Tegevusprogramm 2013

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevusprogramm
2013
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liitu (ELIL) kuulub 26 liikmesühingut üle Eesti. ELILi kui
katusorganisatsiooni 2013. aasta tegevusprogramm aitab ellu viia ELILi missiooni: ELIL on
liikumispuudega inimeste ja nende ühenduste eestkostja teel barjäärivaba ühiskonna poole
kaasates liikmeskonda igakülgselt otsustusprotsessi. Tegevusprogrammi koostamisel on
juhatus arvestatud ühingute aktiivi ettepanekuid, arvamuse saamiseks kogutakse
tähelepanekuid nii küsitluste kui erinevate mõttetalgute käigus.
Tegevusprogrammi täitmisel keskendutakse järgmistele tegevustele:
1. Liikumispuudega inimeste ühishuvide eest seismine omavalitsuste ja riigi tasandil eri
valdkondades (ligipääsetav elukeskkond, transport, haridus, tööhõive, raviteenused,
kultuur, informatsioon, teenused ja toetused jne).
2. Liikumispuudega inimeste väärikuse ja õiguste kaitse, liikumisvabaduse käsitlemine
ühe põhilise inimõigusena.
3. Annetuste kogumine abivajavate liikumispuudega laste ja täiskasvanute toetamiseks
nende parema toimetuleku kindlustamisel.
4. Liikumispuudega inimestele võimaluse andmine avaldada arvamust, algatada
diskussioone erinevates eluvaldkondades (ELILi kodulehekülje infofoorum, meililist,
Facebook, infopäevad). Liikmelisuse suurendamine.
5. Avaliku arvamuse kujundamine, suhtlemine pressiga, ELILi ja ühingute tegevuse ja
eesmärkide tutvustamine.
6. Liikumispuudega inimeste teadlikkuse tõstmine neid puudutavates valdkondades.
Liikmesühingute aktiivi koolitamine ja suunamine oma piirkonna (liikumis)puudega
inimeste eestkostjaks ja partneriks omavalitsusorganitele.
7. Liidu liikmete sotsiaalne rehabilitatsioon läbi kultuuri- ja ühisürituste.
8. Koostöö Eestis tegutsevate puuetega inimeste organisatsioonidega.
9. Koostöö kodanikeühenduste, avaliku- ja ärisektori institutsioonidega.
10. Koostöö Eesti seadusloome- ja valitsusorganitega invapoliitika kujundamisel Eestis.
11. Rahvusvahelise koostöö jätkamine sõsarorganisatsioonidega (Soome, Rootsi, Leedu,
Läti jt).
12. Liikumispuudega inimestele vajalike projektide koostamine ja läbiviimine.
13. Teenuste osutamine ja koolituste korraldamine liidule rahaliste omavahendite
hankimiseks.
Tegevusprogrammi eesmärgid:
1. Panustada enam liikmesühingute aktiivi koolitusele, et kujundada asjatundlik, tugev ja
toimiv organisatsioonisisene koostöövõrgustik. Rõhku panna tööle noortega, et
ühingud oleksid jätkusuutlikud.

2. Panustada enam juhatuse liikmete ja tegevtöötajate koolitusele, et kujundada
kodanikuühiskonna protsessides orienteeruv pädev ELILi juhtorgan.
3. Annetuste läbi toetada ja kindlustada liikumispuudega laste/täiskasvanute
toimetulekut, hariduse omandamist ja tööga hõivatust.
4. Parandada koostööd riigivõimu- ja valitsemisorganite ja erinevaid puudegruppe
esindavate liitude- ühingute vahel. Tõhus koostöö igal tasandil on põhivahend
puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomisel ja ühiskonnaellu kaasamisel.
5. Parandada sotsiaalala ja muu (liikumis)puudega inimestele olulise info kättesaadavust.
6. Parandada organisatsioonide ja nende liikmete informeeritust invapoliitika viimastest
suundumustest nii meie liidus, vabariigis kui ka Euroopa Liidus. Liikumispuudega
inimestel on sõnaõigus arvamuse avaldamiseks ja ettepanekute tegemiseks neid
puudutavates valdkondades. Teavitada avalikkust liikumispuudega inimeste
probleemidest, ka kordaminekutest.
7. Korraldada üritusi liikumispuudega inimeste sotsiaal-psühholoogilise
rehabiliteerimiseks, sest rehabilitatsioon, eriti õigeaegne e. varajane, on
võtmeküsimuseks liikumispuudega inimeste reintegreerumisel ühiskonda.
8. Vahendada rahvusvahelist invakogemust, viia läbi ühisprojekte teiste riikide puuetega
inimeste organisatsioonidega.
9. Kaasata töösse/tegevustesse enam vabatahtlikke.
Programmi sihtgrupp:
1. liikumispuudega inimesed ja nende pered;
2. liikumispuudega inimeste organisatsioonid;
3. puuetega inimeste valdkonnaga tegelevad ministeeriumide ja omavalitsuste
ametnikud, sh hariduse, tööhõive ja sotsiaalala töötajad; seadusandjad;
4. kodanikeühendused, avaliku- ja ärisektori institutsioonid;
5. avalikkus;
6. vabatahtliku töö tegijad.

Tegevusprogrammi tegevused liigituvad pidevateks tegevusteks ja kalendaarselt
kinnitatud konkreetseteks projektideks.
Pidevad tegevused:
1. ELILi juhatuse koosolekud kord kuus
Kord kuus (v.a. juulikuu) tuleb kokku ELILi juhatus, et arutada ELILi programmi täitmist,
tegevust võetud eesmärkide täitmisel, püstitada uusi eesmärke, arutada päevakorras olevaid
aktuaalseid invapoliitilisi küsimusi, kujundada liidu seisukohti. Juhatus koostab tegevuskava
nii pikemaks kui lühemaks perioodiks. Käesolevaks aastaks planeerime väljasõite ühingutesse
laiendatud koosolekute pidamiseks.
26.04.2013.a toimub üldkoosolek, kus kinnitatakse 2012. aasta majandusaasta aruanne ning
eelarve ja tegevusprogramm käesolevaks aastaks.
22.11.2013 toimuval üldkoosolekul valitakse uus juhatus järgmiseks kolmeks aastaks.
2. Infovahetus
VEEBILEHT – liidu kodulehekülg aadressil www.elil.ee on internetis üleval olnud aastast
1999. Kodulehekülg on asendamatu nii püsi- kui operatiivinfo vahendamisel mitte ainult oma
liidu liikmetele, vaid kõigile asjasthuvitatutele, kel internetile ligipääs. Eriti popolaarne on

infofoorum, kus vahetatakse mõtteid erinevate teemade üle. Veebilehte täiendatakse ja
kaasajastatakse (kujundus, uued lingid, artiklid, infofoorum, pildigalerii, videoteek ja KKK
rubriik, alamlehed jms) pidevalt veebimeistri poolt. Päevakorras on kogu veebilehe visuaalne
uuendamine.
LIST – liidu list on kiireim ja operatiivseim infovahetamise vahend. Listis kajastuvad nii liidu
kui liikmesühingute poolt jagatud teadaanded, küsitlused, diskussioonid. Olulisim info
seaduste muudatustest, eelnõudest jms jõuab liikmeskonnale listi vahendusel. List hoiab
oluliselt kokku kulutusi telefonile ja muudele sidevahenditele. Oluline on ka psühholoogiline
aspekt – tiheda infovahetusega suureneb ühtekuuluvustunne liikmete vahel.
Juhatusel on oma list info vahetamiseks.
Üliõpilastele info andmiseks on kasutusel tudengite list.
FACEBOOK – ELILil on Facebookis oma lehekülg, kus avaldatak se infot kõige
erinevamatel teemadel, mis puudutab (liikumis)puudega inimesi. Jagamiste kaudu võib olla
kindel, et info jõuab pea kõigi liikumispuudega inimesteni, kel on FBis oma konto.
INFOVAHETUS KOHTADEL
TEGEVJUHT käib võimalusel kord kuus kohtadel rääkimas liidu tegevuskavast, juhatuse
seisukohtadest aktuaalsetel teemadel, samuti sellest, mis on päevakorral seadusandluses.
Oluline on saadav tagasiside – millist abi ja toetust liidult oodatakse. Sellised külaskäigud
annavad väga olulist infot nn rohujuuretasandil selle kohta, kuidas kohalikud ühingud
toimivad ja millised on valusamad probleemid.
JUHATUSE VÄLJASÕIDUD KOHTADELE 2013.a kavandab juhatus süstemaatilisemat
liikmesühingute külastamist, et nõupidamistel arutada liidu tegevuskava ja saada vahet ult
tagasisidet olulistest probleemidest. Juhatuse üks prioriteete käesoleval aastal on liikmelisuse
suurendamine – aktiivset selgitustööd tehakse kohtumistel liikmesühingutega. Väljasõite
plaanitakse ühitada juhatuse nn laiendatud koosolekutega.
3. Koostöö valitsusorganite, omavalitsuste ja puuetega inimeste organisatsioonidega
Senine hea koostöö ja saavutused kinnitavad tegevuse jätkumise vajalikkust. Tuleb arutada ja
leida lahendusi puuetega inimeste probleemidele (rehabilitatsioon, abivahendid, haridus,
tööhõive, ligipääsetavus, invatransport, puuetega lapsed ja nende pered jne). ELIL peab
oluliseks osalemist puuetega inimesi puudutavate seadusandlike dokumentide
väljatöötamisest ja eelnõudele eksperthinnangute andmist. Eelkõige peab ELIL oluliseks
liikumisvabaduse problemaatikat. KOVidega tuleb koostöö oluliselt tihedamaks muuta, kuna
teenuste osutamine on suures osas pandud omavalitsuste vastutusele. Probleemide
lahendamiseks tuleb teha koostööd spetsialistide tasemel. Liit on saanud oma liikmetelt selged
juhised, millega sel aastal riigi tasandil süvendatult tegelda, need on:
1. suurem koostöö seadusandjatega erinevate probleemidele lahenduste leidmiseks;
2. rehabilitatsiooniteenus efektiivseks! Taastusravi peab muutuma kättesaadavamaks;
3. abivahendite süsteemi reformimine.
4. Koostöö ärisektoriga
ELIL jätkab koostööd Alexela Oil ASiga ja püüab leida teisigi koostööpartnereid tööga
hõivatuse suurendamiseks. Sõlmitud lepingud võimaldavad liikumispuudega inimestel teha
tööd kodus – osutada dispetšer- ja operaatorteenust. ELIL otsib jätkuvalt võimalusi
vahendada tööd liikumispuudega inimestele. Teenuse vahendamine võimaldab teenida ka
veidi omavahendeid.
5. Kõrgkoolis õppivate tudengite tugiisiku teenuse koordineerimine
2012/2013 toetab tugiteenuste saajaid stipendiumite näol SA Arcimedes Primus programm.

Nende kõrgkoolide tudengite tugiisiku teenuse rahastamist, kes pole liitunud Primus
programmiga, jätkab Haridus- ja Teadusministeerium ja seda koordineerib ELIL
6. Heategevusprojektid
1. Kanal 2 saate Tantsud Tähtedega annetuse jagamise koordineerimine
ELIL on Kanal 2 partneriks olnud neljal aastal (2006, 2007, 2008, 2010), abi on saabunud
sajad liikumispuudega lapsed kokku ligi 207 715 euro eest. 2010.a annetus läks
liikumispuudega laste raviks mõeldud kõnniroboti, 2011.aastal liikumispuuet ennetava
elektromüograafi ostuks, mõlemad seati üles Tallinna Lastehaiglasse. Käesoleval aastal jätkub
perede, kus on veel toetussummasid lastele kasutamata, teenuste rahastamine.
2. Heategevusprojekti Elisabet (kõnniroboti soetamiseks) konto jääki otsustas juhatus
kasutada liikumispuudega laste toetamiseks. Toetuste piirmääraks on 320 € aastas. Toetusi
määratakse avalduste alusel, otsuse kinnitab ELILi juhatus. Lähenemine individuaalne,
sihipärane, vajadusel lisainfo sotsiaaltöötajatelt, koolist, et toetust saaksid tõesti need, kel see
hädavajalik. Toetuse eesmärk – arendada/säilitada lapse füüsilist ja vaimset arengut.
3. Heategevuskross Tanel Leok &
sõbrad
Heategevuskrossi ja oksjoniga
koguti 2012.a õnnetuses liikumispuude saanud laste (vanuses kuni 21 aastat) toetuseks 10 000
eurot. Teavituskampaania, et sihtgruppi kuuluvaid lapsi leida, korraldati KOVide kaudu.
ELIL koordineerib annetuse jagamist sihtgruppi kuuluvate lastele, samuti korraldab
rehabilitatsioonilaagri. Ka käesoleval aastal jätkub koostöö Tanel Leok ja sõbrad tiimiga
abivajajatele vahendite kogumiseks.
7. Portaali www.liikumisvabadus.invainfo arendamine
Üle-eestilise ligipääsetavuse info kogumine (äri-, riiklike ja ühiskondlike objektide
ligipääsetavuse kaardistamine) jätkub nii projektidele rahastuse taotlemise kui
koostöölepingute sõlmimisega. Jätkuvad läbirääkimised Tallinna Ülikooliga ligipääsetavuse
kaardistamiseks ja hindamiseks.
8. ELILi liikmesühingute juhtide ja aktiivi koolitus
Juhatus peab oluliseks liikmesühingute aktiivi koolitamist ja suunamist oma piirkonna
liikumispuudega inimeste eestkostjaks ja partneriks omavalitsusorganitele. Tegevus
invavaldkonnas eeldab asjakohaseid teadmisi ja kogemusi puuetega inimeste olukorrast ja
vajadustest. Vaja on olla kursis uusima informatsiooniga olemasolevatest või käivituvatest
kontseptsioonidest, programmidest, teenustest. Kuna ühingute juhid vahetuvad, on ikka ja
jälle vaja rääkida organisatsiooni juhtimisest ja tulemuslikust toimimisest. Infovahetus aitab
toimuvaid protsesse mõista ja diskussioon uusi käivitada. ELILil on kavas 2013.a läbi viia
kolm suuremat infopäeva-koolitust (teema valitakse vastavalt ühingute ettepanekutele ja
sellele, mis on antud ajahetkel aktuaalne ja oluline). ELIL peab oluliseks koolituste
korraldamist, mille kaudu leiavad liikumispuudega inimesed tööd.
9. Koolituste korraldamine
Viimastel aastatel on liit koostanud koolitusprogramme liikumispuudega inimeste
abistamisest ja suhtlemisest erivajadustega inimestega. Sihtgrupiks on teenuseid osutavad
asutused, organisatsioonid, kes puutuvad kokku erivajadustega inimestega ja vajavad sel
teemal spetsiifilisi teadmisi. Koolituste korraldamist jätkatakse 2013.aastal, taotletakse
HTMist koolitusluba.
Konkreetsed projektid tegevusprogrammi elluviimiseks:
15.02.2013 Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tänuüritus AASTA TEGU 2012
Traditsiooniline ELILi tänuüritus, kus tunnustatakse ja tänatakse heategijaid meenega toetuse

ja abi eest eelmisel aastal. 2013.a toimub üritus Tallinna Teletornis. Ettepanekud
tunnustamiseks teevad ühingud, lõpliku otsuse teeb juhatus. Üritusel räägivad
liikumispuudega inimesed oma töödest ja tegevustest, mis teeb muret, mis rõõmu.
Sihtgrupiks liikumispuudega inimesed, avaliku elu tegelased, poliitikud, laiem avalikkus.
Eesmärgiks on avalikkusele tutvustada ja rääkida tänase päeva väljakutsetest, puuetega
inimeste võimalustest õppida, töötada, tunda end ühiskonnas võrdväärsena jms puudega
inimeste endi silme läbi. Ürituse lõpetab kohvilaud. Enne üritust saadetakse laiali pressiteade.
18.-20.06.2013 ELILi koolitus- ja puhkelaager Käsmus.
ELILil on pikaajaline traditsioon suviste õppe-puhkelaagrite korraldamisel. Eesmärgiks on
lisaks koolitusele ja infovahetamisele pakkuda liikumispuudega inimestele ja nende
pereliikmetele aktiivset puhkust ja suhtlemisvõimalusi. Ürituse viivad läbi liikmesühingud
koostöös liidu juhatusega. Ürituse sihtgrupiks on ligi 200 liikumispuudega inimest ja nende
pereliiget. Koolituslaager on ainuke nii suurearvulise osalejaskonnaga üleriigiline
kokkusaamine, seega väga oluline liidu liikmetele sotsiaal-psühholoogilise rehabiliteerimise
aspektist. Koolituspäevade üheks eesmärgiks anda teadmisi invapoliitika viimastest
suundumustest nii meie liidus, vabariigis kui ka Euroopa Liidus. Peale ELILi juhatuse
liikmete jagavad teavet kutsutud poliitikud ja lektorid. Ürituse raames toimuvad mõttekojad,
ekskursioonid, töötoad, näitused, kontserdid, tantsuõhtud, sportlikud tegevused.
23.-26.06.2013 Tõrvaaugu lastelaager „Julge elada“
Tegemist on 2007.a ELILi poolt alustatud populaarse lastelaagrite projektiga. Ka 2013.a
laagri toimumiskohaks on Tallinna LIÜ Tõrvaaugul puhkebaas Järvamaal. Laagrist võtab osa
40 liikumispuudega last koos vanemad või isiklike abistajatega. Projekti eesmärgiks on laste
ja noorte rehabilitatsioon erinevate (sportlike) tegevuste kaudu, noorte aktiivse ellusuhtumise
ja positiivse eluhoiaku toetamine, eneseületamise ja -distsipliini kasvatamine, mis aitavad
oluliselt parandada edaspidist elus toimetulekut. Moto ”Julge elada!” peegeldab julget
pealehakkamist elus hakkama saada ning tegelda erinevate, esmapilgul puuetega inimeste
jaoks ebatavaliste harrastustega.
Eraldi eesmärgiks on kaasata mitte-eestlastest puuetega lapsi koos vanematega ning seeläbi
edendada kogukondadevahelist suhtlemist. Emadele- isadele pakub laager head võimalust
omavaheliseks suhtlemiseks ja kogemuste vahetamiseks vabas õhkkonnas. Laagris toimuvad
erinevad tegevused – sportpüssist ja vibust täpsuslaskmine, idamaade võitluskunstide trenn,
ujumine, maalimine, mängud, isetegevus jne. Külla tulevad külalised, kes räägivad
vestlusringis erinevatel lapsi huvitavatel teemadel.

Liikumispuudega laste loodus retked 2. ja 3. kvartalis
2010.a alustas liit projektide kirjutamist KIKile, et saada rahastust liikumispuudega noorte
loodusretkedele erinevatesse looduskeskustesse. Need on osutunud väga harivateks ja
menukateks. Käidud Nõva, Aegviidu, Oandu, Täksi ja Aimla loduskeskustes, Tallinna
Botaanikaaias, Matsalu linnuriigis ja Elistvere loomapargis. Looduskeskused teevad väga
suuri pingutusi, et muuta oma rajad ja keskused ratastoolis noortele ligipääsetavateks.
Eelmisel aastal saadi rahastus kahele projektile, mis viiakse ellu 2013.a 2. ja 3. kvartalis.
Projekt Vabatahtlikud sõbraks erivajadustega inimeste maailmaga 1. okt 2012 – 30. apr
2013
Regionaalministri valitsemisala ja KÜSKi poolt rahastatud projekt algas 2012 ja viiakse
lõpule 2013 kevadel. Projekti eesmärgiks on organisatsioonile välja koolitada olemasolevad

vabatahtlikud (5) ja leida juurde 15-20 uut vabatahtlikku, kes on valmis oma vaba aega
sisustama ELILi üritustes ja panustama aega organisatsioonitöös.
Projekt Mihkel Aitsami töö- ja eluloost raamatu välja andmine
HMN poolt rahastatud projekt invaajaloo grand old man´i Mihkel Aitsami elutöö
üleskirjutamiseks ja väljaandmiseks raamatuna. Trükis ilmub 2013.a sügisel.
Projekt Unive rsaalne disain – takistustevaba keskkond (Universal Design – Barrier Free
Environments) 2011 – 2013
Projekti rahastab SA Archimedese programm Grundtvig elukestva õppe alamprogrammist.
Projektis osalevad partneritena Läti, Leedu (projekti juhtriik), Eesti, Inglismaa ja Hispaania
liikumis- ja füüsilise puudega inimeste organisatsioonid.
Mõte sai alguse Vilniuses 2010 toimunud Eesti, Läti, Leedu ja Soome liikumispuudega
inimeste organisatsioonide esindajate konverentsil. Tõdeti, et ligipääsetavuse olukord on
riigiti väga erinev. Saamaks konkreetset ülevaadet otsustati keskenduda konkreetsetele
teemadele – universaalne disain ongi esimene teema, mis käsile võetakse. Eesmärgiks –
jagada osavõtvate riikide organisatsioonide vahel universaalse disaini kogemust, anda
ülevaadet oma riigi olukorrast liikumispuudega inimeste ligipääsu küsimustes, jagada
positiivseid ja negatiivseid kogemusi, töötada välja ühtne tegevusstrateegia universaalse
disaini põhimõtete rakendamise osas.
Tegevuste osas on planeeritud rida kohtumisi ning töötubasid, vähemalt üks kohtumine igas
partnerriigis. Tegevused algasid septembrist 2011 ja kestavad juulini 2013.
Nende tegevuste tulemusena peab suurenema teadlikkus universaalse disaini põhimõtete
rakendumise osas, omandatud kogemuste põhjal saavad partnerorganisatsioonid
efektiivsemalt edendada ligipääsetavuse printsiipe oma riikides. Infopäevadest ja töötubadest
osavõtjatest kujunevad välja antud riikide universaalse disaini eksperdid.
07.04.13 – ELILi poolt korraldatav kohtumine Tallinnas
06-08.13 – Projektist kokkuvõtteid tegev kohtumine Vilniuses
Projekt Koguperefestival Puude taga on inimene Tallinna Lauluväljakul 7.-8.06.2013
Kultuurifestival korraldatakse koostöös teiste puudeorganisatsioonidega ja on mõeldud kõige
laiemale avalikkusele. Ürituse fookuses on kultuurile ligipääse tavus kõigile.
Käesoleva programmi ellurakendamise tule musena:
Liikmesühingute juhid mõistavad oma rolli kohalikul tasandil eestkostjana. Iga ühing teeb
vähemalt ühe ettepaneku KOVile puuetega inimeste olukorra parandamiseks – kokku 26
ettepanekut






Lastele ja noortele suunatud üritustega kasvatame edaspidiseid aktiivseid liikmeid.
Suureneb ühingute liikmelisus. 5 laste- ja noorteüritust 100le noorele. 30 noort astub
kohaliku ühingu liikmeks.
Koolitustegevuse tulemusel kasvab liikumispuuetega inimeste organisatsioonide
juhtide ja lihtliikmete teadlikkus invaorganisatsioonide rollist ühiskonnas. 3 üleeestilist koolitust 100 liikmele.
Suureneb liikumispuudega inimeste organisatsioonide ja liidu vaheline infovahetus ja
sellega kaasnev ühtekuuluvustunne, paraneb organiseeritud tegevus puudega inimeste
probleemide tõstatamisel ja lahendamisel. Tekib tugev koostöövõrgustik. Tegevjuht
viib ühingutele kohtadel läbi 6 infopäeva kokku 180 liikmele.
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Sotsiaalse rehabilitatsiooni tulemusena inimesed integreeruvad ühiskonda paremini,
on teadlikumad oma õigustest ja kohustustest, otsivad aktiivselt võimalusi nende
rahuldamiseks ja elluviimiseks. Säilib eneseväärikus ja teotahe, tõuseb enesehinnang
ja sellega seoses paraneb toimetulek elus. Tänuüritusest ja Käsmu laagr ist võtab osa
vähemalt 200 liidu liiget.
Koostöö seadusloome- ja valitsusorganitega aitab vältida seaduste vastuvõtmisel
invaaspekti eiramist, laseb kaasa rääkida prioriteetidest puudega inimeste probleemide
lahendamisel. Liit osaleb 5 töörühmas, teeb 10 muudatusettepanekut erinevatesse
seadusandlikesse aktidesse.
Paraneb avalikkuse informeeritus liikumispuudega inimeste elust, suhtumine puudega
inimestesse muutub tolerantsemaks. Barjäärivaba ühiskonna idee muutub
mõistetavamaks. 5 arvamusavaldust meedias, 5 pressiteadet liidu tegevusest.
Sisukas kodulehekülg ei köida ainult liikumispuudega inimesi, positiivset tagasisidet
saame erinevatelt huvigruppidelt. Lehekülje külastatavus suureneb 50 võrra kuus.
ELILi eelarve 2013 PROJEKT
TULUD
ÜLETULEV JÄÄK (pangakontode ja kassa seis 31.12.2012)
Sihtotstarbelised jäägid
HTM toetuse üliõpilastele tugiisiku teenuse vahendamiseks jääk
Toetuse liikumispuudega lasteleTantsud Tähtedega jääk
Heategevuskrossi Tanel Leok & sõbrad annetuse jääk
Projekti Elisabet jääk: laste toetamiseks avalduste alusel
HMN toetus projektile Mihkel Aitsami elulugu
SA Archimedes toetus projektile Universal Design – Barrier Free
Environments
KÜSK toetus projektile Vabatahtlikud sõbraks erivajadustega inimestega
SoM toetus projektile Puude taga on inimene 7.-8.06.13

397 929,00
119 430,00
91 162,00
1 199,00
4 075,00
13 217,00
14 529,00
3 506,00
3 276,00
1 360,00
50 000,00

1.2 Omavahendid
1.2.1 Invaru dividendide 2012 jääk
1.2.2 Annetused ELILi tegevuse toetamiseks

28 268,00
15 220,00
13 048,00

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2013 TULUD
Toetus EPI Fondist personali- ja halduskuludeks
Tulud Alexelale dispetšerteenuse osutamisest
Tulud liikmemaksudest
Tulud annetustest
Tulud koolituste korraldamisest ja teenuste osutamisest

34 554,00
20 293,00
11 095,00
166,00
1 000,00
2 000,00

3.

TOETUSED PROJEKTIDE ELLUVIIMISEKS
PROJEKTITULU:
KÜSK toetus Vabatahtlike projektile
HMN toetus projektile M. Aitsamist raamatu trükikulud
SA Dharma + Tln LV toetus lastelaagrile Julge elada
Erinevad projektid kaardistustöödeks
KIK toetus Noorte õppekäigud loodusesse 5.etapp

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

243 945,00
3 250,00
5 740,00
3 835,00
6 391,00
3 438,00

KIK toetus Noorte õppekäigud loodusesse 6.etapp
Kultuurkapitali toetus projektile Puude taga on inimene 7.-8.06.13
HMN toetus projektile Puude taga on inimene 7.-8.06.13
Tallinna LV toetus projektile Puude taga on inimene 7.-8.06.13
Töötukassa toetus projektile Puude taga on inimene 7.-8.06.13
KÜSK toetus projektile Puude taga on inimene 7.-8.06.13
MKM toetus projektile Puude taga on inimene 7.-8.06.13
Muud tulud projektile Puude taga on inimene 7.-8.06.13
HMN toetus Koolitusprogramm puudega inimeste abistamisest ja
3.14
suhtlemisest
3.15 EPIF toetus projektile Liikumispuudega inimeste tööhõive soodustamine
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

KULUD
PERSONALI- JA HALDUSKULUD
Personalikulu (maksudega)
üür (kontor, saal, õppeklass)
telefonid
postikulud
bürookaup
pangateenused
audiitor (aastaaruande auditeerimine)
liikmemaksud (EMSL, FIMITIC, EML)
transpordikulu (juhatuse koosolekud, üldkoosolek)
isikliku transpordi kasutamise kompensatsioon
muud tegevuskulud

5.
5.1

KULUD TEENUSTE VAHENDAMISEST
Palgakulud Alexelale dispetšerteenuse osutamise eest

6.1
6.2
6.3
6.4

KULUD 2012 ALUSTATUD JA 2013 LÕPPEVATE PROJ.
ELLUVIIMISEKS
HTM toetus üliõpilastele tugiisiku teenuse vahendamiseks
Toetus heategevuskrossist Tanel Leok ja sõbrad
Toetus liikumispuudega lastele Tantsud Tähtedega annetusest
Kulud projektile Elisabet laste kõnniroboti teenuse osutamiseks

7.
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.2

KULUD 2013.a PROJEKTIDE ELLUVIIMISEKS
ELIL projektid
Tänuüritus (ELIL)
Tänuüritused (2 liikmesühingut)
Veebileht
Ühingute aktiivi koolitus
Käsmu suvelaager
Erinevate projektide finantseerimiseks
Sihtrahastusega projektid

6.

1 900,00
4 000,00
30 000,00
30 000,00
10 000,00
40 000,00
20 000,00
76 000,00
6 391,00
3 000,00
392 482,00
22 888,00
18 396,00
767,00
490,00
64,00
100,00
64,00
720,00
269,00
1 000,00
768,00
250,00
11 062,00
11 062,00
33 019,00
1 199,00
13 217,00
4 075,00
14 529,00
325 513,00
23 426,00
1 500,00
1 000,00
1 534,00
3 000,00
6 392,00
10 000,00
302 087,00

7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4

HMN toetus projektile Mihkel Aitsami elulugu
HMN toetus projektile M. Aitsamist raamatu trükikulud
SA Dharma + Tln LV toetus lastelaager Julge elada projektile
Erinevad projektid kaardistustöödeks
SA Archimedes toetus projektile Universal Design – Barrier Free
7.2.5
Environments
7.2.6 KIK toetus Noorte õppekäigud loodusesse 5.etapp
7.2.7 KIK toetus Noorte õppekäigud loodusesse 6.etapp
7.2.8 KÜSK toetus Vabatahtlike projektile
HMN toetus Koolitusprogramm puudega inimeste abistamisest ja
7.2.9
suhtlemisest
7.2.10 SoM toetus projektile Puude taga on inimene 7.-8.06.13
7.2.11 Kultuurkapitali toetus projektile Puude taga on inimene 7.-8.06.13
7.2.12 HMN toetus projektile Puude taga on inimene 7.-8.06.13
7.2.13 Tallinna LV toetus projektile Puude taga on inimene 7.-8.06.13
7.2.14 Töötukassa toetus projektile Puude taga on inimene 7.-8.06.13
7.2.15 KÜSK toetus projektile Puude taga on inimene 7.-8.06.13
7.2.16 MKM toetus projektile Puude taga on inimene 7.-8.06.13
7.2.17 Muud tulud projektile Puude taga on inimene 7.-8.06.13
7.2.18 EPIF toetus projektile Liikumispuudega inimeste tööhõive soodustamine
8.
RESERV
28.01.2013
Auli Lõoke, tegevjuht

3 506,00
5 740,00
3 835,00
6 391,00
3 276,00
3 438,00
1 900,00
4 610,00
6 391,00
50 000,00
4 000,00
30 000,00
30 000,00
10 000,00
40 000,00
20 000,00
76 000,00
3 000,00
5 447,00

