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PÄEVAKORD:
1. Toimunud seminarist SHIA esindajate ja vaegkuuljatega 07.02.05 A. Lõoke
2. Toimunud tänuüritusest 15.02.05 – märkused ja kommentaarid
3. FIMITICi juhatuse valimised – palutakse kandidaate
4. 2005.a. tegevusprogrammi arutamine
5. Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist – MTÜde rahastamise probleemid
6. Kohalike omavalitsuste valimised oktoobris 2005 – valimisliitudest
7. Ligipääsetavuse kaardistamisest – näidislink Jüri Järve poolt valmis aadressil
http://www.hot.ee/jjyri/accessible/ . Projektimeeskonna moodustamine.
8. Olukorrast Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuses
9. Noorteklubi Händikäpp osavõtust Foorumi tegevusest
ARUTATI JA OTSUSTATI:
1. VÕETI TEADMISEKS tegevjuhi informatsioon 07.02.05 toimunud seminarist
SHIA esindajate ja SHIA pikaajalisest koolitusest osavõtnutega. Osalesid esindajad
ELIList, Vaeg-kuuljate Ühingust, Psoriaasiliidust, Puuetega Naiste Ühingust,
noorteklubist Händikäpp, kokku 24 inimest. SHIAt esindasid L. Lindström ja C.
Bender, kes tegid kokkuvõtte Baltikumis läbi viidud ankeetküsitluse vastustest (vt.
LISA 1). Eesti poolelt tegid kokkuvõtted vaegkuuljate, psoriaasiliidu ja meie liidu
(E. Saare) esindajad. Koolitus sai kokkuvõtlikult positiivse hinnangu, peeti
vajalikuks koostöö jätkumist.
Järgmisel päeval külastasid külalised Rootsist koos tegevjuhiga Tallinna Kurtide
Kooli, kus tehti paaritunnine ekskursioon majas, jälgiti õppetööd, saadi põhjalik
ülevaade kooli ajaloost ja tulevikuperspektiividest ning vestluse käigus vastused
rohketele küsimustele.
2. VAHETATI MÕTTEID 15.02.05 toimunud tänuürituse AASTA TEGU 2004
plusside ja miinuste üle.

A. Leemets : päeva võib pidada õnnestunuks, positiivne oli presidendipaari
viibimine üritusel. Ka kõikide parlamendierakondade (v.a. Isamaaliit) esindajad
osalesid. Meedias kajastamine oli laialdane, ürituse sõnum jõudis avalikkuseni. Hea
oli laureaatide valik – seltskond oli rahvusvaheline. Meie esinejad olid teinud
ettekande illustreerimiseks slaidiprogrammid, see jättis hea mulje. Kadrioru
kunstimuuseum oli toimumiskohaks hea valik. Korralduslikult olid asjad paigas,
üritus sujus tõrgeteta. Mõtlema tuleb hakata:
– kuidas edasi, hea oleks sisse tuua uudseid momente – oma teenetemärk?
– läbi tuleb mõelda nominentide esitamise kriteeriumid. Üks võiks olla näiteks
“väike inimene, suur tegu”;
– järgmise aasta üritus võiks toimuda valmivas kunstimuuseumis.
Tiia Sihver : meeldis valitsev soe ja pingevaba meeleolu, siiras rõõm meene saajate
poolt.
Kaido Kikkas : üritus oli asjalik, puudus sisutühjus.
Auli Lõoke: ürituselt käis läbi ca 80 külalist, neist 20 ratastoolikasutajat, mis seab
vajaduse osavõtjaid eelregistreerima hakata. Kindlasti tuleb raha leida kutselise
fotograafi jaoks, et saada kvaliteetseid pilte. Ka leida inimene, kes olulisemad
momendid videosse võtaks.
3. OTSUSTATI : kandidaate mitte esitada. Küsida M. Stiglicilt, kas oleks vaja
kedagi kandi- daatidest hääletusel toetada. Selgitada, et me ise pole veel valmis
juhatusse kandideerima.
4. OTSUSTATI: 2005.a. tegevusprogramm peab tegelema järgmistele
probleemidele lahenduste otsimisega:
– ligipääsetavus: linnadevaheline transport; transpordisoodustused puudega
inimestele; koostöö kohalike omavalitsustega, ühised teabepäevad ühingute
juhtidega; ühingute juhtide koolitus, koordineeritud tegevus selles vallas;
– invakindlustuse idee edasiarendamine;
– hooldajatoetuse üleandmine omavalitsuste pädevusse – kuidas on see mõjutanud
puude- ga inimeste toimetulekut;
– 2006.a.riigieelarves peab suurenema vahendite eraldamine puuetega inimestele
mõeldud ridadel;
– haridus: koostöö haridusministeeriumiga (pearahasüsteemi juurutamine, õpetajate
koolitus ja valmisoleku suurendamine puuetega laste tavakooli integreerimiseks),
transport, toetavad teenused.
5. TUTVUTI EMÜ Kodanikuühiskonna Sihtkapitali idee põhimõtetega (vt. LISA
2).
OTSUSTATI: toetada endiselt nõuet võrgustiku rahastamiseks kindla protsendiga
hasart- mängumaksu laekumistest. Kavandatavate muudatustega ei tohi puuetega
inimeste võrgustiku rahastamise olukord halveneda.
6. ARUTATI võimalusi ühingute mõjutustegevuseks kohalike omavalitsuste
valimistel sügisel. Oodata ära rahastamisotsus K. Urbi kirjutatud projektile
„Osaleme ja mõjutame“. Soovitada ühingute aktivistidel kandideerida valimistel.

7. OTSUSTATI: ligipääsetavuse kaardistamise ja edaspidise projekti kirjutamise
töörühma juhiks valida J. Järve, kes komplekteerib meeskonna. Juhatusest on
töörühmas veel K. Kikkas ja T. Sihver. Ligipääsetavuse näidislink valmis Jüri Järve
poolt ja asub aadressil http://www.hot.ee/jjyri/accessible/ .
8. OTSUSTATI: olukorraga Astangu Rehabilitatsioonikeskuses vahetuks
tutvumiseks viia järgmine juhatuse koosolek läbi Astangul. Tegevjuhil kokku
leppida aeg ja korralduslikud üksikasjad.
9. OTSUSTATI: ELILi juhatusel pole vastuväiteid noorteklubi Händikäpp
osalemiseks Foorumi töös. Vastav ettepanek teha järgmisele Foorumi koosolekule.
Järgmine juhatuse koosolek toimub Astangu Keskuses 16.03.2004 algusega 12.00
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