
MEIE KOOSTÖÖPARTNERID ÜLE 
EESTI 

 
Eesti Puuetega Naite Ühenduste Liit 

(EPNÜL) 
Koduleht: www.epnu.ee 

 
Eesti Naiste Koostöökett 

Koduleht: www.naistekoostookett.ee 
 

SA Eesti Naisteühenduste Ümarlaud 
Koduleht: www.enu.ee 

 
Eesti Naisliit (ENL) 

Koduleht: www.naisliit.ee 
 

Eesti Puuetega Inimeste Koja 
(EPIKoda) 

Koduleht: www.epikoda.ee 
 
MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda 

Koduleht: www.tallinnakoda.ee 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

TALLINNA JA HARJUMAA  
PUUETEGA NAISTE ÜHING (THPNÜ) 
 
Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naite Ühing 
on kantud tulumaksuga  
mittemaksustatavate mittetulundusühingute 
ja sihtasutuste nimekirja 
 
Meie ühingu arveldusarve: 
MTÜ Tallinna ja Harjumaa Puuetega 
Naiste Ühing 
EE642200221057250239 (Swedbank AS) 
 
Kõik annetatud vahendid ja rahalised  
annetused lähevad ühingu põhikirjaliste  
eesmärkide täitmise toetamiseks ja  
puuetega naiste aktiivseks kaasamiseks  
ühiskonda. 
 
 
 
 
 
 

 
 

TALLINNA JA HARJUMAA 
PUUETEGA NAISTE ÜHING 
Tallinn, Endla 59-108, 10615 

Tel: +372 556 89895 
Skype: THPNÜ  

E-mail: thpnu@epnu.ee 
Koduleht: http://thpnu.epnu.ee/ 

Facebook: https://www.facebook.com/thpnu/ 
Instagram: thpnu2013 

 
 
 
 
 



MEIE MISSIOON on seista oma ühingu 
liikmete heaolu, õiguste ja huvide eest ning 
muuta ühiskonna hoiakuid erivajadustega 
naiste osas.  
 
MEIE VISIOON on olla professionaalne, 
kaasaegne ning usaldusväärne puuetega  
naisi esindav ühing Tallinnas ja Harjumaal. 
Pakkudes olulist tuge oma liikmetele ning 
olles üheks eestkõnelejaks puuetega naiste  
väärtustamise küsimustes. 
 
VÄÄRTUSTAME ja toetame puuetega  
naiste ettevõtlikkust, mis aitab kaasa Eesti  
ühiskonna ja majanduse arengule.  
 
MEIE EESMÄRGIKS on Tallinna ja  
Harjumaa puuetega naiste sotsiaalse  
aktiivsuse ja teadlikkuse tõstmine  
ühiskonnas. 
 

 
 
 

VÄÄRTUSTADES ERILISI NAISI! 
 
 
 
 
 
 
 

REHABILITATSIOON JA 
KONSULTATSIOON NAISTELE 
 
THPNÜ pakub oma liikmetele nõustamist 
ja abi: 

 erinevate terapeutide, sotsiaaltöötaja,  
eripedagoogi, psühholoogi ja logopeedi 
teenuste leidmisel; 

 rehabilitatsiooniplaanide koostamisel; 
 töövestlusteks ettevalmistamisel; 
 mitmesuguste elukohajärgsete kohaliku  

omavalitsuse teenuste taotlemisel,  
hõlbustamaks kodu- ja tööelu; 

 professionaalset kogemusnõustamist; 
 abivahendite ostmise või rentimise  

taotlemiseks soodustingimustel ja sellega  
seotud teenuste esmakordsel hüvitamisel; 

 korraldame infopäevi, kus õpetame, kuidas 
paremini hakkama saada, vajadusel viime  
läbi individuaalseid koolitusi 
 
Teenuste saamiseks palume kontakteeruda 
tel. +372 556 89895 või e-posti aadressil  
thpnu@epnu.ee  
 
 
 
 
 
 
 
 

ÜHISTEGEVUSED 
 
THPNÜ korraldab oma liikmetele erinevaid 
üritusi. Peamiselt info- ja teabepäevi, 
arutelusi,  diskussioone, koolitusi, spordi- ja  
meelelahutusüritusi, ekskursioone ning 
kogupereüritusi puuetega naistele ja nende 
pereliikmetele, sh lastele. 
Info sündmuste kohta on leitav nii meie 
ühingu kodulehelt kui muude kanalite 
kaudu. 
 
ASTU LIIKMEKS! 
 
Liikmeks astumiseks tuleb soovijal täita  
THPNÜ liikmeks astumise avaldus. 
Taotlusvormid leiab ühingu kodulehelt  
https://thpnu.epnu.ee/ 
Paberkandjal saab liikmeks astumise  
avaldust täita meie kontoris kohapeal.  
 
HÜVED JA SOODUSTUSED 
 
THPNÜ liikmestaatusel on mitmesuguseid 
eeliseid: 
 saada tasuta nõustamist ja teavet e-posti, 

Skype'i ja telefoni teel; 
 osaleda tasuta või soodushinnaga  

üritustel või kursustel; 
 tasuta infomaterjale;  
 võimalus osaleda nii Eesti kui  

rahvusvahelistel seminaridel  


