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PÄEVAKORD:
1. 18.-20.06.07 Käsmu suvelaagri sisuline ja majanduslik kokkuvõte – A. Lõoke
2. 20.06.07 toimunud Foorumi esindajate kohtumisest sotsiaalminister M. Maripuuga –
A. Lõoke
3. 25.06.07 toimunud ELILi esindajate kohtumisest majandus- ja
kommunikatsiooniminister J. Partsiga – T. Sihver
4. Käesoleva juhatuse volituste lõppemisest ja uue juhatuse valimiseks üldkoosoleku aja
määramine
Juhatuse esimehe ettepanekul lisati päevakorda viies punkt:
5. Hoolduslaagrite korraldamine täiskasvanud liikumispuudega inimestele, et võimaldada
perele puhkust – A. Leemets

ARUTATI JA OTSUSTATI:
1. Tegevjuht andis ülevaate 18.-20.06.07 toimunud Käsmu suvelaagrist. Tegemist oli suurima
osavõtjate arvuga laagrist, registreerunuid oli ca 220, koos külaliste ja esinejatega käis laagrist
läbi ligi 240 inimest. Laagri avas Lääne-Virumaa maavanem, sotsiaalpoliitilistele küsimustele
vastas Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Ott Lumi, vestlusringis o li kirjanik Kalju Saaber,
esinemas käis Gerli Padar, toimus idamaade võitluskunsti presentatsioon, läbi viidi kaks
ekskursiooni Lahemaal. Laagri sisulise poole ja rahalise toimetulekuga võib rahule jääda.
Probleeme, mida järgmiseks suveks lahendada, selgus osalejate küsitlusest mitmeid:



toitlustamisse lisada ka hommikune söögikord;
majades paremaks liikumiseks jätkata läbirääkimisi puhkekompleksi omanikega
(treppidele käsipuud, panduste lisamine, lävepakkude eemaldamine või pandustega






varustamine jne);
majades, kus on võimalik ahjusid kütta, seda ka teha;
duširuumisesse dušitoolid mugavamaks pesemiseks;
parandada tualettide ligipääsetavust, varustada need potikõrgendustega; territooriumile
paar teisaldatavat WCd.
Viljandi isetegevusfestivali ja suvelaagri vahele peab jääma vähemalt üks vaba päev.

OTSUSTATI: tunnistada laager kordaläinuks, 2008.a. suvelaager korraldada samuti Käsmus.
Tegevjuhil broneerida aeg ja astuda samme selgunud puudujääkide kõrvaldamiseks.
2. Tegevjuht andis ülevaate 20.06.07 toimunud Foorumi kohtumisest minister Maripuuga.
Foorumit huvitas eelkõige Puuetega Inimeste sotsiaaltoetuste seaduse (PISTS) eelnõu
koostamise seis ja seal sisalduvad seisukohad ning rahade eraldamine 2008.a. riigieelarvesse
puuetega inimesi puudutavatel ridadel. Ministri seisukohti PISTSi kohta:










riigieelarve strateegias on ettenähtud 2008.a rahalisi vahendeid puudetoetuste tõusuks
keskmiselt 30% – seda ainult tööealistele puudega inimestele;
kellegi, k.a. eakate olukord uue seaduse kehtima hakkamisest ei tohi halveneda;
seadus soovitakse kehtestada 1.jaan 2008; kord kehtestub järk-järgult
üleminekuperioodil;
kel puude määramine läheb ümbervaatamisele tähtaja lõppemise tõttu, saab seda uue
korra alusel;
seadusega kehtestatakse puuetega inimeste lisakulude määramiseks maatriks, mille
alusel hinnatakse lisakulude suurus ja selle alusel saadav toetus. Arstliku ekspertiisi
taotluse täidavad inimesed ise, pensioniamet ja KOV. Perearst täidab terviseseisundi
kirjelduse. Otsuse teeb VEKi ekspertarst.
maatriksi koostamise esimene arutelu puuetega inimeste organisatsioonidega toimub
29.
juunil k.a.
puudega pensioniealiste hoolekanne läheb üle KOVidele. Riik eraldab selleks rahad.
Paljudel KOV- idel on rahade ülejäägid, et suudeta initsiatiivi näidata, n. teenuste
arendamiseks.

Uuendatava HOOLEKANDESEADUSE kohta:




eesmärgiks – suurendada puudega inimeste õigusi KOV-ist teenuste saamiseks;
kirjutatakse lahti teenuste kirjeldused (standardid);
soovitakse kehtestada OSALISELT 01.01.2008, ja seejärel omavalitsuste liitudega
kokkuleppel järk-järgult ka muud osad (just need, mis täpsustavad omavalitsuste
kohustusi, kehtestuvad hiljem).

EELARVE 2008



rahadega on keeruline nagu igal aastal, tänased numbrid ei täida meie lootusi;
kommenteerides 20.06.07 Postimehe artiklit (Valitsus kavatseb hoida HIV-positiivsete
pealt kokku. Artikli sõnum oli: Tuleva aasta kavandatavas riigieelarves jagatakse
sotsiaalkaitsele – näiteks puudega inimeste toetamiseks – märkimisväärselt vähem
raha, kui on vaja nende valdkondade normaalseks toimimiseks), nentis minister, et
lahenduste otsimine, st läbirääkimised rahandusministriga SoMi eelarvesse rahade
eraldamiseks käivad. Organisatsioonid säilitagu rahu, praegu teeb ministeerium tööd!



augustiks on asjad selgemad, siis selgub, kas on organisatsioone appi vaja rahandusministeeriumi survestamiseks.

OTSUSTATI: ELIL võtab Foorumi koosseisus aktiivselt osa PISTSise eelnõu koostamise
töögrupist ja kaitseb Foorumi ja juhatuse poolt vastuvõetud seisukohti.
3. Tiia Sihver andis ülevaate 25.06.07 toimunud ELILi esindajate kohtumisest majandus- ja
kommunikatsiooniminister J. Partsiga. (Vt. LISA 1 kiri ELILi ettepanekutega ministrile ja
LISA 2 MKM vastus kirjale). Kohtumisest võtsid osa J. Järve, T. Sihver, S. Falkenberg, V.
Falkenberg ja A. Lõoke.







Minister soovitas ettepanekut – objektile kasutusloa andmisel viseerida see ka
puuetega inimeste esindaja poolt arutada ehitus- ja elamuosakonna juhataja Kati
Kõrbega. Kuna ehitiste vastavuse eest nõuetele vastutab omavalitsuses
ehitusjärelvalve ametnik (kes väljastab ka ehitise kasutusloa), soovitas minister
sellekohase nõupidamise korraldada omavalitsuste liiduga. Minister soovitas
põhjalikult tutvuda MKMi lähiaastate elamuehitus- strateegiaga.
Ühistranspordi ligipääsetavuse olukord peaks paranema, kuna on plaanis üle vaadata
veeremile püstitatud kvaliteedinõuded.
Ühistranspordiseaduse eelnõu ettepanekud saata teede- ja raudteeosakonna juhatajale
A. Tatterile.
ELIL võiks järgmiseks aastaks – 2008 – kirjutada MKMle projekti liikumispuudega
inimeste bussijaamades abistamise teenuse arendamiseks.
Kohtuda võiks ministriga taas poole aasta pärast, et arutada valdkonnas toimunud
arenguid.

OTSUSTATI: informatsioon teadmiseks võtta ja peatähelepanu pöörata ehitusobjektide
vastuvõtmisele/kasutusloa andmisele, et poleks rikutud ehituslikke invanorme.
4. OTSUSTATI: üldkoosolek uue juhatuse valimiseks kokku kutsuda reedel, 23.11.2007.
5. A. Leemets selgitas, et on saanud mitu ettepanekut selleks, et ELIL korraldaks suvel
nädalase hoolduslaagri täiskasvanud liikumispuudega inimestele, et anda puhkamisvõimalust
nende pereliikmetele. Kas on mõeldav kirjutada sellise laagri jaoks rahastuse taotlemiseks
projekt?
OTSUSTATI: mõelda idee teostamise üle. Vaja leida konkreetne projektijuht, kes taotluse
kirjutaks ja laagri läbiviimise eest vastutaks.
Järgmine juhatuse koosolek toimub 27.08.2007 kell 16.00 Endla 59, Tallinn
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