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Projekt Aitame liikumispuudega lapsi liikuma
Kontsertklaveri ost oksjonilt
Ettepanek liituda ühendusega MTÜ Korruptsioonivaba Eesti
Üldkoosoleku (24.04.2009) päeva- ja ajakava kinnitamine
ELILi ja Soome Invalidiliitto ühisseminar: Seljaaju vigastustega inimeste aktiivse elu
võimalikkusest
16.04.09 Endla 59.
6. ELILi 20 aastapäeva tähistamine
7. Erakond Rohelised algatatud seaduse eelnõu 406 SE
Juhatuse liikme Tiia Sihveri ettepanekul lisati päevakorda 8. punkt: Isikliku abistaja teenuse
osutamisest Tallinnas.
Tegevjuht Auli Lõokese ettepanekul lisati päevakorda 9. punkt: Briti-Eesti Kaubanduskoja
toel soetatud pandustest ja nende kasutamisest.
ARUTATI JA OTSUSTATI:
1. Projekt Aitame liikumispuudega lapsi kõndima
Saldo kodulehel http://www.elisabet.elil.ee/ – 31.03.09 661 398
Firmad
– 465 400 kr
Eraannetajad
– 234 inimest summas 195 998 kr
Kõnniroboti asukohaks on soovi avaldanud kaks haiglat:
1. Tartu Lastehaigla – plussiks teadustöö võimalus, raha panustamine projekti selgusetu
2. Tallinna Lastehaigla – tõenäoline on rahaline panustamine roboti soetamisse

Tallinna Lastehaigla toetusfond kutsus projekti meeskonna läbirääkimistele 01.04.09.
OTSUSTATI: ELILi esindavad läbirääkimistel tegevjuht A. Lõoke ja tegevjuhi abi E.
Kaibald- Reemet, kes juhinduvad juhatuse seisukohtadest:
1. Konkreetse rahalise panuse korral jätta robot TLH kasutusse
2. Sõlmida kirjalik leping rahalise panuse kohta
3. Robot läheb ostu korral TLH bilanssi ja sellega ELILi osa projektis lõpeb, ELILile ei jää
mingeid kohustusi seoses roboti ekspluatatsioonis hoidmisega.
2. Klaveri ost Muusikaakadeemia oks jonilt
Kontsertklaver osteti oksjonilt alghinnaga (10 000 kr) ja klaveri täisremondiks küsitakse
hetkel hinnapakkumisi.
OTSUSTATI:
1. Klaver jääb ELILi bilanssi, asukohaks Tallinna puuetega Inimeste tegevuskeskus, Endla 59
2. Klaveri kasutamiseks sõlmitakse kasutusleping Tallinna PIKiga
3. Klaveri jooksvate hoolduskulude kandmine lepitakse kokku kasutuslepinguga
4. Klaveri ost ja remont kaetakse pikaajalise laenuga (1,5-2 aastat), mille annab MTÜ
Invatakso
5. Laenu tagastamiseks korraldab ELIL tulukontsertide sarja. Kontsertide sarja aitab
korraldada Muusikaakadeemia klaverieriala õppejõud Irene Lindi.
3. MTÜ Korruptsioonivaba Eesti tegi ELILile ettepaneku korruptsioonivastase võrgustikuga
liitumiseks (LISA 1)
OTSUSTATI: tunnustada MTÜ Korruptsioonivaba Eesti põhikirjalisi eesmärke. Ettepanek
liituda ühendusega MTÜ Korruptsioonivaba Eesti võtta kaalumisele. Liitumisotsus tehakse
peale ühenduse avaliku tegevuse jälgimist sügisel 2009.
4. Üldkoosolek 24.04.2009 kell 11.00
1. raamatupidamisaruanne on audiitori käes otsuse tegemiseks
2. tegevusaruanne 2008 ja tegevusprogramm 2009 on tutvumiseks kodulehel www.elil.ee
3. üldkoosoleku päeva- ja ajakava kinnitamine
OTSUSTATI: kinnitada 24.04.09 üldkoosoleku päeva- ja ajakava (LISA 2 ja LISA 3)
5. ELILi ja Soome Invalidiliitto ühisseminar 16.04.09 Endla 59.
Tegevjuht kirjutas projekti ühisseminari Seljaaju vigastustega inimeste aktiivse elu
võimalikkusest
läbiviimiseks. HMN rahastas projekti 35 000 kr ulatuses. Ühisseminari läbiviimise suhtes
lepiti
Invalidiliittoga kokku põhimõtteliselt 2008.a sügisel.
Eesmärk: Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu raames seljaajukahjustusega inimeste
töörühma ellukutsumine Invalidiliitto eeskujul. Ettekanded ja arutelu seminari vormis, õhtul
seltskondlik osa.
Seminaril käsitletavad teemad:
1. Soome Invalidiliitto raames tegutseva Invalidiliiton selkäydinvammatyöryhmä töörühma
esindaja ettekanne põhjustest, miks selline töörühm nende liid u juurde loodi;
2. Kriisiabi korraldusest vigastatu pereliikmetele ja lähedastele Soome näitel;
3. Taastusravi võimalused ja kaasaegsed abivahendid Soome näitel. Liikumispuudega inimesi

abistavad koerad – väljaõppe saanud abistaja koera demonstratsioonesinemine;
4. Lamatised, põie- ja soolteprobleemid;
5. Paari- ja peresuhted;
6. Keskkonna kohandamine liikumisvabaks – positiivsed näited Eestist ja Soomest;
7. Teenuste kättesaadavus Soome näitel: kodu kohandamine ja kohandatud auto soetamine;
8. Ennetustöö traumade vältimiseks – mida saavad organisatsioonid ja puudega inimesed ise
selles vallas ära teha;
9. OÜ Adelis kõnniroboti töö jälgimine.
OTSUSTATI: Kiita heaks mõte koostöö jätkumise eesmärgil kutsuda ellu
seljaajukahjustustega inimeste töörühm ELILi raames.
6. ELILi 20. aastapäeva tähistamine
Arutati võimalikke ettevõtmisi seoses juubeliaastaga:
1. Välja anda mälestustekogumik „20 aastat Eesti Liikumispuudega Inimeste Liitu“
(praktiliselt valmis, vaja leida trükkimiseks rahastaja).
2. Kujundada ümber seniilmuv väheatraktiivne Infoleht neli korda aastas ilmuvaks
informatiivseks ja uue kujundusega kuukirjaks.
3. Kuulutatakse välja ELILile omanäolise sümboolika leidmiseks konkurss (pidurdab
ressursside puudumine).
4. 09.10.09 tähistatakse pidulikult invaliikumisele alusepanija – invaliikumise grand old man´i
Mihkel Aitsami 80. juubelit. M. Aitsami panust invaliikumises kõige laiemas mõttes on raske
üle hinnata.
5. Laupäeval, 21.11.09 toimub juubeliaasta põhiüritus – kinni panna terveks päevaks maja
Endla 59. Näitused, kontserdid, slaidiprogrammid, videod, sportlik meelelahutus
(liikumispuudega inimesed versus poliitikud/ministrid) jms. Kui rahalise lt on võimalik, siis
pidulik õhtune koosviibimine teha mõnes muus huvitavas paigas.
Sõnavõtjateks kutsutakse avaliku elu arvamusliidreid. Aktivistide ja panustajate
tunnustamine. Ühingutel esitada oma kandidaadid.
OTSUSTATI: arutada 20. aastapäeva tähistamist üldkoosolekul viibijatega koosoleku
informatsioonilises osas.
7. Erakond Rohelised algatatud seaduse eelnõu 406 SE (LISA 4)
„(3) Puude raskusaste määratakse tähtajaks kuus kuud kuni kolm aastat, pere-või eriarsti
ettepanekul tähtajatult, seejuures lastele määratakse puude raskusaste mitte kauemaks kui 16aastaseks saamiseni ning tööealisele puudega inimesele määratakse puude raskusaste mitte
kauemaks kui vanaduspensioni eani. ”
Arutati järgmisi ettepanekud:
1. ühtlustada puude raskusastme ja töövõimetusprotsendi maksimaalsed tähtajad – 5
aastat
2. lastele jääb puude raskusastme tähtaeg – kuni 3 aastat
3. püsiva puude korral rakendada maksimaalseid tähtaegu: lastel kuni 16, tööealistel kuni
vanaduspensionini, vanaduspensionäridel surmani
OTSUSTATI: Toetada Erakond Rohelised algatatud seaduse eelnõud 406 SE
8. Isikliku abistaja teenus Tallinnas
Tiia Sihver, kes on ka isikliku abistaja teenuse kasutaja Tallinnas, andis ülevaate
probleemidest, mis on teenuse osutamisega tekkinud:

1. Seoses Tallinnas aprillis vastu võetava negatiivse lisaeelarvega kärbitakse isikliku abistaja
teenusega seotud kulutusi kuni 10 %. Kärpimine on juba väljendunud maksimumtundide arvu
vähendamisega 37 tunnini alates k.a. märtsikuust. Lepingutes pole tundide arvu isikule
määratud.
2. Isikliku abistaja teenus võimaldab liikumis- ja nägemispuudega inimestel, kes vajavad
puude tõttu teise inimese abi, osaleda ühiskonnaelus, elada iseseisvalt, õppida ja käia tööl.
Samuti vähendab teenus pereliikmete hoolduskoormust.
3. Arvestades, et isikliku abistaja teenuse vajadus liikumis- ja nägemispuudega inimestel on
tunduvalt suurem praegu pakutavast, on teenuse mahu vähendamine mõeldamatu. Isikliku
abistaja teenuse eesmärk on suurendada puudega inimese iseseisvat toimetulekut ning mahu
vähendamine muudab teenuse ebaefektiivseks s.t. teenus ei täida oma eesmärki.
OTSUSTATI: Juhatus peab õigeks ja õiglaseks juhtumipõhist lähenemist teenuse vajaduse
hindamisel ning teenuse tundide arvu fikseerimist lepingus, mida Tallinnas praegu ei tehta.
Juhatus on kindlalt seisukohal, et Tallinna linna 2009. aasta negatiivse lisaeelarve
menetlemisel peab arvestama eeltooduga ning mitte lubama isikliku abistaja teenuse eelarve
vähendamist. Otsuse kohta koostab tegevjuht kirja ja saadab abilinnapea M. Martinsonile.
9. Briti-Eesti Kaubanduskoja toel soetatud pandustest ja nende kasutamisest.
Briti-Eesti Kaubanduskoda kogus oma detsembri- jaanuarikuu tuluõhtutel vahendeid, et osta
liidule kaks teisaldatavat pandust ja ühe paari relsse, mis hõlbustavad ratastoolikas utajatel
laagrites ja üritustel liikumist. Arved on tasutud ja abivahendid reaalselt ELILi kontoris:
1. 2-osaline teleskoop-pandus üldpikkusega 305 cm. Kandejõud täispikkuses 100 kg, üheosalisena 200 kg.
2. üheosaline kerge pandus, mis kaalub 7,5 kg, käib pooleks, pikkus 165 cm, kandejõud 300
kg.
3. 3-osalised teleskoop-relsid, üldpikkus 288 cm, pikkus kokkupanduna 116 cm. Kaal 8,2 kg,
lubatud kandejõud 250 kg.
Tegevjuht tegi ettepaneku: abivahendite kasutamine liidu ja ühingute üritusel tasuta, liitu
mittekuuluvatele ühenduste ja asutuste puhul kasutada kokkuleppehinda.
OTSUSTATI: panduste ja relsside laenutamisel liitu mittekuuluvatele organisatsioonidele on
lubatud esitada arve, kasutades kokkuleppehindu.
Järgmine koosolek kutsuda kokku 17.04.2009 kell 15.00 Endla 59, Tallinn
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