Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse koosoleku protokoll
13.09.2005
Endla 59, Tallinn
Algus kell 13.00
Lõpp kell 15.00
Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Ants Leemets, Külli Urb, Jüri Järve, Tiia Sihver,
Kaido Kikkas, Krista Neering, Ülle Aasma, tegevjuht Auli Lõoke
Koosolekut juhatas Ants Leemets, protokollis Auli Lõoke

PÄEVAKORD:
1.
2.
3.
4.

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste 30%-lise tõusu nõue
A. Leemets
SA EPI Fondi nõukogu koosolek 05.09.05
A. Leemets
H. Otsa ettepanek rajada Jõgeva valda Lõuna-Eesti puhkekeskus A. Lõoke
Informatsioon
A. Lõoke
4.1 ligipääsetavusest kõrgkoolidele – isikliku abistaja teenuse seisust
4.2 olukorrast Karaskil, uute nõukogu liikmete valimine
4.3 taotlus Riigikogu kantseleile arvutite annetamiseks
4.5 tagasiside Tartu abilinnapealt V. Šokmanilt
4.6 „Ratastoolis liikleja nähtavaks!” koostöö Maanteeameti liiklusohutuse osakonnaga
4.7 projektidest:
EPIF-ESF allprojektist (projektijuht M. Aitsam)
"Ligipääsetav Tallinn" rahastamistaotlusest (projektijuht J. Järve)
4.8 infotundidest kohtadel
5. Eesti-Soome kultuuripäevade ettevalmistamise seisust
A. Lõoke
6. Koostöökogu koosolekust 20.09.05 k.12.00

ARUTATI JA OTSUSTATI:
1. VÕETI TEADMISEKS tegevjuhi informatsioon Foorumi nimel tehtud pöördumistest
sotsiaal- ja rahandusministri, riigikogu sotsiaal- ja rahanduskomisjoni ning parlamendifraktsioonide poole puudetoetuse tõstmise nõudega 30% alates 01.01.06. Senine tagasiside
riigikogust on olnud toetav. Pöördumist on kajastanud raadio, Postimees ja Eesti Päevaleht.
(vt. LISA 1)
OTSUSTATI: teha Foorumile ettepanek järgmiseks tegevuskavaks:
1. nõudmist selgitada Koostöökogu istungil 20.09.05;
2. leppida kokku Foorumi kohtumine sotsiaalministriga nimetatud küsimuses;
3. oktoobri algul kohtuda Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehega;
4. korraldada kohtumine parlamendifraktsioonide esindajatega peale 2006.a. riigieelarve 1.
lugemist.
2. A. Leemets ANDIS ÜLEVAATE EPI Fondi nõukogu koosolekust 05.09.05. Nõukogu
ootab liitude ja piirkondlike kodade ettepanekuid selle aasta reservi (254 986 krooni)
kasutamise kohta 30.septembriks. (vt. LISA 2)
OTSUSTATI: juhatuse liikmed teevad ettepanekud 28.septembriks teatavaks tegevjuhile, kes
need EPI Fondi juhatajale edastab.

3. OTSUSTATI: nõustuda Tartu LIÜ esimehe Heldur Otsa ettepanekuga anda ELILile rendile
2 ha maad Jõgeva vallas Elistveres Raigastvere järve ääres, kuhu saaks rajada Lõuna -Eesti
puhkekeskuse liikumispuudega inimestele. H. Otsal koostada rendilepingu tekst ja esitada
juhatusele kooskõlastamiseks.

4. VÕETI TEATAVAKS tegevjuhi informatsioon järgmistes küsimustes:
4.1 ligipääsetavuse tagamiseks kõrgkoolides on haridusministeeriumile esitatud isikliku
abistaja teenust vajavate üliõpilaste nimekiri ja lepingute projektid. Abiminister E. Piisangu
sõnul on lepingute tekstid ministeeriumi juristile edastatud. Abiminister lubas kutsuda ELILi
esindajad läbirääkimistele järgmisel nädalal.
4.2 Avalduse Karaski Keskuse nõukogust tagasiastumiseks alates 01.09.05 esitas nõukogu
liige Reet Pajo. Nõusoleku kandideerimiseks nõukogu liikmeks on andnud M. Aitsam.
A. Lõoke: teen ettepaneku kutsuda Karaski Keskuse nõukogu liikme kohalt tagasi H. Otsa ja
valida uueks liikmeks Veiki Laan. V. Laan on ratastoolikasutaja, osalenud paljudes Karaskil
M. Aitsami poolt läbi viidud sotsiaalpsühholoogilistes projektides tugiisikuna. Põlvamaa
elanikuna on kursis kohaliku omavalitsuse tööga, kirjutanud rahastamist leidnud projekti
kohalikule tööhõiveametile ja annab praegu tööd mitmele kohalikule liikumispuudega
inimesele. V. Laan on andnud nõusoleku tööks Karaski Keskuse nõukogus.
Karaski Keskuses rehabilitatsiooniteenuse käivitamiseks sõidavad M. Aitsam ja tegevjuht
14.09.05 Karaskile nõupidamisele rehabilitatsioonimeeskonna kokkupanija A. Taali ja
Karaski Keskuse juhataja Maia Laasiga.
OTSUSTATI: Kutsuda Karaski Keskuse liikme kohalt tagasi H. Otsa, ELILi poolseteks
liikmeteks Karaski Keskuse nõukogusse valida M. Aitsam, V. Laan ja A. Lõoke. A. Lõokesel
kooskõlastada muudatuste sisseviimine registrikaardil Karaski Keskuse juhatajaga.
4.3 Riigikogu Kantselei kuulutas hiljuti välja riigihanke uute arvutite muretsemiseks.
Tegevjuht tegi liidu nimel taotluse 26 arvuti annetamiseks, et need jagada liikmesühingutele.
Vastuskiri teatas, et riigihankeseaduse põhjal on annetamine keelatud, annetada saab vaid
kohalikele omavalitsustele, muul juhul läheb riistvara realiseerimiseks oksjonile.
4.4 Läbirääkimised Tartu abilinnapea V. Šokmaniga invatranspordi teenuse käivitamiseks
Tartus töölkäivatele ratastooli kasutavate inimestele pole andnud konkreetseid tulemusi.
OTSUSTATI: T. Sihver, kes kureerib juhatuse poolt invatranspordiprobleemide lahendamist,
helistab Tartu linnapea L. Jänesele ja teeb järelepärimise otsuste täitmise kohta. Lubadused
Tartu LV- lt saadi ELILi poolt organiseeritud kohtumisel Tartus 28.06.05.
4.5 T. Sihveri ettepanekul võttis tegevjuht ühendust Maanteeameti liiklusohutuse osakonna
vanemspetsialisti E. Sellenbergiga, kellega lepiti kokku teavituskampaania „Ratastoolis
liikleja nähtavaks!“ toimumisest. Selle raames tuletatakse meelde, et pimedal ajal peab ka
ratastool, ratastoolis liikleja ja abistaja olema nähtavad. Jagatakse helkureid, autotuledes
helenduma hakkavaid kleepse ratastoolile kleepimiseks, tehakse saatelõigud erinevate kanalite
liiklussaadetes.
4.6 EPIF-ESF allprojektid, mis rahastamise reeglite muutumise tõttu olid katkemisohus,
jätkuvad. Seega ka ELILi projekt „Liikumispuudega inimesed teel tööturule“, mille kirjutas ja
viib läbi M. Aitsam.
J. Järve kirjutatud projekti „Ligipääsetav Tallinn“ rahastamistaotlus on esitatud HMNle

4.7 Tegevjuht alustab infopäevade läbiviimist kohtadel. 30.09.05 toimub infotund Keilas
Harjumaa liikumispuudega inimestele.
5. VÕETI TEADMISEKS ettevalmistuste seis 10.-11.06.2006 toimuvateks ELIL-Invalidiliitto
sõpruspäevadeks (vt. LISA 3).
OTSUSTATI: oktoobri alguses kutsuda kokku korralduskomitee. Komitees paluda osalema
juhatuse liikmed, Linnu Mae, Signe Falkenberg, Irene Lindi.

6. Koostöökogu koosoleku päevakorda on esitatud päevakorrapunktid järgmiselt:
Foorumi poolt:
1. 2006.a. riigieelarve eelnõu - puuetega inimeste organisatsioonid taotlevad puudetoetuste
tõusu 30%;
2. 2005.a. lisaeelarve eelnõu - lisaraha abivahenditele järjekordade likvideerimiseks;
3. Abivahendite määruse hetkeseisust;
4. Rehabilitatsiooniteenuse osutamise pool aastat - kogemused ja probleemid;
Sotsiaalministeeriumi poolt:
1. Hooldajatoetuse maksmise seis ja praktika;
2. Sotsiaalhoolekande seaduse muutmine seoses puuetega lastele ajutise hoolduse teenuse
sätestamisega;
3. Kaasatuse kava ja sellega kaasnevad seminarid.
OTSUSTI: 20.09.2005 toimuval Koostöökogu koosolekul esindavad ELILi A. Leemets,
T. Sihver, A. Lõoke.

Järgmine juhatuse koosolek toimub 12.10.2005 algusega 14.00 Endla 59, Tallinn

Koosolekut juhatas

A. Leemets

Protokollis

A. Lõoke

