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1. Aprilli 2016 protokolli allkirjastamine
H. Gehrke koostatud protokoll oli juhatuse listis üleval juhatuse liikmetele tutvumiseks ja paranduste tegemiseks.
OTSUSTATI: kinnitada ja allkirjastada aprillikuu juhatuse protokoll.
2. Läänemaa Invaühingu tänuüritus 27.05.16
Aprillikuu juhatuse protokolli järgi pidid juhatuse liikmed teatama mai alguseks, kes saavad osaleda Läänemaa
Invaühingu tänuüritusel 27.05.16. Praegu on kindel mineja tegevjuht A. Lõoke, minekust olid huvitatud H. Gehrke ja
J. Lehtmets. Viimaste osalemine sõltub transpordi olemasolust. Ühingu esimees Madis Ots loodab külalisena näha ka
ELIL juhatuse esimeest I. Tarandit
OTSUSTATI: tegevjuht selgitab välja transpordivõimalused ja annab juhatuse listis tulemustest teada.
3. ELILile õigusabi osutamine küsimus
Seoses suurte muudatustega sotsiaalvaldkonnas on ELILi kohus tagada oma sihtrühmale pädevat õigusabi.
I. Tarand pakkus koostööpartneriks Õigusteenuste Bürood. Büroo töötab riigi poolt saadud rahadega ja seetõttu on
seni õigusabi antud tasuta. A. Lõokese poolt saadetud küsimusele koostöösoovist meie liiduga konkreetset vastust
pole. Abi andja peaks olema väga laialdaste teadmistega puuetega inimesi puudutavates seadustest ja oskama
lahendada erinevaid juhtumeid. Sven Kõllamets vormistab hetkel TTÜs lõputööd, on puuetega inimeste teemat
valdava juristina väga hõivatud. Arutluses oli rahakogumise kampaania korraldamine, pöördumist
Justiitsministeeriumi poole jne.
OTSUSTATI: ootame Õigusabi Büroo vastuse, kui on huvi jätkata koostööd, siis korraldame ümarlaua kohtumise ja
anname ühe puuetega inimesi puudutava juhtumi lahendamiseks.
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4. Probleemidest seoses trammiliinide 1 ja 2 sulgemisega suvisel remondiperioodil.
Muudatustest Termaki invatranspordi kasutamises.
Trammiliinide 1 ja 2 sulgemine suviseks remondiks põhjustab puuetega inimestele trammide kasutamisel raskusi.
Probleemiks on, kas on arvestatud erivajadustega inimeste vajadusi. Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu
esimees V. Urban on vestelnud Transpordiameti osakonnajuhataja Udo Otsaga ajutiste ooteplatvormide
nõuetekohasest paigaldamisest jne. Ülevaate U. Otsa lubadustest saab 09.03. 2016 toimunud Tallinna Linna
invakomisjoni koosoleku protokollist aadressil:
http://www.tallinn.ee/est/Uudis-Invakomisjon-arutas-ligipaasetavust-Tallinna-uhistransporti
Kahtlustusteks on põhjust, sest kesklinna Vabaduse platsi trammipeatus on erivajadustega inimestele ligipääsmatu.
Tutvumiseks mõned lõigud ametijuhendis ettenähtud kohustustest neile, kes peaksid puuetega inimeste
ligipääsetavuse eest Tallinnas seisma.
Jüri Järve on 2014 aastal kinnitatud ametijuhendi järgi Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja
terviseosakonna teenuste ja toetuste sektori vanemspetsialist. Töökohustusteks on puuetega inimeste valdkonnas
osalemine Tallinna ligipääsetavuse tegevuskava väljatöötamisel; osakonna- ja ameti juhatajale, abilinnapeale
ettepanekute tegemine valdkonna arendamiseks; teadete ja andmete edastamine linna- ja riigi asutustele ning
elanikkonnale.
Ala ametnikuna ei näita ise initsiatiivi, vaid ootab, kui keegi pöördub ise probleemiga tema poole.
Tiia Tiik on samast aastast kinnitatud ametijuhendi järgi Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja
terviseosakonna teenuste ja toetuste sektori vanemspetsialist.
Töökohustusteks on Puuetega inimeste
transporditeenuse ja invatakso teenuse korraldamine vastavalt linna õigusaktiga kehtestatud teenuste nõuetele;
teadete ja andmete edastamine linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekande osakondadele, linna- ja riigi asutustele ning
elanikkonnale.
Probleemiks on arusaamatused invasõite korraldava bussi kasutusjuhendite muutumises. Vajalik oleks teavitada
asjaosalisi uuendusi puudutavatest muudatustest. Seda T. Sihveri korduvatele palvetele pole tehtud.
OTSUSTATI: tegevjuht teeb kokkuvõtva kirja trammideede remondiga seotud probleemidest puuetega inimestele ja
invabussi kasutusjuhendi muutuste teavitamata jätmisest ning saadab märgukirja Tallinna LV abilinnapeale Merike
Martinsonile .
5. Uuest kodukohanduse määruse muutmise eelnõust
Sotsiaalministeeriumis on menetluses „Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse andmise
tingimuste muutmise eelnõu. Eelnõu põhirõhud on erivajadustega inimeste eluaseme füüsilisel kohandamisel.
Kahjuks ei ole eelnõu väljatöötamisse kaasatud erinevate puudeliikide organisatsioone, eriti liikumispuudega
inimeste esindajaid kui kõige enam kohandusi vajavat sihtrühma.
Kohandusteks ettenähtud summa 4500 € taotluse kohta ei ole piisav, sest koduvälised kohandused on kallimad, liidu
arvates ei ole õige piirata kohandamise otsust elanike registri järgselt sissekirjutusega. Eelnõu projekt saadeti
juhatusele tutvumiseks ja selle põhjal saavad kõik juhatuse liikmed teha oma arv ettepanekud eelnõu muutmisel.
Viide eelnõu interneti lingile: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/4428f2ed-9a12-474a-9f9a57ca6a81a90b.
OTSUSTATI: juhatuse liikmed esitavad oma ettepanekud 23. maiks juhatuse listi , mille põhjal A. Lõoke saadab liidu
parandusettepanekud Sotsiaalministeeriumi peaspetsialist Marek Atonenile.
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6. Koostöökogu töö taastamine
Kauaaegne Koostöökogu (KK) eestvedaja A. Lõoke andis lühiülevaate algusaastate tegevusest. KK loodi 2003.a .
Sinna koondati 4 põhipuudeliigi esindajad kurtide, vaimupuudega, pimedate ja liikumispuudega inimeste
organisatsioonidest. Praeguseks on tegevus soikunud. KK oli 2-tasandiline: esimene tasand oli Foorum, kuhu
kuulusid puudeliikide esindajad, teine tasand oli Koostöökogu, kus asju arutasid ja otsuseid langetasid Foorumi ja
ministeeriumide esindajad. Protokollid ja muud vajalikud algdokumendid on säilinud.
Tiia Sihver:
- viimased koosolekud toimusid EPI Koja alt ja need muutusid aruandluskoosolekuteks ilma sisulist koostööd
tegemata.
- praegused tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ja sotsiaalkaitse minister Margus Tsahkna olid nõus T. Sihveri
ettepanekuga alustada ELILi kaudu läbirääkimisi põhipuudeliikide esindajatega ja olid nõus
väitega, et koostöö ilma EPI Kojata on tõhusam.
OTSUSTATI: T. Sihveri initsiatiivil kutsuda kokku puudeliikide esindusorganisatsioonid otsustamaks, kas taastada
Koostöökogu tegevus ja positiivse otsuse puhul teha osalistele ametlik pöördumine.
7. Käsmu laagri korraldusest
Käsmu suvelaager toimub 14.- 16. juunil 2016. Kava on koos, vaja on täpsustada rutiinseid pisiasju. Laagriliste soovil
toimuvad eelmistel aastatel populaarsed bussiekskurssioonid, Jüri Heinlaiu koostatud viktoriin, erinevad töötoad
jne. Signe Falkenberg tutvustab invaspordi tegemisi, toimub 2 koolitust. Kohalolnud juhatuse liikmed osalevad kõik
Käsmu laagris ja osavõtt registreeritakse juhatuse kaudu, ülajäänud laagrilised oma ühingu kaudu. Üllatuste
vältimiseks laagri omanike poolt külastavad A. Lõoke, E. Kaibald ja A. Amenberg Lainele puhkeküla nädal enne
ürituste algust. Kontorimajas käib remont ja nii saab õige ülevaate majade valmisolekust majutuseks ja tegevuste
korraldamiseks.
OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks.
8. Kandidaat tegevjuhi ametikohale
A. Lõoke soovib tegevjuhi ametist lahkuda ja jätkata tööd ELILis konkreetsel lõigul, n koolitused, info jagamine,
suhtlemine meediaga st töölõigul, mida saaks kodus teha osalise palgaga. A. Lõokese suured ja kauaaegsed
kogemused aitaksid uuel inimesel kiiremini valdkonda sisse elada.
Oma soovist kandideerida tegevjuhiks on teatanud Derby Taimela. Ta on hea sotsiaalse närviga, on osalenud mitmel
Tallinna LIÜ suvelaagris, harjunud puuetega inimesi aitama ja leiab hea suhtlejana kiire kontakti, on leidnud laagri
kulude vähendamiseks edukalt sponsoreid. Hetkel asendab lapsepuhkusel olevat töötajat ja tõenäoliselt peab
septembrist otsima uut töökohta.
OTSUSTATI: D. Taimelale tuleb septembrist liitu tööle vabatahtlikuna, et testida praktikas oma sobivust tegevjuhiks .
Derby Taimela juhendajaks jääb Auli.
Järgmine juhatuse koosoleku toimumisaja kohta juunis esitada juhatusel ettepanekuid, aja kinnitab juhatuse
esimees I. Tarand. Traditsiooniliselt on juhatuse juunikuu koosolek toimunud Käsmu perelaagris.

Koosoleku juhataja
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Protokollija

Hedi Gehrke
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