Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse koosoleku protokoll nr 30
14.10.2016
Endla 59, Tallinn
Algus 14.30
Lõpp 16.30
Koosolekust võtsid osa: juhatuse esimees Indrek Tarand, liikmed Tiia Sihver, Hedi Gehrke, Ülle Valvar,
Jüri Lehtmets ja tegevjuht Auli Lõoke
Puudus: juhatuse liige Tom Rüütel
Osalesid: ELILi vabatahtlikud Derby Taimela ja Merike Sala
Päevakord:
1. Septembrikuu 2016 protokolli kinnitamine ja allkirjastamine
2. ELILi rehabilitatsioonikeskuse tegevusest 2016. aastal
P. Vahula
3. Tegevustest tegevtöötajatele palgafondi leidmiseks
D. Taimela
4. ELILi kodulehe uuendamisest
D. Taimela
5. Tegevtöötajate ametijuhendite kooskõlastamine
D. Taimela
6. Osavõtust EMSLi huvikaitselabori koolitusprogrammist
D. Taimela
7. HMN aastaprojekti teema kinnitamine
D. Taimela
8. Töötukassa hangetele pakkumuse koostaja ja koolituste läbiviija
D. Taimela
9. KÜSK - vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor
A. Lõoke
10. Mõttetalgud Paides 29.10.16 liidu juhatuse, ühingute ja aktiivsete
liikumispuudega inimeste osavõtul
A. Lõoke
11. Toimunud kohtumistest
11.1 TLVs invakorterite teemal 20.09.16
A. Lõoke
11.2 HTMs liikumispuudega õppurite teemal 05.10.16
T. Sihver
12. Mittetegutsevate ühingute liidu nimekirjast kustutamine
A. Lõoke
13. Käsmu suvelaagri üürist 2017
A. Lõoke
14. Puudega inimese kaardist
A. Lõoke
15. Infovahetus
A. Lõoke
15.1 Elektriauto kütusekulu kompenseerimisest
15.2 MKM saatis määruse eelnõu „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“
15.3 Õppereisist Itaaliasse
1. Augustikuu 2016 protokolli kinnitamine ja allkirjastamine
Septembrikuu protokoll oli juhatuse listis üleval juhatuse liikmetele tutvumiseks. Esitatud ettepanekuid
arvestades esitati juhatusele kinnitamiseks parandatud variant.
OTSUSTATI: kinnitada ja allkirjastada septembrikuu juhatuse protokoll.
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2. ELILi rehabilitatsioonikeskuse tegevusest 2016. aastal
Ülevaate keskuse tööst andis ja küsimustele vastas rehabilitatsioonikeskuse juhataja Piret Vahula.
Plussiks:
* keskus töötab hästi, tuludes väike pluss, keskuses on olemas vajalikud spetsialistid, leiti uus
füsioterapeut;
* rehabilitatsioonikeskus esitas taotluse heategevusprogrammi Jõulutunnel. Sooviks annetajate abiga
avada treeningsaal, mida saaksid võimetekohaselt kasutada kõik liikumispuudega inimesed, kaasa arvatud
ratastoolikasutajad. Taotlus jõudis 3 parema hulka. Otsust, keda Jõulutunnelis toetama hakatakse, pole
veel tehtud.
Miinuseks:
* Kadaka kooli on teenust pakkuvaid spetsialiste raske leida, kuna on vajalik vene keele oskus; hetkel
otsitakse eripedagoogi.
Arutati abivahendi spetsialisti 5. taseme kutse andmisega seotud küsimusi. Momendil tegeletakse
hindamisstandardi muutumisega, järgmine kutse taotlemise voor avatakse selle aasta novembris.
2016 aasta sotsiaalteenuste olulisematest muudatustest:
* rehabilitatsiooniplaane tehakse vaid lastele ja keerulistele juhtumitele (teoorias, praktikas pole SKA
seda taotlenud);
* tuli juurde tööalane rehabilitatsioon, teenuse eesmärk on töövõime saavutamine või säilitamine.
Teenust rahastab Eesti Töötukassa;
* sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärk on esmase toimetuleku tagamine, rahastab SKA;
* siin muudatused: kadusid lepingumahud; täiskasvanutele teeb rehabilitatsiooniteenuse saamiseks
tegevuskavasid SKA; enne otsuse tegemist hinnatakse rehabilitatsiooniteenuse vajadust.
P. Vahula vastas täpsustavatele küsimustele.
OTSUSTATI: 1. Tunnustada keskuse juhatajat seni tehtud töö eest.
2. Abivahendi spetsialisti 5. taseme kutse andmine kuulutada välja novembrikuus.
Seejärel hinnata kutse andja tegevuse jätkamise otstarbekust.
3. Tegevustest tegevtöötajatele palgafondi leidmiseks
Ülevaate hetkeseisust andis Derby Taimela.
On toimunud ja toimub jätkuvalt erinevate firmadega läbirääkimisi saamaks nii rahalisi toetusi kui ürituste
sponsoreerimist toodete näol. Täpsematest koostöövormidest räägitakse edaspidistel kohtumistel.
Koostöö võimalusi on mitmeid, näiteks vahendada meie sihtgrupile vajalikku infot ja leida selle kaudu
firmale uusi kliente.
Infoks juhatusele: 18. oktoobril kell 10 toimub Endlas ELILi ruumides kohtumine Gadoxiga. Kohtumisele on
oodatud juhatuse liikmed.
OTSUSTATI: info võeti teadmiseks.
4. ELILi kodulehe uuendamisest
Ülevaade Derby Taimelalt.
Veebimajutus.ee on praegu parim serveri pakkuja. Läbirääkimiste tulemusena on veebimajutus.ee nõus
pakkuma teenust tasuta, sealhulgas on e-mailid kui ka koduleht koos kõige vajaliku tarkvaraga. Meelis
Luks tegeleb serveri ümber kolimisega.
Eelmisel juhatuse koosolekul pakutavatest veebilehtedest said enim toetust YFU- www.yfu.ee ja
2

Eesti Kurtide Liit- http://www.ead.ee kodulehed.
Arvestama peab mobiiltelefoni teenuse lisamisega ja teadmisega, et kodulehe arendamine on pidev
protsess.
OTSUSTATI: kodulehe kujundamisel võtta malliks Eesti Kurtide Liidu ja YFU kodulehe formaat.
5. Tegevtöötajate ametijuhendite kooskõlastamine
Tegevjuhi ja tegevjuhi abi ametijuhendite projektid olid saadetud juhatuse listi tutvumiseks.
Juhatus leidis arutluse käigus:
* ametijuhend on vajalik erimeelsuste lahendamiseks;
* kui töölepingus on kirjas ametijuhendi nõue, siis ametijuhend on töölepingu lisa;
* ametijuhendis võiks olla kirjas vastutus, õigused ja ametile esitatavad nõudmised;
* ametijuhendid ei ole MTÜdele kohustuslikud; kohustuslik on, et töövõtulepingus on fikseeritud olulised
tööga seotud kohustused, õigused ja vastutus.
* avaldada Derbyle nõutud ametijuhendite koostamise eest tunnustust, kuid koosolekul neid ei
kinnitata
OTSUSTATI: anda juhatusele kuu aega vajalike täienduste, paranduste tegemiseks. Arutelu jätkata
juhatuse listi kaudu.
Lisa 1 - Tegevjuhi ametijuhend
Lisa 2 - Juhiabi ametijuhend
6. Osavõtust EMSLi huvikaitselabori koolitusprogrammist
EMSLi koolitusprogrammi eesmärgiks on vabaühendust huvikaitse planeerimine ja selle täitmine.
Huvikaitselabor on toeks erinevat tüüpi koolitustel ning nõustamistel kogu protsessi vältel.
Programm koosneb kolmest etapist ja kestab 1,5 aastat. Toimunud konkursi alusel esindab ELILit Derby
Taimela. Koolitus käib, on olemas koolituse kalender ja koolitus lõpeb huvikaitse plaani koostamise ja selle
elluviimisega. Kui keegi on juhatusest nõus kaasa lööma, siis Derby edastab koolituse materjalid, sest
koolitusel esindab organisatsiooni üks inimene. Kui koolituse huvikaitse plaani mustand on valmis, siis
Derby esitab selle juhatusele arutamiseks ja täienduste tegemiseks.
OTSUSTATI: info võeti teadmiseks
7. HMN aastaprojekti teema kinnitamine, projekti esitamise tähtaeg 15.11.2016
Juhatus toetas HMN aastaprojekti teemana infopäevade korraldamist maakondades. Infopäevad siduda
töövõimereformiga, teemaks puuetega inimeste töötamine, abivahendid ja teenused. Maakondadest
kindlasti kaasata Ida-Virumaa venekeelset elanikkonda. Projekti kirjutab Derby Taimela, täpsem info asub
http://www.sm.ee/et/hasartmangumaksu-toetused
OTSUSTATI: HTM aastaprojekti kirjutab ja esitab 15. novembriks sotsiaalministeeriumile D. Taimela
8. Töötukassa hangetele pakkumuse koostaja ja hanke võitmise korral koolituse läbiviija
Eelmise juhatuse koosolekul puudutati põgusalt töötukassa hangetest osavõtmist. T. Sihver oli valmis
selleks tööks välja koolitama inimest. ELILi tegevtöötajate poolt oli nõus TK hangetele pakkumuste
koostamisega vabatahtlik Merike Sala. Koosoleku väliselt leppis T. Sihver kokku inimesega, kes on varem
hangetega tegelenud ja tunneb tööd. Koosoleku juhataja I. Tarand rõhutas, et kui koosolek toimub
protseduurireeglite kohaselt, siis sellised küsimused tuleb lahendada koosolekul. Juhul, kui T. Sihveri leitud
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inimene ei saa hangetele pakkumuste koostamises osaleda, siis Tiia annab sellest järgmisel juhatuse
koosolekul teada.
OTSUSTATI: juhatus võttis teadmiseks vabatahtlik Merike Sala valmisoleku töötukassa hangetele
pakkumuste koostamiseks, juhul kui T. Sihveri valitud inimene sellest tegevusest loobub.
9. KÜSK - vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor, projekti esitamise tähtaeg 17.01.2017
A. Lõoke andis ülevaate projekti eesmärkidest. Välja on kuulutatud esimene taotlusvoor tähtajaga
17.01.2017, eesmärgiks arenguhüpe organisatsiooni kitsaskohtade ületamiseks. Eesmärk mahub
konteksti, mida arendati Tõrvaaugus ja saab arutada Paides mõttetalgutel – ELILi võrgustiku arendamine.
Kui projekt leiab rahastamist, siis saab sisse planeerida ka projektijuhi töötasu ja muid organisatsiooni
kulusid. Projekti kirjutab ja esitab KÜSKile A. Lõoke.
OTSUSTATI: KÜSKi vabaühenduste arenguhüppe taotlusvooru kirjutab projekti ja esitab selle tähtajaks
(17.01.2017) A. Lõoke
10. Mõttetalgud Paides 29.10.16 liidu juhatuse, ühingute ja aktiivsete liikumispuudega inimeste
osavõtul
Mõtteid mõttetalgutest Paides jagas A. Lõoke. Üritus toimub ühel päeval ja arutatakse teemadel:
1. kuidas saada uus tugev toimiv juhatus; tulemuseks peaks kujunema arusaamine, et ei ole vastandamist
liit versus ühingud.
2. allorganisatsioonide mõtted ELILi nõrkustest ja tugevustest.
Mõttetalgutel saadud arvamustest tuleb välja ELILi 2017. aasta tegevuskava ja suunad, millele keskenduda.
Ühingutele saadab kutsed A. Lõoke laupäeval 15. oktoobril. Kutsesse lisada märge, et ühingutest on vajalik
kaasata aktiivseid liikumispuudega inimesi. Ürituse moderaatoriks on K. Aedma.
OTSUSTATI: mõttetalgutest kutsuda osa võtma juhatuse liikmed, ühingute aktiiv ja aktiivsed
liikumispuudega inimesed.
11. Toimunud kohtumistest
11.1 TLVs invakorterite teemal 20.09.16
Kohtumisest TLVs osales ELIList A. Lõoke, Tallinna Linnavalitsusest abilinnapead M. Martinson ja E. Võrk,
sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja V. Keldrima, linnavara ameti juhataja P. Pärtelpoeg ja K.Urb.
Kokkukutsumise eesmärk oli tutvustada linna eluasemekomisjonis toimunud koosolekul vastu võetud
otsuseid ja kuulata meie ettepanekuid ja küsimusi.
Lisa 3 Kohtumise memo ja väljavõte eluasemekomisjoni protokollist
OTSUSTATI: info võeti teadmiseks.
11.2 HT Ministeeriumis liikumispuudega õppurite teemal 05.10.16
Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud koostöökohtumisest võtsid osa ELILi juhatuse liikmed
T. Sihver ja J. Lehtmets. Haridusministeeriumi soov on vähendada erikoolides õppivate puuetega inimeste
arvu. Võetakse suund, tuua puudega inimesed abimeetmete toel kutsekoolidesse. Sama põhimõtet
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hakkab arendama Astangu KRK. Kutsekoolidele on teema selgeks tegemata, ei kool ega õpetajad pole
valmis vastu võtma puudega noori.
Lisa 4 Koostöökohtumise protokoll
OTSUSTATI: info võeti teadmiseks, juhatus toetab ettepanekut puuetega inimeste suunamist
kutsekoolidesse
12. Mittetegutsevate ühingute liidu nimekirjast kustutamine
ELILi liikmete nimekirjas on 3 mittetegutsevat ühingut:
1. Viljandi Linna IÜ
pole enam registris, liikmemaks tasumata
2. Viru Valere MTÜ
on registris, liikmemaks tasumata
3. Viljandi Ratastooliklubi
on registris, alustab ise kustutamismenetlust
Ettepanek: kustutada Viljandi Linna IÜ ja Viru Valere MTÜ ELILi liikmete nimekirjast.
Alus: ELILi põhikiri
3.4.1 Liidust on õigus välja arvata liige, kes:
3.4.1.2 ei ole üldkoosolekule eelneva kalendriaasta jooksul tasunud liikmemaksu
3.4.1.4 Liidust väljaarvamine toimub juhatuse otsuse põhjal lihthäälteenamusega
OTSUSTATI: Arvata välja ELIL liikmete nimekirjast Viljandi Linna IÜ ja MTÜ Viru Valere. Otsuse poolt olid
kõik koosolekul viibinud juhatuse liikmed.
13. Käsmu suvelaagri üürist 2017.a
Pikki aastaid oli üür
3000 + k/m 9% = 3270
2016. aastal oli üür
3300 + k/m 9% = 3597
Lainela pakkumine järgmiseks aastaks:
2017. aasta üür
3660 + k/m 9% (kui maksame selle aasta sees) = 3989,40
2017. aasta üür
3660 + k/m 14% (kui maksame järgmisel aastal) = 4172,40
Kulude katteks tuleb laagriliste omaosalust tõsta minimaalselt 5 €.
OTSUSTATI: kinnitada 2017 aasta Lainela pakkumise hind 3660 + k/m, kui saame arve ära maksta veel
2016. aastal, et kasutada käibemaksumäära 9%, st 3660 + 9% = 3989,40. Omaosaluse määra suurus
otsustatakse üldkoosolekul 18.11.2016.
14. Puudega inimese kaart.
Määruse eelnõu Puudega isiku kaardile kantavate andmete loetuelu ja väljastamise kord järgi tahetakse
puudega isiku kaart ümber vormistada. Probleemid:
1. kehtib kaart koos isikut tõendava dokumendiga, kuna dokumendil puudub foto.
2. kaardile kantakse puudeaste, mitte puudeliik.
Meile on hädavajalik, et kaardil oleks ka puudeliik, sest osa soodustusi antakse liikumispuude alusel. Või
kantaks see kaardile isiku soovi korral. Kaardil võiks olla ka foto.
Juhatus palus koostada Merike Salal kirja Sotsiaalministeeriumile viitega, et meie eelmisele samal teemal
saadetud kirjale pole saanud vastust ja kordame omi nõudmisi.
OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks.
15. Infovahetus
15.1 Elektiauto kütusekulu kompenseerimisest
Küsimus kerkis päevakorrale, kuna üritustest võtab osa ka inimesi, kes liiguvad elektriautoga. Bensiinikulu
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kompenseerimiseks on juhatus kehtestanud normid, kas peaks sama tegema ka elektriautodega?
OTSUSTATI: elektriautode laadimiskulu mitte kompenseerida
15.2 MKM saatis määruse eelnõu „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“
Antud teemal pöördutakse pidevalt liidu poole. Auli on edasi saatnud info Tallinna linna ligipääsetavuse
spetsialistidele, lisaks paneb info juhatuse ja ELILi listi.
OTSUSTATI: võtta info teadmiseks
15.3 Õppereisist Itaaliasse
27.09.16- 01.10.16 Itaalias toimunud õppereisist võttis osa juhatuse liige Jüri Lehtmets . Eesmärgiks
tutvuda puudega inimeste töötamine ja töökorraldusega Albergo Etico hotelli näitel.
OTSUSTATI: Jüri Lehtmets esitab ülevaate üldkoosolekul 18.11.2016.
Järgmine juhatuse koosoleku aeg kooskõlastada juhatuse listi kaudu.

Koosoleku juhataja

Indrek Tarand

Protokollija

Hedi Gehrke
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