Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse koosoleku protokoll
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Endla 59, Tallinn
Algus kell 14.00
Lõpp kell 16.00
Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Ants Leemets, Kaido Kikkas, Tiia Sihver, Krista
Neering, Ülle Aasma, tegevjuht Auli Lõoke
Koosolekult puudusid juhatuse liikmed Külli Urb ja Jüri Järve
Koosolekut juhatas Ants Leemets, protokollis Auli Lõoke
PÄEVAKORD:
1. Invatranspordist
a) transporditeenus Tallinna töölkäivatele sügava puudega inimestele
b) soodustustest puudega inimestele ühistranspordis
2. Abivahendite olukorrast
3. Ekspertide koolitamine hoonete ja teede ligipääsetavuse hindamiseks
4. Ettepanekud EPI Koja põhikirja muutmise töögrupile
5. ELILi põhikirjast
6. Juhatuse koosolekute töökorraldusest, töövaldkondade jagamine juhatuse liikmete vahel
7. Automi KJS 25 aasta möödumise tähistamisest 29.04.05, ajaloo jäädvustamisest
8. EPI Koja üldkogu 2.-3.06.05 Värska sanatooriumis – esindaja nimetamine
9. Lähiaja koolituspäevadest
10. Info EMSLi üldkoosolekul (23.04.05) räägitust K. Urb
11. Tulupäevade korraldamisest Vanalinna Hariduskolleegiumi näitel A. Lõoke
12. Pöördumine haridusministri poole

ARUTATI JA OTSUSTATI:
1.1 VÕETI TEADMISEKS juhatuse esimehe informatsioon 25.04.05 toimunud
nõupidamisest Tallinna töölkäivate sügava liikumispuudega inimeste transpordiküsimuse
lahendamiseks. Nõupidamisel osalesid Tallinna abilinnapea Ingerainen, Tallinna Tervishoiuja Sotsiaalameti, SA Ratastoolis Edukaks, Tallinna PIKi ja ELILi esindajad. Abilinnapea
esines konstruktiivsete ettepanekutega, pidades vajalikuks linna poolt doteeritava tõstukiga
bussiringi laiendamist ka töölkäivatele sügava liikumispuudega inimestele. Seda probleemi ei
lahendaks SA Ratastoolis Edukaks poolt bussi ostmine, mille puhul jääksid probleemseks
vastutaja/korraldaja kohustused teenuse järjepidevuse eest. Abilinnapea lubas astuda samme
raha eraldamiseks teenuse doteerimiseks, SA Ratastoolis Edukaks koostada nimekirja teenuse
vajajatest. Teenuse käivitumine jääks tõenäoliselt juunisse.
A. Lõoke: Tartus on küsimärgi all ratastooli kasutava Triin Freimanni töölkäimise jätkumine,
kuna tööhõiveameti poolt transpordi rahastamine lõppes (toimus seni puuetega inimeste
tööhõive projekti raames) ja Tartu linn pole ette näinud oma vahenditest töölkäivate inimeste
transpordi doteerimist. Triin tegi avalduse Tartu sotsiaalosakonnale, Liidu poolt on
informeeritud olukorrast abilinnapead Šokmani, kes lubas olukorda kontrollida ja vastavalt
võimalustele lahendada.

1.2 ARUTATI liikumispuudega inimeste probleeme ühiskondliku transpordi kasutamisel.
A. Lõoke : ühistranspordiseaduse järgi saavad tasuta kasutada ühiskondlikku transporti
sügava liikumispuudega inimesed, kellele see võimalus on puhtteoreetiline, kuna
ligipääsetavus transpordivahenditele on nullilähedane. Palju on signaale liikumispuudega
inimestelt, kellele seadus otseselt sõidusoodustusi linnadevahelistel liinidel ette ei näe (sügava
liikumispuudega inimeste ja puudega laste saatjad, raske liikumispuudega inimesed).
Firmadele on jäetud õigus soodustusi teha, kui peavad vajalikuks ja võimalikuks. Vaja oleks
ka sellele kontingendile soodustuste kohustuslikkus seadusega tagada.
T. Sihver : lahendamata on abistaja probleem, kes aitaks sügava liikumispuudega inimese
bussi ja sihtkohas bussist maha. Kas see peaks olema bussifirma või näiteks kohaliku
päästeameti ülesanne? Kes selle teenuse peaks kinni maksma?
OTSUSTATI: moodustada töögrupp, kes koondab olemasolevad sõidusoodustused ja teeb
ettepanekud täiendavateks.
Saata välja pressiteade Tallinna LV ja Tartu LV seisukohtadest liikumispuudega inimeste
töölkäimiseks vajaliku transpordiprobleemi lahendamiseks. Enne täpsustada Tartu LV otsust
T. Freimanni transpordiga abistamiseks.
2. VÕETI TEADMISEKS tegevjuhi informatsioon selliste signaalide puudumise kohta, mida
võiks tõlgendada inimõiguste rikkumisena abivahendite puudumise tõttu. Reeglina leitakse
mingi ajutine võimalus probleemi lõpliku lahendamiseni.
K. Neering: töötan Viljandi ITAKi filiaalis ja võin kinnitada, et ühtki inimest abita ei jäeta.
A. Lõoke: üldkoosolekul vastu võetud otsus, mille kohaselt peaks maakondliku abivahendite
komisjoni koosseisu kuuluma üks reaalse liikumispuudega inimene, jääb täitmata, kuna meil
puuduvad vastava kompetentsiga inimesed.
OTSUSTATI: selgitada vastava sammu (esindatus maakondlikes abivahendite komisjonides)
olulisust liikumispuudega inimestele ja huvitatud inimeste leidmisel suunata nad Invarusse
või ITAKisse teadmisi omandama.
3. OTSUSTATI : ekspertide koolitamist liikumispuudega inimeste hulgast hoonete ja teede
ligipääsetavuse hindamiseks teha koostöös arhitektide, projekteerijate, omavalitsuste vastava
valdkonna eest vastutajatega.
4. OTSUSTATI: kiita heaks EPI Koja põhikirja muutmise komisjoni töö. Mõningate
märkuste ja ettepanekutega esindab ELILi järgmisel komisjoni töökoosolekul 17. mail T.
Sihver.
(LISA 2)
5. OTSUSTATI: kuna ELILi põhikiri sisaldab sätteid (n. liiduleping), mida tegelikkuses ei
rakendata, kutsuda sügisel ellu ELILi põhikirja muutmise komisjon, kes koostab projekti ja
viib läbi liikmete vahel arutelu. Põhikirja korrigeeritud versioon esitada kinnitamisele 2006.a.
kevadisel üldkoosolekul.

6. KUULATI informatsiooni tegevjuhilt, kelle väitel ei täida juhatus põhikirja §7 lõige 2
punkti 2: „Juhatus jagab oma liikmete vahel tegevusvaldkonnad ja vastutusalad“.
OTSUSTATI: jagada tegevusvaldkonnad ja vastutusalad järgmiselt:
Inimõigused - A. Leemets
Abivahendid - K. Neering
Rehabilitatsioon - K. Urb
Ligipääsetavus (ka info) - J. Järve
Haridus - K. Kikkas
Tööhõive - K. Kikkas
Invatransport - T. Sihver
Tervishoid - Ü. Aasma
Toimetulek (pensionid, teenused) - Ü. Aasma
K. Kikkas teeb ELILi kodulehele blogi ajaveeb, mis on mõeldud juhatuse liikmetele
töövahendiks info ja tegemiste paremaks ja kiiremaks kajastamiseks. Külastajatel on võimalus
teemade kohta arvamust avaldada.
7. KUULATI tegevjuhi ülevaadet Automi juurde käsijuhtimisega autode sektsiooni
moodustamise 25 a. tähistamisest 29.04.05. Üritusel tõstatus osavõtjate/veteranide mure
invaajaloo jäädvustamise ja arhiveerimise üle. Palju on väärtuslikku materjali laiali inimeste
käes, puudub koht, kuhu need üle anda. Hädavajalik on kroonika kirjutamine, meenutusi
saavad veel jagada inimesed, kes olid invaliikumise algaegade juures.
OTSUSTATI: materjalid, mida inimesed on nõus üle andma, koguda kokku ELILi kontorisse,
hakata mõtlema muuseumi või esialgu väärtuslikuma materjali eksponeerimiskoha peale.
8. OTSUSTATI: EPI Koja üldkogust 2.-3.06.05 võtab osa tegevjuht A. Lõoke
9. KUULATI järgmiste koolituspäevadeläbiviimise eest vastutajateA. Lõokese ja A.Leemetsa
ülevaadet asjade seisust:
A. Lõoke: koolituspäev „MTÜ ABC“ 17.05.04 Paides on detailideni paigas, kokku on lepitud
lektori tasu suhtes, ruumide kasutamise eest üüri maksma ei pea.
A. Leemets: koolitus toimub aktiivses grupitöö, mitte loengu vormis. Päeva pikkuseks võib
planeerida 11-16, sisalduvad söögi- ja puhkepausid. Oluline, et osaleksid tõsiselt huvitunud.
10. ülevaade EMSLi üldkoosolekul räägitust lükkus K. Urbi lähetuses viibimise tõttu edasi.
11. KUULATI tegevjuhi tähelepanekuid tulupäeva korraldamisest Vanalinna
Hariduskolleegiumis (päeva tutvustus raadios, püstitatud eesmärgile raha kogumise vormid ja
meetodid, üritused linnarahvale jne.). Tasub jätta meelde, et analoogseid üritusi oma tarbeks
korraldada.
A. Leemets: idee maksab, meie viga on see, et meil pole korralikku mõtet, mida sel kombel
teoks teha.

12. OTSUSTATI: tegevjuhil organiseerida haridusministriga kohtumine probleemide
arutamiseks: 1) ligipääsetavus kõrgkoolidele
2) koolilastele annetatud arvutite internetiühenduse tasumine riigi poolt

Järgmine juhatuse koosolek toimub Rakvere linnuses 15.06.2005 algusega 12.00

Koosolekut juhatas A. Leemets
Protokollis A. Lõoke

