Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse koosoleku protokoll nr 29
23.09.2016
Endla 59, Tallinn
Algus 14.30
Lõpp 16.45
Koosolekust võtsid osa: juhatuse esimees I. Tarand, liikmed T. Sihver, H. Gehrke, Ü. Valvar; tegevjuht A. Lõoke
Puudusid juhatuse liikmed J. Lehtmets ja T. Rüütel
Osalesid ELILi vabatahtlikud D. Taimela, M. Sala ja ELIL rehabilitatsioonikeskuse koordinaator Triin Sihver
Päevakord:
1. Augustikuu 2016 protokolli kinnitamine ja allkirjastamine
2. Tegevustest tegevtöötajatele palgafondi leidmiseks
3. Sobiva platvormi/kujunduse leidmine ELILi uuele kodulehele
4. Ankru tänava invakorteri eraldamisest Helen Bokmannile
5. Osavõtjad koostööseminarist, mille korraldab HTM
6. Ülevaade ettevalmistustöödest 30.09-01.10 Tõrvaaugu puhkelaagris
toimuvateks koolituspäevadeks ühingute liikmetele
7. 2017.a suvelaagriks sobiva toimumispaiga leidmisest
8. ELILi kommentaar ajalehele Stolitsa
9. Infovahetus
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1. Augustikuu 2016 protokolli kinnitamine ja allkirjastamine
Augustikuu protokoll oli juhatuse listis üleval juhatuse liikmetele tutvumiseks ja paranduste tegemiseks.
OTSUSTATI: kinnitada ja allkirjastada augusti juhatuse koosoleku protokoll.
2. Tegevustest tegevtöötajatele palgafondi leidmiseks
Ülevaate andis Derby Taimela. Toimuvad kohtumised ja käivad läbirääkimised erinevate firmadega. Firmad
eelistavad toetamist üritustel oma toodete reklaamiga. Pakutud on ka koostöövõimalusi töövahenduse kaudu.
Vajalikud on sponsorkokkulepped. Derby tegeleb probleemiga aktiivselt edasi.
OTSUSTATI: võtta info teadmiseks.
3. Sobiva platvormi/kujunduse leidmine ELILi uuele kodulehele
Jüri Lehtmets ja Tom Rüütel tegid juhatusele ettepaneku vaadata kolme kodulehte, mille hulgast valida uus
kujundus:
Eesti Kurtide Liit – http://www.ead.ee;
Eesti Puuetega Inimeste Koda – http://www.epikoda.ee/;
YFU Eesti – www.yfu.ee.
Auli pakkus Eesti Invaspordi Liidu kodulehte: www.eil.ee
Uuel kodulehel tuleb tagada ligipääsetavus erinevatele puudeliikidele.
ELILi praegune server ei ole töökindel. Derby Taimela on tutvunud erinevate veebimajutust pakkuvate firmadega ja
küsinud pakkumusi. Valituks osutus kaks serveri pakkujat:
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* Veebimajutuse.ee – https://www.veebimajutus.ee/ – WordPress on veebihaldustarkvara. Serveri maht on piisavalt
suur, tarkvara pakub vajalikke lisasid.
* Netiserver – https://www.netiserver.com/ – serveri maht väiksem, kuid hind odavam.
EPI Fondil on aasta lõpuks kuulutanud välja eraldatud reserv, millele ELIL esitas taotluse kodulehe arenduseks.

OTSUSTATI: serveri valikuks volitada Derbyt läbirääkimisi edasi pidama. Derby uurib veebimajutuselt
soodustusi ja peale seda otsustab juhatus kodulehe kujunduse.
4. Ankru tänava invakorteri eraldamisest Helen Bokmannile
A. Lõoke: Põhja Tallinna Linnaosa Valitsusse on saadetud ELIL nimel kiri, et Ankru 1 vabanev korter eraldaks Helenile.
Vastuses anti teada, et sellega tuleb pöörduda Lasnamäe Linnaosa Valitsuse poole, kuna korterite eraldamine on
nende pädevuses ja Helenil on sissekirjutus selles linnaosas.
Eelmisel Tallinna invakomisjoni istungil, kus V. Urban osales, invakorterite teemat päevakorras polnud.
Auli on kutsutud abilinnapea Merike Martinsoni poolt osalema 29. septembril sotsiaalkorterite teemalisele
nõupidamisele.
Küsimused ja arutelu teemad juhatuselt kohtumisele:
* kui kohandatud invakorterit kasutav puudega inimene sureb, siis linn aitaks leida kiirelt teistele
pereliikmetele asenduspinna enne lepingu tähtaja lõppemist
* korteri sihipärasele kasutusele võiks olla kontroll – kiire reageerimine ja kontroll linna poolt
laekunud vihjete korral
* taotlusi tuleb rahuldada prioriteetide järgi, et võimalda teha erandeid. Näiteks õppiv ja/või töötav inimene saab
eelise
* korteri eraldamine tuleb teha enne remonti või korteri lõppvalmimist, et teha kohandused vastavalt korteri saaja
vajadusi arvestades
* linnavaraameti otsustuskomisjonis peaks olema liikumispuudega inimene.
OTSUSTATI: kohtumisel esindab ELILi A. Lõoke, kes teeb ettepanekud ja annab tagasisidet kohtumisest.
5. Osavõtjad koostööseminarist, mille korraldab HTM
HTM korraldab 05.10.16 Tallinnas Lõõtsa 4 (SA Innove) algusega 11.00 koostööseminari teemadel:
1. Ülevaade HEV õpilaste õppekorralduse arendustegevustest Haridus- ja Teadusministeeriumis
2. Arutelu liikumis- ja kehapuudega õpilaste õppe olulisimatest probleemidest ning võimalikest
lahendustest
Seminarile on registreerinud juhatuse liige Jüri Lehtmets, Tiia Sihver teatab oma osaluse võimalikkusest
e-posti teel.
OTSUSTATI: info võeti teadmiseks.
6. Ülevaade ettevalmistustöödest 30.09-01.10 Tõrvaaugu puhkelaagris toimuvateks koolituspäevadeks ühingute
liikmetele
Auli: Sel aastal on ELIL koolitused olnud peamiselt enesetäiendamisest: Virve Roosimägi Addendast on rääkinud
enesekehtestamisest ja isikuomadustest edukatel läbirääkimistel. Teemaga on loogiline edasi minna ja seepärast
toimub Tõrvaaugu puhkelaagris 2-päevane koolitus väljendusoskuste arendamisest ja avalikust esinemisest.
Koolitusest võtavad osa ühingute kõneisikud, kes peavad suhtlema nii omavalitsuste tasandil, meediaga,
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koosolekutel, pidulikel sündmustel jne. Registreerimine on lõppenud ja kohad on täidetud. Koolitajaks on Katrin
Aedma koolitusfirmast OÜ KA Konsultatsioonid.
OTSUSTATI: info võeti teadmiseks
7. 2017.a suvelaagriks sobiva toimumispaiga leidmisest
Ülle Valvar andis ülevaate tehtud päringute kohta erinevatele linna- ja maavalitsustele. Vastuseid tuli. Soovitati
isiklikult ühendust võtta ja täpsustada invatubade hulka, liftide olemasolu jms, et võimalustest täpsem ülevaade
saada. See võtab aega. 2017. aasta suvelaagri toimumiskoha broneerimiseks on vaja juhatuse otsust, kas korraldada
see ka järgmisel aastal Käsmus.
OTSUSTATI: 2017. aasta suvelaager korraldada Käsmus ja Auli broneerib aja. Ülle koondab vastused ja teeb
ülevaate teistest laagrikohtadest.
8. ELILi kommentaar Stolitsale
ELIL sai kirja Tallinna linna häälekandjalt Stolitsa. Paluti liidu kommentaari vanainimeste koduhoolduse teemal.
OTSUSTATI: ELIL ei saa juhtumit kommenteerida, kuna pole üksikasjadega kursis.
9. Infovahetus
* Uurida võimalusi ELILi tänuürituse korraldamiseks ERMis või Hiltoni Hotellis 28. aprillil 2017
* I. Tarandi lobitöö tulemusena rahastab Sotsiaalministeerium ELILi koostööprojektina reisi Itaaliasse. Reisi eesmärk
on uurida sealses hotellis puudega inimeste tööd ja selle üle toomise võimalusi Eestisse teenuste pakkumisel.
Delegatsiooni suurus on 12 inimest, nendest 4 on liikumispuudega inimest koos abistajatega. Ministeeriumi esindab
töövõimepoliitika juht Arne Keilas.
* ELIL rehabilitatsioonikeskus on esitanud taotluse, et olla jõulutunnelis toetuse saaja suruõhu jõul
töötava jõusaali tehnika saamiseks. Jõusaali tehnika on ligipääsetav ka ratastoolikasutajatele.
* ELIL osaleb töötukassa hangetes, kuhu on kaasatud kõikide puudeliikide esindajad ja koolitatakse
tööandjaid. Pakkumusi hetkel kolm ja tulemas on neid rohkelt. Pakkumusi on seni koostanud T. Sihver. Tiia on nõus
koolitama välja inimese, kes teeb pakkumusi ja suhtleb osapooltega, kuna põhitöö kõrvalt on tal raske aega leida.
Järgmine juhatuse koosolek toimub 14. oktoobril kell 14.30 Endla 59

Koosoleku juhataja

Indrek Tarand

Protokollija

Hedi Gehrke
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