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ELILi esindaja Invaru OÜ juhatusse
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ARUTATI JA OTSUSTATI:
1. 13.06.07 kohtuvad Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu esindajad majandusminister
Juhan Partsiga Endla 59 Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses. Ministriga kohtumisel
arutatakse probleeme, mis on esile toodud 10.05.07 kirjas ministrile. (LISA 1)
OTSUSTATI:
Arvata ministriga kohtuma mineva delegatsiooni koosseisu juhatuse liikmed T. Sihver, J.
Järve, tegevjuht A. Lõoke ning Signe Falkenberg ja arhitekt Valeri Falkenberg.
2. Tapa LIÜ esimees Laine Valli vaidlustas kohtus arstliku komisjoni otsuse, mille alusel
määrati talle raske puude asemele keskmine puudeaste.
OTSUSTATI: Laine Vallit esindab kohtus ELILi juhatuse esimees Ants Leemets.
3. Kütusefirmaga Alexela Oil AS seovad ELILi pikaaja lised head koostöösuhted. Nüüdseks
on neid edasi arendatud kahes suunas. ELILi liikmetele võimaldatakse tasuta sooduskaarte,
millega saab firma mehitatud tanklatest osta kütust 30 senti ja mehitamata tanklatest 15 senti
odavamalt. Liikumispuudega inimestele rakendatakse ka mehitatud tanklates tankimisteenust.

Alexela Oil AS poolt pakuti liikumispuudega inimestele kaht kodutöökohta – telefonitsi
dispetšerteenuse osutamine Alexela klientidele. Tööaeg katab töövälise aja, puhkepäevad ja
riigipühad. ELIL tegi pakkumise Vladimir Korolkovile ja Svetlana Mastovitšile. Mõlemad
osalesid 07.05.2007 toimunud teoreetilisel-praktilise koolitusel ja läbivad tööle saamiseks
katseaja.
OTSUSTATI: tunnustada Alexela koostööpakkumisi ja ELIL-Alexela Oil AS
koostöölepingu allkirjastamine teha pidulikult.
4. Erivajadusega laste haridusteemalise ümarlauda koondusid haridus- ja
sotsiaalministeeriumi, haigekassa ja puuetega laste organisatsiooni esindajad. Räägiti
puuetega lastele osutatavatest transpordi- ja rehabilitatsiooniteenustest, hariduslikust
erivajadusest. Kuidas defineerida erivajadust? Kindlasti tuleb ära märkida puue, muidu satub
puudega laps nende sekka, kellel on käitumuslikud või sotsiaalsed erivajadused. Räägiti veel
ministeeriumidevahelisest vastutuse jagamisest, koolimeditsiinist, mille vajadust haigekassa
tunnistab, nõustamiskomisjonidest ja
-keskustest, mida tuleb hakata ühte sulandama ja eripedagoogide koolitamise vajadusest.
OTSUSTATI: informatsioon võtta teadmiseks.
5. Abivahendite teenuse arendamise ümarlauad peeti 24.05.07 Toompuiestee 10, EPI Koja
ruumes, kus nappis ruumiga, ka oli kohal vähe sihtgrupi esindajaid. Loengutest olid huvitavad
Külli Rohti ja Hille Maasi omad. Abivahendite jagamine ei ole süsteemne, ei saagi olla, sest
puudub statistika, kui palju mida vaja on. Praegune rahaeraldamine ei ole mitte vajaduse järgi
vaid juhuslik. Riiklikus süsteemis on vaja kompetentsikeskust, mille heaks tööks tuleb välja
töötada standardid, selgitada sihtgrupid, kindlustada kontroll, mis analüüsiks ka hinna ja
kvaliteedi suhet. Koolitada ja rakendada tööle tegevusterapeudid.
T. Sihver: Mina kui teenuse ostja, tahan saada võimaluse vabalt valida, missuguselt firmalt
ma abivahendi ostan. See tähendab, et maavalitsus ei tohi mulle dikteerida, millist firmat ma
pean eelistama. Praegu on teenuse ostjalt võetud valikuvabadus.
A. Lõoke : Eestis puudub abivahendite andmebaas. Mähkmed peaks olema apteegikaup.
Vajadus on ka sotsiaaltöötajate poolt abivahendite saamise kaardistamise järgi.
K.Urb: Kas keskust on vaja selleks, et olukorda kontrollida? Kas on analüüsitud vajalikkust.
Kui palju selleks raha kulub?
OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks.
6. Enn Leinuste on teinud ettepaneku valida Invaru OÜ juhatusse ELILi esindaja
OTSUSTATI: esitada 31.05.07 toimuvale Invaru osanike koosolekule, kus valitakse Invaru
OÜ juhatuse uus liige, kandidaadiks ELILi juhatuse liige Jüri Järve.
7. Foorumi ja sotsiaalministri kohtumisest juuni esimesel poolel: enne ministri juurde
minekut peavad puuetega inimeste organisatsioonidel, kes foorumisse kuuluvad, olema kokku
lepitud teemad, millest rääkida. Põhiteemaks oleks PISTS, aga selle hetkeseisust ei tea me
veel midagi, kuna ministeeriumis töö alles käib ja materjale pole organisatsioonidele
saadetud. Järgmisel foorumil tuleb teemad kokku leppida.
OTSUSTATI: kooskõlastada kohtumise teemad Foorumiga.
8. Suvelaager Käsmus: nimekirju esitatakse ja omaosalust kantakse üle. Käsmu laagrikoht on
üle
vaadatud, sponsorkirjad palvega toetada ELILi suvelaagrit saadetud. Programmi aitab kokku
panna S. Golomb, kes jääb programmi sidujaks ka laagris.

OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks.
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