Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse koosoleku protokoll
26.08.2016
Endla 59, Tallinn
Algus 14.40
Lõpp 16.40
Koosolekust võtsid osa: juhatuse esimees I. Tarand, liikmed T. Sihver, H. Gehrke, J. Lehtmets
ja T. Rüütel; tegevtöötajad A. Lõoke, E. Kaibald
Puudus juhatuse liige Ü. Valvar
Osalesid:
Villu Urban, TLIÜ juhatuse esimees
Derby Taimela, vabatahtlik
Merike Sala, vabatahtlik

Päevakord:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Maikuu 2016 protokolli allkirjastamine
Helen Bokmanni ligipääsmatu korter
A. Lõoke, T. Sihver
Suvelaagrite kokkuvõte
3.1. Käsmu suvelaager 14-16.06.2016
A.Lõoke
3.2. Tanel Leok ja sõbrad: puuetega laste rehabilitatsioonilaager 17.-22.07.2016 Pedase
Puhkekesuses
E. Kaibald
3.3. Militaarlaager 08-10.07.2016 Piirsalus
E. Kaibald
Kohtumised Eesti Töötukassas 31.08.16
A. Lõoke, T. Sihver
Liitude toetuste algoritmi muutmine
A. Lõoke
Uue juhatuse valimine
A. Lõoke
ELILi uued vabatahtlikud
A. Lõoke
Tegevtöötajate töötasud

1. Maikuu 2016 protokolli allkirjastamine
H. Gehrke koostatud maikuu protokoll oli juhatuse listis üleval juhatuse liikmetele tutvumiseks ja
paranduste tegemiseks.
OTSUSTATI: kinnitada ja allkirjastada maikuu juhatuse protokoll.
2. Helen Bokmanni ligipääsmatu korter
H. Bokmann on pöördunud abi saamiseks uuesti ELIL poole. 23.08.2016 Eesti Päevalehes ilmus Kadri
Ibruse artikkel samal teemal. Üheks põhjuseks on see, et linnal puudub ülevaade invakorterite
kasutamisest, kas kortereid kasutavad puudega inimesed või lepingu lõppemiseni nende terved
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pereliikmed või pole üldse eraldatud pind antud sihipäraselt. Koosolekul osalenud Tallinna LIÜ juhatuse
esimees V. Urban käsitleb teemat Tallinna invakomisjonis 30.08.2016.
OTSUSTATI: V. Urban annab ELILle ülevaate koosoleku arutelust ja saadab komisjoni protokolli, mille
alusel otsustatakse järgmised tegevused.
3. Suvelaagrite kokkuvõte
3.1. Käsmu suvelaager 14-16. juunil 2016
Tegevjuhi A. Lõokese lühiülevaade. Laagri kulud jäid eelarves ettenähtud piiridesse, võlgu ei jäädud. Kõik
planeeritud tegevused toimusid. Järgmisel juhatuse koosolekul arutatakse 2017. aasta laagripaika
Ü. Valvari ettepanekute alusel.
OTSUSTATI: info võeti teadmiseks
3.2. „Tanel Leok ja sõbrad“ puuetega laste rehabilitatsioonilaager Pedase Puhkekesuses
17.-22.07.2016
Lühiülevaade laagri korraldajalt E. Kaibaldilt. Laagrisse osalejate registreerimine väga loid; ettepanekuid
ja tegelikke abilisi vähe; mõned registreeritud loobusid laagrist viimasel minutil. Laagriks ettenähtud
kuludest jäi väike jääk. Korraldajate nägemus toimunud laagritest on positiivne, sest pooled
osavõtnutest on saanud iseseisvaks toimetulekuks julgust ja kindlust. Kuna tulevaste laagrite
toimumiseks huvi puudub ja sihtotstarbelist raha ei laeku, siis jäi see laager viimaseks.
OTSUSTATI: info võeti teadmiseks
3.3. Militaarlaager 08-10.07.2016 Piirsalus
Laagri korraldamise idee autor ja tegelik läbiviija oli Lilia Jakovleva oma poja Maiken Mõttusega, kellel
on liikumispuue. ELILi poolt koordineeris tegevusi tegevjuhi abi E. Kaibald. Osalejatena võtsid laagrist osa
juhatuse liikmed T. Rüütel ja J. Lehtmets. Kaitseliidule tuli üllatuseks osalejate tahe ja initsiatiiv, õpiti
tundma puudega noorte erivajadusi ja lahendati koos ootamatult tekkinud probleeme. Arutati, kas on
mõttekas teha taoline laager igal aastal või üle aasta. Toetust leidis ettepanek korraldada 2017. aastal
uus laager ja edasi juba üle aasta. Osalenud juhatuse liikmed T. Rüütel ja J. Lehtmets panevad oma
mõtted, ettepanekud kirja ja esitavad juhatusele järgmiseks koosolekuks.
Kaitseliidule oli meeldivaks üllatuseks, et puudega noored olid väga tublid, tahtmist täis osaleda
metsamängudes. Tunnustuse märgiks anti kõigile laagris viibinud noortele tänukirjad.
ELIL laagrisse rahaliselt ei panustanud. Korraldajate poolt on ettepanek, et ELIL tasuks 90€ Kemmerling
OÜ arve.
OTSUSTATI: ELIL tasub Kemmerling OÜ arve 90 euro väärtuses.
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4. Kohtumised Eesti Töötukassas 31.08.2016
Arutlusele tuleb kaks teemat:
1. Abivahendid ja kohandused tööle saamisel
T. Sihver ja T. Rüütel selgitasid küsimusi, mis teemal saab töötukassas diskuteerida:
•

otsustusprotsesside liiga pikk aeg

•

pädevate inimeste kaasamine, nt pöörduda puudeliikide esinduste poole

•

otsustuses peaks olema kaasatud juhtumikorraldajad, kes on taotlejat näinud, kohtunud
tööandjaga ja oskab kaitsta puudega inimese vajadusi ning vastata kõigile lisaküsimustele

2. Kogemusnõustamine
Töötukassa ei saanud hankega liikumispuudega inimeste kogemusnõustajaid, sest planeeris vahendeid
oluliselt vähem, kui ELIL teenuse osutamiseks vajab.
Kohtumisele lähevad Ü. Valvar, T. Sihver ja A. Lõoke
OTSUSTATI: info teadmiseks võetud
5. Liitude toetuste algoritmi muutmine
ELIL sai EPI Fondilt kutse liitude toetuse algoritmi võimaliku muutmise mõttetalgutele septembris.
Liitudelt küsitakse, kas peetakse vajalikuks ja õiglaseks arvestada kinnisvara olemasolul liitude
võrgustiku rahade suurendamist. Kuna ei järgmisel ega järgnevatel aastatel fondile eraldatud toetusi
tõenäoliselt ei suurendata, siis toimuks suurendamine teiste toetuste vähenemise arvelt. EPIF kirjas on
3 küsimust, millele Auli peab vastama 31. augustiks:
1.

kas peate vajalikuks muudatuste tegemist liitude toetuse arvutamise algoritmis;

2.
kui peetakse vajalikuks teha muudatusi, siis kas soovite osaleda mõttetalgutel ja kes osaleb
(nimi);
3.
kas teie organisatsioonil on kinnisvara, kui ja siis selle päritolu (annetus või ostetud) ning milleks
seda kasutate.
Arutelu juhatuses:




miks ei ole arutellu kaasatud kodasid, sest ka kojad võivad kinnisvara omada
annetatud kinnisvaral võivad olla eritingimused, mis keelab omandivormi muutmist, üle
andmist, müümist.
omandatud kinnisvara ei tohiks saada toetust ülalpidamiseks, sest kinnisvara majandustegevus
peaks katma kõik tehtavad kulutused.
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Küsimus kerkis üles juhatusele tutvumiseks saadetud Afaasialiidu ettepanekuga, sest Afaasialiit omab
annetatud kinnisvara Pirital. Kinnistul on suured halduskulud ja ettepanek on saada fondilt lisaraha
kulude katteks.
OTSUSTATI: A. Lõoke teeb EPI Fondile kirja, et ELIL juhatus ei pea vajalikuks muudatuste tegemist liitude
arvutamise algoritmis.
6. Uue juhatuse valimine
Uue juhatuse valimiskoosolek on 18. novembril 2016. Praegu on õige aeg listi panna üleskutse kõikidele
ühingutele kandidaatide ülesseadmiseks. Kandideerijatel esitada septembri lõpuks enda lühitutvustus ja
motivatsioonikiri. Vajalik on järjepidevuse tagamine, et vanadest olijatest jääks osa inimesi juhatusse
edasi. Arutusel oli võimalus muuta juhatuse liikmete arvu, kuid selleks on vajalik üldkoosoleku otsust.
OTSUSTATI: oktoobri juhatuse koosolekul tutvustada kandideerijate motivatsioonikirju.
7. Uued vabatahtlikud ELILis
Septembris alustavad töötukassa suunamisega osalemist ELILi tegevustes kaks vabatahtlikku – Derby
Taimela ja Merike Sala. Kui koostöö sujub, siis näeb ELIL vabatahtlikes potentsiaalseid tulevasi ELILi
töötajaid.
OTSUSTATI: kiita heaks vabatahtlike D. Taimela ja M. Sala kaasamine ELILi töösse vabatahtlikena.
8. Tegevtöötajate töötasud
OTSUSTATI:
1. Tegevjuhi abi E. Kaibald esitas lahkumisavalduse, viimane tööpäev on 16.09.16.
Premeerida E. Kaibaldi pikaajalise töö eest ELILis 410 euroga.
2. Kinnitada tegevjuht A. Lõokese töötasuks ajavahemikul 01.09.16-31.12.16 1675 eurot (üks
tuhat kuussada seitsekümmend viis eurot)
3. Kinnitada raamatupidaja A. Koka töötasuks ajavahemikul 01.10.16-31.12.16 1115 eurot (üks
tuhat ükssada viisteist eurot)

Järgmine juhatuse koosolek toimub 23. septembril 2016 kell 14.30 Endla 59

Koosoleku juhataja

Indrek Tarand

Protokollija

Hedi Gehrke
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