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PÄEVAKORD:
1. Olukord abivahenditega 2009.aastal
2. SA Karaski Keskus nõukogu liikmete volituste pikendamine ja uue liikme
nimetamine
3. Ülevaade projektist Aitame liikumispuudega lapsi liikuma
4. Abivahendi tehniku kutsestandardi koostamise ettepanek ELILi poolt
5. SA Liikumispuudega Laste Toetusfond asutamine
6. Informatsioon
ARUTATI JA OTSUSTATI:
1. Olukord abivahendite riigipoolse rahastamisega on erakordselt halb. S. Kõllamets, kes
esindab liikumispuudega inimesi riiklikus abivahendite ko misjonis, tõi oma kirjas välja
mitmeid aspekte:
1. kavas on ka reserv maavalitsustele välja jagada, et vältida ohtu, et reservirahad "ära
võetakse". Peale seda on riigieelarve abivahendite rida tühi.
2. Edasine sõltub maavalitsuste vastutustundlikkusest, millesse SoM ei saa sekkuda:
2.1. vastutustundlik maavalitsus planeerib ja kalkuleerib rahade kasutamist ja säilitab reservi.
2.2. mitte-vastutustundlik maavalitsus lähtub põhimõttest "pole raha – pole probleemi".
3. olukorra leevendamiseks on SoMis jutuks olnud omaosaluse suuruse ümbervaatamine.
Eelduseks – kui omaosalus tõuseb, siis väheneb surve uute asjade muretsemiseks.
4. Aasta lõpuks tahetakse abivahendite süsteemis läbi viia kardinaalseid muudatusi. Need
puudutaksid tulevasi aastaid, mitte praegust. Milles need muudatused täpsemalt seisnevad,
pole veel teada.
5. Järgmise aasta eelarve puhul püütakse säilitada selle aasta taset – 83,2 miljonit.
OTSUSTATI: juhatus peab probleemi põhjalikult läbi arutama ja süsteemi muutmiseks
ettepanekud välja pakkuma. Seejärel kokku kutsuma nõupidamise kõikide instantside
esindajate osavõtul.

2. Karaski Keskuse nõukogusse kuuluvad kaks liiget EPI Fondist (Vaher, Leppik) ja kolm
liiget ELIList (Aitsam, Lõoke, Laan). ELILi poolt nimetatud nõukogu liikmete volitused on
lõppenud. Vajalik on määrata uued SA Karaski Keskus nõukogu liikmed või pikendada
seniste liikmete volitusi.
OTSUSTATI: nõukogusse kuuluvate liikmete Aitsami ja Lõokese volitusi pikendada
kolmeks aastaks. Nõukogust tagasi kutsuda Veiki Laan, uueks liikmeks nimetada Elle
Heinalu.
3. Projekti Aitame liikumispuudega lapsi liikuma viimase aja arengutest:
1. Tallinna Lastehaigla nõukogu otsustas roboti oma süsteemis kasutusele võtta. Lastehaigla
toetusfondi kaudu panustatakse 1 milj krooni.
2. Uudis avalikustatakse pressikonverentsil, mis toimub Tallinna Lastehaiglas 25.05.09 kell
13.00.
3. Toetusfond teatas, et ELILiga sõlmitakse koostööleping.
4. Kogutud 737 000 kr panime 4 kuuks tähtajalisele hoiusele, mille läbi teenime lisaks ca
12500 kr
OTSUSTATI: koostöölepingu projekti vaatab läbi ja kinnitab juhatus.
4. Abivahendi tehniku kutsestandardi koostamise ettepanek ELILi poolt (LISA 1)
Ettepanekut hakkab Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu menetlema 25.05.2009.
OTSUSTATI: kiita heaks taotlus abivahendi tehniku kutsestandardi kehtestamiseks.
5. SA Liikumispuudega Laste Toetusfond asutamine
Loomisel on SA Liikumispuudega Laste Toetusfond. ELILi poole pöördusid ettepanekuga
olla üheks sihtasutuse asutajaliikmeks asutajad Sirli Jassov, liikumispuudega lap se vanem;
Margus Press (Kaupmees & KO juhataja) ja Janno Karu (Scania Eesti AS juhataja). Kuna
liikumispuudega lapsed on meie sihtgrupp, pöördusid nad oma ettepanekuga olla üheks
asutajaks meie liidu poole. Seega oleks asutajaliikmeid 4 – kolm eraisikut ja ELIL.
Põhikirja järgi (LISA 2) on loodava SA eesmärgiks sihtasutuse poolt kogutud vahendite ja
tegevusega liikumispuudega laste ning nende perede heategevuslik toetamine.
OTSUSTATI: Kiita heaks loodava sihtasutuse Liikumispuudega Laste Toetusfond
põhikirjalised eesmärgid ja võtta vastu ettepanek olla sihtasutuse asutajaliikmeks. ELILi poolt
nimetada sihtasutuse nõukogu liikmeks liidu tegevjuht Auli Lõoke.
6. Informatsioon
6.1. Tallinna Ettevõtlusamet tellis Kadrioru turismimarsruutide kaardistamise (pakkumise
koostas J. Järve), leping sõlmimisel
6.2. Tartu Ülikooli tellis haldushoonete üle-eestiline kaardistamine (ca 100 hoonet),
pakkumise koostas J. Järve, leping sõlmimisel
6.3 Käsmu laager toimub 16.-18.06.09, avamine kell 14.00
6.4 Tõrvaaugu lastelaager toimub 23.-26.07.09, avamine 16.00

Järgmine koosolek kutsuda kokku 17.06.2009 kell 18.00 Käsmus, Lainela Puhkekülas
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