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ARUTATI JA OTSUSTATI:
1. Pöördumine abivahendite kättesaadavuse teemal ministri poole.
1.1 OTSUSTATI:
Taotleda määruse nr 79 Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise
tingimused ja kord § 9 Korraldamine ja koordineerimine lg 3 muudatuste sisseviimist –
maavanem peab tagama, et klienti ei piirata firma valikul, kust ost sooritada.
1.2 Abivahendite soodustingimustel soetamise ja laenutamise järjekord on ligi 16 miljonit.
Käesoleva aasta lisaeelarvest pole sotsiaalministeerium raha järjekordade likvideerimiseks

taotlenud. Kui seda ei tehta, siis 2008.a. riigieelarves vahendite kasv kulub käesoleva aasta
võlgade likvideerimiseks ja eelarve jääb sisuliselt selle aasta tasemele.
OTSUSTATI: Teha järelepärimine maavalitsustele, et selgitada konkreetne seis abivahendite
järjekordadega. Kirjutada olukorrast pressiteates. Info võtta aluseks läbirääkimistel ministri
juures.
2. Tegevjuhi visiidist Oulu 15.- 17. 09.2007
A. Lõoke: kutse esitas Oulu invaühing, toimus Oulu-Kainu piirkonna sügiskonverents, kus
arutati olulisemaid küsimusi, mis Soome puuetega inimestel ees seisavad. Invalidiliittost
võttis üritusest osa M. Lohikoski. 17.09.07 oli tegevjuhile koostatud tihe programm
tutvustamaks invaühingute, abivahendite firma Respecta ja kohaliku rehabilitatsiooniasutuse
Rehapolis tööd. Olulisemad 2 tähelepanekut:
– abivahendeid antakse arsti ettekirjutuse järgi tasuta kasutusele. Abivahend on arvel
ja kasutusel amortiseerumiseni. Puudub riigi- ja omaosaluse süsteem. Meil on sageli nii, et et
inimene ostab soodustingimustel n. ratastooli, varsti on tool terviseseisundi muutumise tõttu
kasutamiskõlbmatu, tagastada pole kellelegi, pole ka seda kohustust. Abivahend jääb seisma,
mis on riigiressursi raiskamine.
– toimib tegelikkuses vabatahtlike tugiisikute (samaväärse tugi) süsteem. Haiglast
helistatakse, kui kellelgi on tugiisikut vaja. Seda tehakse juba enne operatsiooni, samuti
olukorraga kohanemisperioodil. Selliseid aktiivseid vabatahtlikke, kes on valmis nõustama
minema suvalisel ajahetkel, on Oulus kümmekond. Tugiisikutele tehekse korrapäraselt
koolitusi ja supervisiooni.
3. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse eelnõu seisust:
A.Lõoke: Selge on see, et 2006.a. vastu võetud kontseptsioonile vastavat uut seadust
järgmisest aastast ei tule. Praegu tehakse mõningaid parandusi, muu jääb samaks.
Pensioniealistele jätkatakse toetuste maksmist senistes määrades. Tööealistel tõuseb see ca
30%.
OTSUSTATI: Nõuda pensioniealistele puudega inimestele toetuste tõusu tööealistega
samades määrades. Pressiteates anda olukorrale hinnang. Alustada juba praegu lobitööd
sotsiaaltoetuste aluseks oleva määra suurendamiseks, ka nõutud 550 krooni on inflatsioonile
jalgu jäänud.
Teha Foorumile ettepanek küsimused abivahendite ja sotsiaaltoetustega ühiselt tõstatada
ministri, valitsuse ja parlamendikomisjonide ja - fraktsioonide ees.
4. OTSUSTATI: korraldada tänuüritus Aasta Tegu 2007 Estonia Talveaias 12.02.2008
algusega
k. 12.00. Organisatsioonidel ja juhatuse liikmetel hakata esitama tänumeene saajateks
kandidaate.
5. Kanal2 saate Tantsud tähtedega patrooniks on pr Evelin Ilves.
A. Lõoke: Teleinimestel on kavas saate reklaamiklippides kasutada möödunud aasta
annetusest toetuse saanud lapsi, aga ka neid, kes on potentsiaalseid avalduste kirjutajad
järgmisel aastal.
Meie poolt on teleklippides esinemiseks nõusoleku andnud perede ja laste nimed saatetiimile
esitatud.
6. OTSUSTATI: Kinnitada 23.11.2007 kokku kutsutava üldkoosoleku päevakord ja ajakava
ning need ühingutele laiali saata (LISA 1).

7. Invabussi presentatsioonist ja sihtasutuse Ratastoolis Edukaks likvideerimisest.
A. Leemets: üritus möödus edukalt. Kohal olid liidu oma inimesed, Tallinna linnavalitsuse ja
sotsiaalministeeriumi esindajad.
SA Ratastoolis Edukaks tegi koostöölepingu omal ajal TLÜ rektori Heidmetsaga, et ülikool
eraldab 3 10000-kroonilist stipendiumi ratastoolis tudengitele. Sihtasutus teeb ettepaneku, et
peale SA likvideerimist võtaks lepingupartneri kohustused üle ELIL.
OTSUSTATI: ELIL nõustub, kui SA Ratastoolis Edukaks teeb ametliku ettepaneku.
8. Laine Valli kohtuistung toimub Jõhvis E 24. 09.2007 kell 11.00. Kohtus esindab Laine
Vallit president Ants Leemets. Kohale lähevad ühingukaaslased, kes teevad kohtumaja ees
enne istungit väikese piketi.
9. AS Kaupmees ja KO soovib oma juubelipeo kingid külalistel lasta kanda rahana firma
kontole ja sealt siis edasi annetada ELILi arvele. Millise projekti jaoks laekuvat annetust
kasutada?
OTSUSTATI: Kasutada annetusest tulevat raha ELILi suvelaagrite läbiviimiseks.
Järgmine juhatuse koosolek toimub 19.10.2007 kell 15.00 Endla 59, Tallinn
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