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kahe lapse ema 
 
 25.01-3.05.2011 osales Tallinna Puudega Inimeste Koja 

projektis "Tööotsija tööriistakast - abiks puudega inimesele ja 
puudega lapse vanemale" (ESF, Eesti tuleviku heaks). 
 

 Aprillist 2011 - venekeelsete vanemate puuetega laste 
foorumi koordinaator www.emama.unoforum.ru 

  
 Jaanuar-märts 2013 läbis koolituse "Kogemusnõustamise 

teenus puuetega laste vanematele" (Eesti-Sveitsi 
koostööprogramm, KÜSK, TPIK) Pärast koolitust aitas 
vabatahtlikuna teisi vanemaid aprillis 2014. Oli järelevalve 
psühholoog ja projekti eestvedaja. 
 

 8-13.05.2013 on läbinud koolituse "Mittetulundusühenduste 
baaskoolitus vene keeles" (EAS, ESF, Eesti tuleviku heaks, 
Siseministeerium). 
 
04.2014 - 05.2015  MTÜ Eriline Maailm. Tegutseb vanemate 
klubis, mis korraldab igakuiseid koosolekuid vanematele ja 
puuetega lastele, pakkudes isiklikku nõu. 

 

Tutvustus: Anna Fattakhova,  

http://www.emama.unoforum.ru/


 01.03.2004-30.04.2007  Elcoteq: PDM Specialist, 
Application Specialist in Project Services 

 05.07.2007 – 30.03.2014 Ericsson Eesti AS: Solution 
Configuration Manager, Head of SolCM 

 01.04.2014 Ericsson Eesti AS: Customer Support 
Process Manager 

 Septembrist 2014 MTÜ Eriline Maailm foorumi osaleja.  
 

Tutvustus: Arina Koršunova,  

kahe lapse ema (5 ja 6 
aasta vanused lapsed) 

 



 Anna pere ajalugu (vene keeles) 

 Arina pere ajalugu (eesti keeles) 

 Vanemate küsimused, soovid ja unistused 

 

 

 

Päevakord 

Venekeelsete spetsialistide puudumine ja pikad 
järjekorrad (Anna) 

Diagnostika -> taastusravi (Arina) 
Lisa koolituste võimalus spetsialistidele (Anna) 
Tugi ja nõu erivajadustega lastega peredele ning 

vanematele (Arina)  
Suhtumine ühiskonnas (Anna) 
 
 
 



 Kokkuvõtteks märgime, et tegelikult on kõige tähtsam see, et 
olete kogunenud siia kuulama, rääkima ja olete huvitatud 
nendest küsimustest. See tagab, et tulevikus on meil, 
erivajadustega laste vanematel, natukene lihtsam ja kergem 
elada! 

 Minul isiklikult on suur ootus avastada uut kaasaegsemat 
osakonda. See on nii ilus ja mugav, et tahaks jääda ja elada siin 
igavesti! Ja te ise näete seda! Ma loodan, et parimad eksperdid ja 
spetsialistid, kes on huvitatud osakonnaga koostööst, arvavad 
samamoodi. 

 Ma olen kindel, et see on täpselt see, mis meelitab ligi nii tugevat 
rahalist toetust riigilt kui ka sponsoreid Euroopa fondidest. 

 Soovin edu meile kõigile, kes me tegutseme ühise huvi nimel! 

 

Kokkuvõtted 



TÄNAME! 


