Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse koosoleku protokoll
24. 08. 2005
Endla 59, Tallinn
Algus kell 14.00
Lõpp kell 16.00
Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Ants Leemets, Jüri Järve, Krista Neering, Ülle Aasma, Külli Urb,
tegevjuht Auli Lõoke
Koosolekult puudusid juhatuse liikmed Kaido Kikas ja Tiia Sihver
Koosolekut juhatas Ants Leemets, protokollis Auli Lõoke
PÄEVAKORD:
1. Töövõimetuspensionid; puuetega inimeste sotsiaaltoetused
A. Leemets
2. SA EPI Fondi nõukogusse kandidaadi esitamine seoses nõukogu senise koosseisu volituste lõppemisega
15.11.2005.
3. Ettepanekud EPI Koja põhikirja projekti täiendamiseks 01.09.05
4. Kohtumisest haridusminister M. Repsiga 06.07.05
A. Lõoke
- ligipääsetavusprobleemid kõrgkoolide hoonetes liikumisel
- puudega koolilaste arvutite internetiühenduse tasu kompenseerimine
- olukorrast Astangu Keskuses
5. Kohtumisest Tartu linnapea L. Jänesega 27.06.05
A. Leemets
- transporditeenus Tartu töölkäivatele sügava puudega inimestele
- invaeksperdi kaasamine ehitiste ligipääsetavuse hindamiseks
- korterite kohandamisteenus puudega inimesele
6. Ettepanekud Foorumi koosoleku päevakorda võtmisek s (25.08.05)
7. Kokkuvõte Karujärve suvelaagrist
01.07-03.07.05
Ettepanek Invaspordiliidu ja ELILi suvelaagrite ühendamiseks
A. Lõoke
8. Info Karaski Keskuse arengutest
A. Lõoke
9. Ligipääsetavusele esitatud nõuete leevendamisest muinsuskaitse all olevatele
ehitistele – arvamuse edastamine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile

ARUTATI JA OTSUSTATI:
1. OTSUSTATI: teha ettepanek Foorumile algatada seaduse Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse
muudatusettepanek, mis tõstaks puuetega inimeste sotsiaaltoetusi 30%. Põhjendus: toetuste määrad on püsinud
muutumatutena seaduse vastuvõtmise algusest peale 2000. aastal. Toetuste reaalväärtus on langenud, arvesse pole
võetud viie aasta inflatsiooni. Elukalliduse tõus on olnud jätkuv, ka on seadusest kadunud mitmed algselt seal
olnud toetused (n. telefoni- ja transporditoetus). (vt. LISA 1)
2. OTSUSTATI: Ettepanek EPI Koja üldkogule 14.09.05: ELIL volitab senist EPI Fondi nõukogu liiget A.
Leemetsa tööd nõukogus jätkama. A. Leemetsa kandidatuuri esitab EPI Koja üldkogul Liikumispuudega Inimeste
Liitu volitustega esindav tegevjuht A. Lõoke.
3. OTSUSTATI: EPI Koja ettevalmistatava põhikirja punkt 5.1.1 - juhatuse valimised – toetada varianti, kus iga

liit valib ise oma kandidaadi + asendusliikme EPI Koja juhatusse.
4. A. Lõoke ANDIS ÜLEVAATE kohtumisest haridusministriga:
1.septembriks tuleb esitada nimekiri üliõpilastest, kes vajavad isikliku abistaja teenust liikumisel õppehoonetes ja
lepingute projektid;
2. K. Kukk, ministeeriumi hariduslike erivajaduste nõunik, koostab nimekirja lastest, kes vajavad interneti
püsiühenduse maksmisel tuge;
3. Astangu küsimuses kutsub K. Kukk septembris kokku ümarlaua, et arutada liikumisp uudega õppurite hariduse
omandamise võimalustest ja kvaliteedist Astangu Keskuses.
ELILi juhatus näeb arengutes kahte võimalust:
- sotsiaalministeerium moodustab Astangu nõukogu
- haridus- ja sotsiaalministeerium + puuetega inimeste esindajad moodustavad sihtasutuse.
5. A. Leemets ANDIS ÜLEVAATE kohtumisest Tartu linnapea ja teiste ametnikega. Saadi lubadused
arutamiseks töölkäivate sügava puudega inimeste transpordiküsimust linna volikogus septembri algul; H. Otsa sai
volitused esindada Tartus liikumispuudega inimesi hoonete ligipääsetavuse hindamisel. H. Otsa esitas nimekirja
ehitistest, mis vajavad esmajärjekorras määrusega vastavusse viimist. M. Rüütli korterisse saamise küsimus
lahendatakse. Tegevjuhil tuletada meelde ja jälgida lubaduste täitmist, pärida aru abilinnapealt V. Šokmanilt.
6. OTSUSTATI: Foorumi päevakorda võtta:
1. sotsiaaltoetuste suurendamine 2006.a. eelarves;
2. abivahendite määruse kaasajastamine ja vastuvõtmine;
3. rehabilitatsiooniteenuse selgunud kitsaskohad;
4. võrgustiku rahastamine – järgida endiselt kindla protsendi nõuet hasartmängumaksu laekumistest.
7. OTSUSTATI: kiita heaks idee ühendada ELILi ja Eesti Invaspordiliidu suvelaagrid. Invaspordiliidu
põhihooleks jääks sportlik pool, meie liidul kultuuriline ja meelelahutuslik osa.
8. A. Lõoke ANDIS ÜLEVAATE arengutest Karaski Keskuses. M. Aitsam sõlmis kontaktid psühholoog A.
Taaliga, kes nõustus vedama hakkama rehabilitatsiooniteenuse osutamist Karaskil. 11.08.05 toimus kokkusaamine
ja arutelu Karaskil A. Taali, M. Aitsami, A. Lõokese, Maia Laasi osavõtul. Lähimaks ülesandeks jäi toimiva
rehabilitatsioonimeeskonna kokkupanek ja võimalikult kiire teenuse osutamise alustamine.
9. OTSUSTATI: vastuses Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile kinnitada, et ELIL ei toeta mingil
juhul Ehitusseaduse määruse, mis seab nõuded ligipääsetavusele, tingimuste leevendamist. Muinsuskaitse all
olevatele objektidele tuleb läheneda n.ö. juhtumipõhiselt, et leida optimaalne lahendusvariant ligipääsetavuse
küsimuses. Otsus teha koostöös kõikide spetsialistidega, kaasa arvatud invaeksperdid puuetega inimeste liitudest.
Järgmine juhatuse koosolek toimub teisipäeval, 13.09.2005 algusega 14.00 Endla 59, Tallinn
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A. Lõoke

