Rehabilitatsiooniteenused pimekurtidele, pimedatele ja nägemis-liitpuudega lastele ning
täiskasvanutele
Eesti Pimekurtide Tugiliit
Ehte 7 (Tallinna Heleni Kooli ruumides)
10318 Tallinn
Nisu peatus: troll 9, bussid 26, 26A, 32, 33, 40, 48E
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invaparkla olemas
maja on ligipääsetav liikumispuudega inimestele
kõik teenused eesti ja vene keeles
kõrvalabi ja hooldamist vajav isik peab tulema koos saatjaga
teenust osutatakse vastavalt vajadusele ka isiku asukohas ( kodus, töökohas,
lasteasutustes jne.)
teenusele registreerimine: info@pimekurdid.ee, tel. 6748497 (automaatvastaja),
eelneval kokkleppel kohale tulles

Koostame plaane ja pakume spetsiifilist rehabilitatsiooniteenust pimekurtidele, pimedatele
ja nägemis-liitpuudega lastele ning täiskasvanutele.
1. Varajane sekkumine.
Eripedagoog, füsioterapeut, sotsiaaltöötaja:
¤
määravad kindlaks lapse visuaalse, füüsilise, kognitiivse, kommunikatsioonialase,
sotsiaalse või emotsionaalse ja kohandumisega seotud arengu hetketaseme
2. Pere nõustamine
Eripedagoog (tüflopedagoog), sotsiaaltöötaja ning psühholoog:
¤
määravad kindlaks perekonna ressursid, prioriteedid ja mured, mis on seotud lapse
arengu edendamisega. Määratakse kindlaks nii perekonna olemasolevad kui ka
täiendamist vajavad ressursid.
Füsioterapeut, eripedagoog (tüflopedagoog) ja sotsiaaltöötaja :
¤
määravad kindlaks strateegiad, mis lähtuvad lapse vajadustest saavutada juurdepääs
teabele, arendada välja kommunikatsioonioskused
¤
nimetavad olulisemad tulemused, mida last ja perekonda eeldatakse
saavutavat
¤
määravad kindlaks lapse ja perekonna vajaduste rahuldamiseks vajalikud varajase
sekkumise teenused, sealhulgas teenuste osutamise sagedus, intensiivsus ja meetodi
3. Puudespetsiifiline rehabilitatsioon
Eripedagoog (tüflopedagoog):
¤
määrab kindlaks loomulikud keskkonnad, mis sobivad varajase kekkumisega seotud
teenuste osutamiseks
¤
selgitab välja pimekurdi funktsionaalse nägemis- ja kuulmisvõime ning kaasnevaid
puudeid ja muid piiranguid, juhul kui nad on. Kasutades meditsiinilist informatsiooni
selgitab välja puude etioloogia.
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klassifitseerib kliendi pimekurdiks või liitpuudeks
analüüsib kliendi olemasolevaid kommunikatsioonivorme, tema
kommunikatsioonivõimet ning kliendi kommunikatsioonipartnerite suhtlemisoskusi
määrab õpetatavad kommunikatsioonivormid
kaasab vajalikke spetsialiste (oleneb valitud kommunikatsioonivormidest)
määrab vajalikud abivahendid (vajadusel koostöös füsioterapeudiga)

Eripedagoog, logopeed, tegevusterapeut:
¤
kommunikatsioonioskuste õpetamine
¤
abivahendite kasutamisõpetus
¤
kliendi omandatud kommunikatsioonioskuste õpetamine tema
kommunikatsioonipartneritele
(perekonnaliikmeed, hooldajad, töökaaslased, viipekeele tõlk ja n. e.)
¤
kliendi ja tema kommunikatsioonipartnerite omavahelise suhtlemise protsessi
juhendamine ja analüüs
¤
orienteerumis- ja liikumisõpetus
¤
masinkirjaõpetus
¤
toimetulekuoskuste õpetamine
¤
punktkirjaoskuste õpetamine

