat. Oma murest ei julgeta tihti rääkida, kuna kardetakse kogukonna 
hukkamõistu ja häbimärgistamist. 
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Hea tegu
 

 

 

Märkame ja tunnustame turvalisi kohti noortele

6. novembril algas kampaania #SiinHoolime, mille eesmärk on märgata ja 
tunnustada neid toredaid kohti ja asutusi, kus noored tunnevad end hästi ja 
turvaliselt.
 
Kui soovid tunnustada kohti, kus sul on hea olla, ja selle eest võita 
auhindu, siis külasta veebilehte SiinHoolime.ee ning täida ära lühike ankeet 
19. novembriks. 
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Abitaja otsib vabatahtlikke

 

http://peegel.ut.ee/numbrid/nr-11/erivajadustega-tudengid-innustavad-saatusekaaslasi-kapist-valja-tulema?fbclid=IwAR0s4B4c2wqfZ8AN53X3j7rQPSfBHbKucI-tf6OQjnPsvkUHWxPF71GI3KE
http://peegel.ut.ee/numbrid/nr-11/erivajadustega-tudengid-innustavad-saatusekaaslasi-kapist-valja-tulema?fbclid=IwAR0s4B4c2wqfZ8AN53X3j7rQPSfBHbKucI-tf6OQjnPsvkUHWxPF71GI3KE
http://siinhoolime.ee/
https://noored.ee/uudised/siin-hoolime-tunnusta-kohti-kus-sul-on-hea-olla-ja-voida-auhindu/
https://noored.ee/uudised/siin-hoolime-tunnusta-kohti-kus-sul-on-hea-olla-ja-voida-auhindu/


Kui tunned, et soovid panustada ühiskonda aidates teisi inimesi, siis hakka 
vabatahtlikuks abitajaks! Abitaja on telefonipõhine nõustamis- ja 
suhtlemisteenus eakatele ja erivajadustega inimestele.
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EPIKoja taskuhääling
 

Keskharidus kõigile
 
Meie podcasti sügises episoodis räägime Võrdsete Võimaluste Voliniku Liisa 
Pakostaga sellest, mida teha, kui suhtluses kooli ja erivajadusega õppuri vahel 
tekivad mured. Haridus ja Teadusministeeriumi Riigikoolide osakonna nõunik 
Jürgen Rakaselg avab vaadet riigi poolt ning Vanalinna Hariduskolleegiumi 
abiturient Elisabeth Egel räägib sellest, kuidas kool, klass ja õpetajad on 
loonud olukorra, kus ka nägemispuudega noorel on võimalik saada 
täisväärtuslik haridus.

https://www.epikoda.ee/uudised/abitaja-telefonipohine-noustamis-ja-suhtlemisteenus-eakatele-ja-erivajadustega-inimestele-otsib-vabatahtlikke
https://www.epikoda.ee/uudised/abitaja-telefonipohine-noustamis-ja-suhtlemisteenus-eakatele-ja-erivajadustega-inimestele-otsib-vabatahtlikke


Kuula 
podcasti

 

Kuhu minna?
 

Pimedate Ööde festival
 
Pimedate Ööde Festivalil näidatakse tänavu kaks dokumentaalfilmi, mis 
võiksid pakkuda erilist huvi, kuna peategelasteks on puuetega inimesed: 
"Minu keha pärast"
"Catwalk"
 
PÖFFi filme on võimalik (asu eest ka kodukinos nautida.
 
NB! Tuletame meelde, et kino külastajatel tuleb täita ohutussoovitusi, sh kõigil, 
kel vähegi tervis lubab, kanda näomaski. 
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Peaasi.ee tasuta veebinõustamine

Kas tunned, et viimaste kuude ülemaailmsed pinged on mõjutanud sinu 
vaimset tervist ja igapäevast toimetulekut? Registreeruge julgelt, kui soovite 
oma muresid jagada ja nõu pidada!
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https://www.epikoda.ee/mida-me-teeme/epikoja-taskuhaaling
https://www.epikoda.ee/mida-me-teeme/epikoja-taskuhaaling
https://poff.ee/film/minu-keha-paerast/
https://poff.ee/film/catwalk
https://poff.ee/artikkel/veebikino-1/
https://poff.ee/artikkel/veebikino-1/
https://registratuur.peaasi.ee/kriisi?fbclid=IwAR3bpP4KTtX4qGvcG_U_k6CBsswvP2RZx9g2J6lgIUTFVfjBT5_CsPtUMzE
https://registratuur.peaasi.ee/kriisi?fbclid=IwAR3bpP4KTtX4qGvcG_U_k6CBsswvP2RZx9g2J6lgIUTFVfjBT5_CsPtUMzE


EPIKoja nõustab
 

Nõustamine töövõime ja puude taotlejatele jätkub 
 
Sotsiaalministeerium teatas, et kavatseb jätkata EPIKojas töövõime ja puude 
hindamise teemalise nõustamisteenuse osutamise toetamist 2021. aastal.
 
Nõustamisele eelregistreerimiseks helista telefonil 671 5909 või 
kirjuta noustaja@epikoda.ee.
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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 
5 toetajaliiget.  Kokku esindab EPIKoda umbes 285 organisatsiooni üle Eesti

 

 

       

 

 

Lahku uudiskirja saajate hulgast
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https://www.epikoda.ee/uudised/noustamine-toovoime-voi-puude-raskusastme-hindamise-taotlejatele-jatkub-2021-aastal
https://www.epikoda.ee/uudised/noustamine-toovoime-voi-puude-raskusastme-hindamise-taotlejatele-jatkub-2021-aastal
mailto:epikoda@epikoda.ee
mailto:epikoda@epikoda.ee
https://facebook.com/EPIKoda
https://facebook.com/EPIKoda
https://www.epikoda.ee/
https://www.epikoda.ee/
https://www.youtube.com/channel/UCHycfv4yVcqohFY-YLeIUUw
https://www.youtube.com/channel/UCHycfv4yVcqohFY-YLeIUUw
https://n10szbse.sendsmaily.net/subscription/v1jca8AT_ONtBtITFqtPc5GWIJhQlqkzxLdh3UWjTYaRQ6prSvLDP36tG24RmPJ4kMAWDnezziYwjT4gduoq0EJ0ew6dfblxp5yMavgrRbuTIc9XCTtRLZAKrQeYJ6FD6z-eXWuFOzg,/
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