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E-epik  

märts 2013 

 

1. märts – toimus kohtumine Eesti Töötukassas, sealse juhatuse liikme Pille Liimaliga. 

Jutuks oli puuetega inimeste ootused ja etteheited Töötukassale ning Töötkassa 

juhtumikorraldajate koolitamine tööks puudega inimestega. Probleemideks on puuetega 

inimeste jõudmine Töötukassa poolt pakutavate teenusteni, sobivus ja hoiakud. Puuetega 

inimestel puudub usk Töötukassa abisse. Lisaks tõstatati vajadus teha rohkem koostööd 

puuetega inimeste organisatsioonidega, et paremini vastata vajadustele, nt pimedate vajadused 

nii tööturuteenuste kui koolituste osas. Lisaks ei ole juhtumikorraldajatel vajalikku 

ettevalmistust tööks puuetega inimestega. 

Kohtumisel osalesid Monika Haukanõmm ja Karin Hanga 

 

2-3 märts – Festivali „Puude taga on inimene“ meekonna väljasõit Porkuni Kooli. 

Kahepäevase ürituse raames toimus meekonna koolitus Kadri Uguri juhendamisel, tutvumine 

Porkuni kooli võimalustega hariduslike erivajadustega laste õpetamisel ning 

projektimeeskonna koosolek. 

Lisainfo: Helen Kask 

 

4. märts – EPIKoda külastas Põhja- ja Baltimaade täiskasvanuhariduse alase 

koostööprogrammi Norplus Adult projekti "Uued ja vanad demokraatiad" partnerite seminari 

raames delegatsioon, mille raames käsitletakse võrdõiguslikkuse temaatikat. Projektis osales 

11 inimest (Taanist, Norrast, Lätist, Leedust, Eestist). EPIKoja võrgustikku, tegevusi ja 

puuetega inimeste olukorda tutvustasid Karin Hanga ja Monika Haukanõmm. 

 

4.-7. märts – Osalemine seminaril „History for me and for you“ SA Eesti Agrenska Fond 

juhatuse liikme ülesannetes. Tegemist on EL koostööga täiskasvanute koolitamise valdkonnas 

ning tegevus keskendub kultuurimälestiste ligipääsetavusele. Eesti võtab külalisi vastu 16.-17. 

septembril k.a. Lisainfo: Meelis Joost  

 

4. märts – EMSK majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse sektsiooni koosolek. Sektsiooni 

koosolekul arutati arvamust „EL äärepoolsemate alade nutikas majanduskasv“, osalesid  hr. 

Jean-Raymond Mondon, Réunioni majandus-, sotsiaal- ja keskkonnakomitee president, 

hr.Younous Omarjee, Europarlamendi liige ja hr. Pascale Wolfcarius, Euroopa Komisjoni DG 

REGIO osakonnajuhataja. Arvamus kiideti heaks. Osales Toomas Mihkelson  

Lisainfo: Toomas Mihkelson 

 

5. märts – EMSK tööturu seireüksuse koosolek ja kuulamine „Efektiivsed meetodid tööhõive 

tagamiseks kriisi tingimustes.“ Arutati mitmete uurimisinstituutide, Euroopa Komisjoni, EL 

Dublini Sihtsautuse EUROFOUND jt. kaasabil võimalusi, kuidas kriisi tingimustes 

efektiivselt toetada tööhõive edendamist liikmesriikides. Osales Toomas Mihkelson.  

Lisainfo: Toomas Mihkelson 
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5. märts – EPIKojas toimus töökoosolek Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna 

töötajate Mare Atoneni, Rahel Ausna ja Raimo Saadiga ERF uue programmperioodi 2014-

2020 planeeritavatest tegevustest. Planeeritavad tegevused jagunevad 3 eesmärgi vahel:  

1) kodude kohandamine 

2) sotsiaalvaldkonna asutuste ligipääsetavuse parandamine 

3) erihoolekande ja asenduskodude reorganiseerimine 

Osalesid: Monika Haukanõmm, Karin Hanga 

 

5. märts – kohtumine Invarust Enn Leinustega. Teemaks tehniliste abivahendite 

kättesaadavus ja probleemkohad. Kohtumise tulemusel lepiti kokku korraldada kohtumine 

samal teemal erinevate osapoolte vahel 12.04.2013. EPIKojas. 

Lisainfo: Monika Haukanõmm 

 

6. märts – Monika Haukanõmm ja Toomas Sepp kohtusid Sotsiaalministeeriumi kantsleri 

Marelle Erlenheimiga puuetega inimeste võrgustiku rahastamise teemal. Kohtumisel arutati 

rahastamise kriitilisi kohti lähtuvalt HMN seaduse muutmise eelnõust. Ministeerium soovib 

teada saada meie  nägemust, mis on puuetega inimeste organisatsioonide roll ja eesmärgid, et 

saaks sõnastada need seadusandlikul tasandil. Soovitakse leida võtmepartnereid, kellega 

hakatakse rääkima tegevustoetustest. Ministeerium andis teada, et nad on valmis eraldama 

EPIFondile täiendavaid rahalisi vahendeid tööhõive ja teadlikkuse edendamiseks puuetega 

inimeste  ninh spetsialistide hulgas. EPIFond peab ministeeriumile esitama vastava taotluse. 

Lisaks on võimalik ministeeriumist taotleda kaasfinantseeringut välisprojektide 

omafinantseeringu katteks. 

Lisainfo: Monika Haukanõmm 

 

6. märts – toimus EPIKojas Koostöös Tartu Ülikooli Eetikakeskusega avalik kollokvium 

Inimese väärtus. Puuetega inimesed Eestis. Kollokviumi eesmärk oli arutada, millised 

väärtused on olulised puuetega inimeste jaoks ning mida tähendavad puuetega inimesed Eesti 

ühiskonnale. Kollokviumil arutlesid Tiina Kangro (ajakirjanik, saatesarja “Puutepunkt” 

produtsent) ja Viktor Vassiljev (Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige, arst). Arutelu modereeris 

dr Olga Schihalejev (TÜ religioonipedagoogika dotsent). 

Täiendavalt saab lugeda EPIKoja kogulehelt alarubriigist tegevused. 

 

8. märts – EPIKoja revisjonikomisjon viis läbi 2012. a majandusdokumentide korralist 

läbivaatust.  

Lisainfo: Karin Hanga, Marek Jaakson. 

 

11. märts - EPIFonfi nõukogu koosolek. Kinnitati EPIFondi 2012. aasta majandusaasta 

aruanne, ülevaade EPIFondi 2013.a rahastamisest, ülevaade parkimiskaartide seisust. 

Täiendav info EPIKoja kodulehelt alarubriigis EPIFond. Lisainfo: Monika Haukanõmm 

 

12.-13. märts - EMSK kommunikatsioonirühma ja rahvusliku teabevahetuse eest vastutavate 

kontaktpunktide seminar, külastus Euroopa Liidu EUROFOUND sihtasutusse ja Iiri 

parlamenti. Toimusid arutelud teabevahetustegevuse tõhustamise üle, samuti arutati Euroopa 

Kodanike Aasta tegevusi.  

Lisainfo: Meelis Joost  

 

12. märts – toimus PROGRESS programmi meeskonna koosolek. EPIKoda viib ellu järgmisi 

tegevusi: 2 koolitust, 4 õppefilmi, 4 regionaalseminari, tööraamatu, infomaterjali tööandjatele, 

foto-  ja videokonkursi. Periood 03.2013-02.2014 
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Lisainfo: Monika Haukanõmm 

 

13. märts – EPIKojas toimus Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse 

rehabilitatsiooniprogrammide arendamise projekti raames kohtumine, et arutada 

rehabilitatsioonivajaduse hindamise piloteerimise kogemusi, hindamisinstrumenti ning 

edasiseid tegevusi. Projekti raames piloteerisid 3 eksperti (Tallinnas, Tartus ja Pärnus) 

rehabilitatsioonivajaduse hindamist 100 kliendiga.  

Lisainfo: Karin Hanga 

 

13. märts – toimus PRAXISe mõttehommik avaliku raha kasutamine kodanikeühenduste 

rahastamisel. Arutleti: toetused riigieelarvest ühendustele- eesmärgid maksumaksja raha 

kasutamisel, rahastamise ühtsed põhimõtted ja praktika, kuidas Tallinnas rahastatakse 

kodanikuühiskonda ja kuidas rahastamise süsteemi tervikuna muuta. 

Lisainfo: Monika Haukanõmm 

 

13. märts – toimus Tallinna PIK-s nägemispuuetega inimeste teemaline seminar. Arutleti 

nägemispuuetega inimeste toimetuleku ja iseseisvuse seisukohalt kriitilisi küsimusi- teenuste 

kättesaadavus ja arendamine, rahastamine jne. Seminari korraldaja Sülvi Sarapuu. 

 

13. – 15. märts –ÜRO konventsiooni järelvalve kaardistamise projekti raames külaskäik 

Taani, et selgitada välja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni sõltumatu järelvalve ja 

info leviku toimimine Taanis. Kohtumine Taani Inimõiguste Instituudis ja Taani Puuetega 

inimeste organisatsioonide majas, Taani Pimedate Liidu ja Taani puuetega inimeste 

organisatsioonide katusorganisatsiooniga DH.  

Lisainfo: Helen Kask, Meelis Joost. 

 

14. märts – toimus Tartus PRIMUSE erivajadustega üliõpilaste stipendiumikomisjoni 

koosolek. Kevadperioodiks esitati 21 taotlust, neist 5 uut taotlejat. Tartu Ülikoolist 8 taotlejat, 

sh 1 uus, Tallinna Ülikool 3 taotlejat, sh 1 uus, Eesti Infotehnoloogia Kolledž 3 taotlejat, 

sh 2 uut, Eesti Maaülikool 2 taotlejat, Tallinna Tehnikaülikool 2 taotlejat, Eesti 

Kunstiakadeemia 1 taotleja, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 1 uus taotleja, Lääne-Viru 

Rakenduskõrgkool 1 taotleja. Taotletavad tugiteenused: transport, isiklik abistaja, 

viipekeeletõlge, paljundamine ja muud teenused, abivahend. Toetusi eraldati ligi 16 tuhande 

euro ulatuses.  

Osales: Monika Haukanõmm 

 

15. märts – sepikojas toimus arutelu Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonnaga, et 

arutada analüüsi teostamist sotsiaalse rehabilitatsiooni, tehniliste abivahendite ja 

erihoolekande teenuste korralduse analüüsiga seoses planeeritavate muudatustega isikute 

töövõimehindamisega. Analüüsi teostamisse on kaasatud Hille Maas, Dagmar Narusson, 

Sirslis Sõmer-Kull ning Gert Schultz. Analüüsiga alustati märtsi alguses ning vahetulemused 

arutatakse läbi erinevate partneritega – Töötukassa, Sotsiaalkindlustusamet, puuetega inimeste 

organisatsioonid.  

Lisainfo: Karin Hanga 

 

15. märts – avati Tallinna Heleni Kooli juurdeehitis, kus paikneb õpilaskodu, erinevad 

rehabilitatsiooni- ja huvitegevuse ruumid.  

Osalesid: Monika Haukanõmm ja Genadi Vaher 
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18. – 19. märts – EPIKoja ÜRO konventsiooni järelvalve kaardistamise projekti raames 

külaskäik Rootsi, et selgitada välja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni sõltumatu 

järelvalve ja info leviku toimimine Rootsis.  

Lisainfo: Meelis Joost  

 

20. märts – toimus EPIKojas koostöökogu esimene kohtumine. Koostöökogu päevakorras 

olid järgmised küsimused: koostöökogu loomise ja toimumise ülevaade, ministeeriumite 

poolsed ülevaated 2012.a tehtust ja planeeritavatest tegevustest, puuetega inimeste ootused ja 

kitsaskohtade väljatoomine. Järgmine kohtumine on sügisel ja korraldab selle 

Sotsiaalministeerium. Koostöökogu protokoll on saadaval EPIKoja kodulehel. 

Lisainfo: Monika Haukanõmm 

 

20. – 21. märts – EMSK juhatus ja plenaaristung toimus Brüsselis. Plenaaristungil osales 

Euroopa Komisjoni president hr. Barroso, kes arutas organisatsioonide esindajatega Euroopa 

Liidu hetkeseisu pärast EL 2014-2020 esmase eelarvekokkuleppe saavutamist. 

Organisatsioonidel oli võimalik esitada oma seisukohad eelarvekokkuleppe osas. 

Muude arvamuste hulgas võeti vastu arvamus EL toetus eriti suurt puudust kannatavate 

isikute toetamise kohta.  

Lisainfo: Meelis Joost 

 

21. märts - EPIKoja juhatuse koosolek nr.2. Päevakorras: 2012. aasta majandusaasta aruande 

ülevaatamine ja revisjonikomisjoni järeldusotsuse heaks kiitmine, üldkoosoleku päevakorra 

kinnitamine, sh siis revisjonikomisjoni liikme valimine; EPIKojale ÜRO PIK järelvalve 

tegemise õiguse andmine, ülevaade täiendavate projektitaotluste seisust . 

Lisainfo: Monika Haukanõmm 

 

22. märts – EPIKoja  üldkogu nr 1/2013.  

Üldkoosolekul tehti kokkuvõtteid EPIKoja 2012.a tegevuste kohta ning toimus 2012 a. 

majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine. Hr Toomas Sepp, EPIFondi nõukogu 

esimees, andis ülevaate EPIKoja liikmesorganisatsioonide rahastamisega seotud küsimustest; 

Monika Haukanõmm eelnõust seoses Hasartmängumaksu Nõukogu rolli muutmise ja sellega 

seonduvast. Toimus arutelu EPIKoja liikmesorganisatsioonide rollidest ja kohustustest ning 

maakondlike kodade ning üleriigiliste liitude/ühenduste omavaheline koostööst ning liikmete 

toetamisest. Ülevaade töövõimetuskindlustuse reformi hetkeseisust tegi Tiina Ojakallas, SoM-

st. Nimetatud teemadega jätkame EPIKoja suvekoolis 2013.  

Lisainfo: Karin Hanga 

 

22. märts - EPIKoja projekti „ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise 

edendamiseks, kaitsmiseks ja järelevalve sõltumatu mehhanismi loomise ettevalmistamine ja 

selle toimimise tagamine teavitusseminar. Seminaril tegi EPIKoja tööst konventsiooni 

tutvustamisel ning sõltumatu järelvalvemehhanismi rolli analüüsist ülevaate Monika 

Haukanõmm, PRAXIS-e vastavat uuringut tutvustas Vootele Veidre. Ülevaate Taani ja Rootsi 

olukorrast tegid Helen Kask ja Meelis Joost. Aruelul esinesid ülevaatega oma institutsioonide 

ja asutuste tööst Õiguskantsleri Büroo esindaja, Võrdse kohtlemise volinik, Harju Maavalitsus 

ja Eesti Inimõiguste Instituut.  

Lisainfo: Monika Haukanõmm 

 

25. märts – Festivali „Puude taga on inimene“ plaanipärane meeskonnakoosolek Tallinna 

Puuetega Inimeste Kojas.  

Lisainfo: Helen Kask 
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25.- 26. märts – Karin Hanga osales Tallinna Ülikooli doktorandina rahvusvahelises 

teadusprojektis, mille eesmärk on kaardistada psüühikahäirega inimeste toimetulekuga seotud 

olukorda, vaimse tervise teenuste kättesaadavust ja kitsakohtasid 4 EL liikmesriigis. 23.-24. 

märtsil toimusid intervjuud klientidega (15 klienti) Tallinna Vaimse Tervise Keskuses.  

Projekti eesmärk on leida häid praktikaid toetamaks pika-ajalise psüühikahäirega inimeste ja 

nende perede toimetulekut. 

Lisainfo: Karin Hanga 

 

25. märts – koosolek Sotsiaalministeeriumis, seoses analüüsi teostamisega rehabilitatsiooni, 

abivahendite ja erihoolekande seostest töövõimehindamisega. EPIKoda tutvustas senist 

analüüsi, kuidas terviseolukorrast tingitud töövõimelangusega inimesed peaksid 

töövõimehindamiselt, mida teostab Töötukassa, seostatama ka nende vajadustele vastavate 

riiklike sotsiaalteenustega (rehabilitatsioon, abivahendid, erihoolekanne). Koosolekul osalesid 

EPIKoja, Sotsiaalministeeriumi, Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti esindajad. 

Lisainfo: Karin Hanga 

 

25. märts – Kohtumine Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku Nils Muižnieks-iga. Aruelud 

volinikuga olid jagatud laste õiguste ja haavatavate rühmade õiguste eest seisvate 

organisatsioonide vahel. Haavatavate rühmade õiguste eest seisvate organisatsioonide poolt 

said kutse EPIKoda (Monika Haukanõmm), Eesti vaesuse vastu võitlemise võrgustik 

(esindaja Kärt Mere) ja Toidupank (esindas Piet Borefijn). Monika asemel osales kohtumisel 

Meelis. Arutelu keskendus kriisi mõjule vaesusriski süvenemisele ning toetavate teenuste 

olemasolu küsimustele. Kõne alla tuli samuti ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni 

sõltumatu järelvalvemehhanismi küsimus. Inimõiguste volinik teeb kohtumistest omad 

kokkuvõtted ning esitab need Eesti riigisektori esindajatele, samuti koostatakse Eesti-visiidi 

tulemusena ülevaade Euroopa Nõukogult koos soovitustega Eestile inimõiguste olukorra 

parandamiseks.   

Lisainfo: Meelis Joost 

 

26. märts – toimus KÜSKi juhtimissuutlikkuse koolituspäev. Seoses EPIKoja projekti 

„Mõjutada nähtavalt“ elluviimisega osales EPIKoja projekti esindaja juhtimissuutlikkuse 

koolituspäeval, mis on üks ametlik osa programmi tegevustest. Koolitajaks Jaan Aps Heatoe 

SA-st. 

Lisainfo: Monika Haukanõmm  

 

26. märts – Sotsiaalasjade sektsiooni juhatuse ja sektsiooni koosolek. Sektsioon võttis vastu  

arvamuse Tubaka- ja seonduvate toodete tootmine, esitlemine ja müük. Arvamusele esitati 

arvukalt muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks oli vähendada tubaka tarbimist, kuid 

kahjuks ei leidnud muudatusettepanekud kõik heakskiitu, seetõttu on lõpliku hääletamise 

puhul plenaaristungile oodata rahvatervise aspektist positiivseid muudatusettepanekuid 

arvamusele.  

Sektsiooni koosolekul esines ettekandega Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 

(EU-OSHA, asub Bilbaos) peadirektor, pr.Sedlatchek. Esineja tutvustas agentuuri ülesehitust, 

ESENER uuringut, agentuuri igapäevast tööd tööohutuse ja töötervishoiu edendamisel 

Euroopas. 205 milj töötajat, 159 000 töötervishoiuga seotud surmajuhtumist (9.6% nt. 

vähijuhtumitest seostatakse töökeskkonnaga). Vt. lisainfot http://osha.europa.eu/et 

Lisainfo: Meelis Joost 
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27. märts – Välissuhete sektsiooni koosolek. Sektsioon tegeles EL Arktika poliitika 

küsimustega. Sektsiooni koosolekul esinesid Euroopa Parlamendi vastava töörühma juht ning 

raporti autor, EEAC esindaja ning Rootsi Välisministeeriumi esindaja, kes juhib Arktika 

Nõukogu tööd. Võeti vastu arvamus „ELi Arktika-poliitika uutele globaalsetele väljakutsetele 

vastamiseks selles piirkonnas – kodanikuühiskonna seisukoht“.  

Lisainfo: Meelis Joost 

 

27. märts – Kohtumine EASi ja Eesti Liikumispuudega Inimeste Liiduga Tallinna Puuetega 

Inimeste Kojas seoses konkurssi „Eesti avastamata aarded 2013. Ligipääsetav turism". Eesti 

avastamata aarete konkurss on seotud Euroopa Komisjoni poolt seitse aastat tagasi algatatud 

projektiga "European Destinations of Excellence" (EDEN), millest Eesti võtab osa kuuendat 

aastat. EDENi eesmärk on edendada säästva turismi arengumudeleid Euroopa Liidus ning 

juhtida tähelepanu Euroopa uute turismisihtkohtade väärtustele, mitmekesisusele ja ühistele 

aspektidele, et neid paremini tutvustada muutes sihtkohad aastaringselt külastatavaks. Projekt 

põhineb riiklikel temaatilistel iga-aastastel konkurssidel, mille võitjad moodustavad 

koostöövõrgustiku edasisteks piirkondade arendus- ja turundustegevuseks. Sel aastal on 

konkursile osalema oodatud sihtkohad, kus erivajadustega inimestele on tagatud võrdsed 

võimalused kvaliteetse turismielamuse kogemiseks.    Koosoleku teemad: ligipääsetavuse 

kriteeriumid (tootele)  ja juhendmaterjalid (toote pakkujale), eelvaliku komisjoni liikmed, 

kolme parima sihtkoha külastus (kaasates sihtrühma esindaja), rahvusvaheline žürii liikmed ja 

teavitusürituse „Turism kõigile“ korraldus Tallinnas. 2013 aasta konkursi info ja muud 

konkureerimiseks tarvilikud materjalid on avaldatud ja info veebis 

http://www.puhkaeestis.ee/et/eesti-turismiarenduskeskus/spetsialistile/turismi-

tootearendus/eden-2011 Taotlusvoor on juba avatud ning taotluste esitamise tähtaeg on 22. 

aprill. 

Lisainfo: Helen Kask  

 

28. märts – EPIKojas toimus kohtumine Euroopa Noored esindajatega. Kohtumise 

eesmärgiks oli arutada, kuidas kaasata erivajadusega noori erinevatesse siseriiklikesse ja 

rahvusvahelistesse tegevustesse, tutvustada projektide rahastamise võimalusi, mida Euroopa 

Noored pakuvad. Samuti arutasime erivajadusega noorte suvelaagri tegevusi ning koolituse 

korraldamise võimalusi 2013. a III kvartalis.  

Lisainfo: Karin Hanga, Helen Kask.   

 

28. märts – toimus Haapsalu HNRK nõukogu istung. Istungi põhiteemaks 2012 

majandusaasta aruande heaks kiitmine ja audiitori arvamusega tutvumine. Lisaks informeeris 

juhataja nõukogu, et 03. aprillil toimub Keskuse juurdeehituse pidulik avamine. HNRK on 

taastusravi osutamiseks saanud juurde uusi ja moodsaid ruume, mis on sisustatud tipptasemel 

tehnikaga. Lisaks on renoveeritud ka kogu hoone fassaad, katus ja ventilatsioonisüsteemid, 

mis aitab märgatavalt vähendada energiatarbimist. Küttekuludelt kokku hoitud raha aitab 

panustada taastusravi kvaliteeti. Juurdeehituses paiknevad kaasaegsed raviruumid ning 

terviseetenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskuse taastusravi labor. Ehituse ja selle 

tipptehnoloogilise sisustuse maksumuseks kujunes kokku ligikaudu kaks miljonit eurot. 

Ehitust rahastati poole ulatuses Euroopa Regionaalarengu fondi vahenditest ja poole ulatuses 

haigla enda vahenditest. Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus on suurim 

statsionaarse taastusraviteenuse osutaja Eestis. Lisainfot keskuse kodulehelt: 

http://www.hnrk.ee/. Lisainfo: Monika Haukanõmm 

 

http://www.puhkaeestis.ee/et/eesti-turismiarenduskeskus/spetsialistile/turismi-tootearendus/eden-2011
http://www.puhkaeestis.ee/et/eesti-turismiarenduskeskus/spetsialistile/turismi-tootearendus/eden-2011
http://www.hnrk.ee/
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Lisainfo: 

Esitasime Riigikogu kultuurikomisjonile arvamuse seoses planeeritavate muudatusega 

Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduses (PGS) 

27.03 pressiteade, Eesti Puuetega Inimeste Koda: erihoolekande süsteem Eestis vajab 

reformimist 

Märtsis tähistasid Eesti Epilepsialiit ning Eesti Vaegkuuljate Liit oma 20. tegevusaastat.  Palju 

õnne! 

3.-15 märts viibis EPIKojas praktikal Tallinna Ülikooli bakalaureuse õppe III kursuse 

eripedagoogika tudeng Piret Kamber, kes igapäevaselt töötab E-tervse SA-s. 

 


