
NIRK MTÜ (reg nr 80314341, lapsehoiu teenuse tegevusluba 
nr SLH000459 kehtiv kuni 26.12.2016) korraldab algaval suvel 
raske ja sügava puudega eesti- vene- ja viipekeelsetele lastele 
teemanädalad ning suvekoolid. 

TEEMANÄDALAD toimuvad JUULIS 2012 
koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga:

Sihtgrupp: Tallinna ja Harjumaa raske ja sügava puudega lapsed
Teemanädalad toimuvad Tallinnas Nõmmel, Mai tänav 4 
tööpäeviti kella 8.00-18.00 (ilma ööbimiseta, toitlustus 2 korda 
päevas, transport hommikuti ja õhtuti Tallinna piires eelnevalt 
kokku lepitud peatusest).
Eraldi vahetus raske puudega ja sügava puudega lastele. Oodatud 
on eesti- ja venekeelsed lapsed. Ratastooli abil liikuvatel lastel on 
osalemine võimalik koos isikliku abistajaga.

Vahetused:

  2.  -  6. juuli „LEIUTAJATE NÄDAL“ raske puudega lastele 

 16. -  20. juuli „ISE PANEN RIIDESSE, ISE TEEN SÜÜA“  

sügava puudega lastele.

NIRK MTÜ SUVI 2012



Teemanädalate päevakava: 
 
8.00 –  9.00    laste saabumine, vaba mäng, hommikulaul
9.00 –     hommikusöök
 9.30 – 11.00  õppetegevus
11.00 – 13.00  jalutuskäik linnas või õuemängud
13.00 –   lõunasöök, muinasjututund
14.00 -  14.45   loovtegevused (nädala raamatu valmistamine)
15.00 -  15.30   võimlemine/näitemäng
15.30 -  16.30   loodustund pargis/õues
16.30 –               oode
16.45 –             päeva kokkuvõte, õhtulaul
17.00 – 18.00 laste kojusaatmine, vaba mäng

Ühe teemanädala kogumaksumus on osaleja kohta 270 eurot, millest omavalitsus 
tasub võimalusel põhiosa 250 eurot ja lapsevanema omaosalustasu on 20 eurot. 

Tallinna raske või sügava puudega laste eest tasub põhiosa maksumuse 250 eurot 
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. 

NB! Harjumaa valdade ja väikelinnade  lapsevanemad!
Enne registreerumist kontakteeruge palun kohaliku omavalitsuse esindajaga ja 
veenduge KOVi võimalustest tasuda Teie lapse eest suvekooli maksumuse põhiosa.

Täpsemalt on teemanädalatele registreerumise info esitatud infolehe lõpus. 



ÜLEVABARIIGILISED INTERVALLHOIUGA SUVEKOOLID RASKE 
JA SÜGAVA PUUDEGA LASTELE TOIMUVAD JUUNIS JA 
AUGUSTIS 2012 TUNTUD LASTELUGUDE TEEMADEL

Suvekoolid korraldatakse koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning teiste 
kohalike omavalitsustega. 

2012.aasta suvel toimuvad järgmised ülevabariigilised teraapilised koolid 
Varemurru Puhkekeskuses Tõstamaa vallas Pärnumaal (www.varemurru.ee):
10. - 14. juuni –  „Varemurrult Kurrunurruvutisaarele!“.
5. - 9. august - “Mowgli seiklused Varemurrus“.
12- 16. august - „Peeter Paani seiklused Varemurrus“.

Suvekoolide päevakava:
9.00 –            Äratus, pesemine, riietumine, hommikuvõimlemine, voodite korrastus
10.00 -            Hommikusöök
10.30 – 12.30 Hommikulaul ja õppetegevused
12.30 – 14.00 Loovmängud õues, rannas
14.00 –            Lõunasöök
14.30 – 15.00 Vaikne tund lastekirjanduse saatel
15.00 -  16.30 Liikumismängud õues, rannas
16.30 -             Oode 
17.00 – 18.00 Nädala raamatu valmistamine
18.00 –             Õhtusöök
18.30 – 20.00 Laste endi etendus päeva teemal, viktoriin, õhtulaul
20.00 – 22.00  Vaba mäng, ettevalmistused magamaminekuks
22.00 –             Öörahu

Saabumine esimesel vahetuse päeval kella 9. -12.00. 
Lahkumine viimasel vahetuse päeval kella 16.00 – 19.00.
Kolmapäevad on ekskursioonipäevad.
Suvekoolide täpsemad programmid ja lisainformatsioon on esitatud www.nirk.eu 
alates 1. juunist. 
Ratastooli abil liikuvatel lastel on osalemine võimalik koos isikliku abistajaga.

Suvekooli ühe vahetuse kogumaksumus on osaleja kohta 430 eurot, millest oma-
valitsus tasub võimalusel põhiosa 390 eurot ja lapsevanema omaosalustasu on 40 
eurot. 
NB! Enne registreerumist kontakteeruge palun kohaliku omavalitsuse esindajaga ja 
veenduge KOVi võimalustest tasuda Teie lapse eest suvekooli maksumuse põhiosa.

Tallinna raske või sügava puudega laste eest tasub põhiosa maksumuse 390 eurot 
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. 



REGISTREERUMINE:

Suvekoolis ja/või teemanädalatel osalemiseks palume registreeruda meiliaadressil 
maarja@nirk.eu: Maarja Laiapea, mobiil 50 24 660. 
Muudes küsimustes (lapse toimetulek, programmi sisu jm) palume kontakteeruda 
53 495 644, Ave Kalmus. 

Registreerumise tähtajad teemanädalatele ning Suvekoolidesse:

-10.-14. juunil toimuvasse ülevabariigilisse Suvekooli registreerumine toimub kuni  
3.juunini. NIRK MTÜ poolt väljastatava arve tasumise tähtaeg on 8. juunil 2012. 

-Teemanädalatele (st kaks vahetust juulikuus, Tallinna ja Harjumaa lastele) 
registreerumine toimub kuni 16. juunini. NIRK MTÜ poolt väljastatava arve tasum-
ise tähtaeg on 27. juunil 2012.

-Augustikuus toimuvatesse ülevabariigilistesse Suvekoolidesse saab registreeruda 
kuni 22. juulini. NIRK MTÜ poolt väljastatava arve tasumise tähtaeg on 31. juulil 
2012.

Registreerumisel palume edastada e-mailile maarja@nirk.eu järgmised andmed: 
lapse nimi, isikukood, lapsele määratud puude aste, elukoha aadress, lapsevanema 
või eestkostja nimi ja kontaktid (telefon ja meiliaadress), kohaliku omavalitsuse 
sotsiaaltöötaja nimi ja kontakt, perearsti nimi ja kontakt. 

Ühtlasi palume registreerudes teada anda:
 - millises vahetuses või vahetustes soovite osaleda?
 - kas soovite arvet meili või posti teel?

Registreerunutele väljastatakse e-maili või posti teel omaosaluse arve. Ülekannet 
tehes palume ära märkida arve number ja osaleja nimi. 

Lisainfo registreerumise osas telefonil 50 24 660 (Maarja Laiapea), muudes küsi-
mustes 534 95 644 (Ave Kalmus).
 
Rõõmsa kohtumiseni NIRK MTÜ suvekoolides! 

Ave Kalmus
NIRK MTÜ juhatuse liige




