Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse koosoleku protokoll
02.11.2005
Algus kell 15.00
Lõpp kell 17.00
Endla 59, Tallinn
Koosolekust võtsid osa: A. Leemets, K. Urb, J. Järve, T. Sihver, K. Neering, K. Kikkas,
tegevjuht A. Lõoke ja raamatupidaja T. Jaansoo
Puudus juhatuse liige Ü. Aasma
Koosolekut juhatas A. Leemets, protokollis A. Lõoke

PÄEVAKORD:
1. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste 30%- lise tõusu nõue – kohtumisest RK
sotsiaalkomisjoniga 27.10.05
A. Leemets
Kompromissettepanek – tõsta ainult laste puudetoetusi 30%.
K. Urb
2. ELILi 2006.aasta eelarvest
3. Liikumispuudega inimeste toetusfondi loomine
A. Leemets
4. Tänuürituse Aasta Tegu 2005 toimumisaja määramine
A. Lõoke
5. Rehabilitatsiooniteenuse-alane ümarlaud RK sotsiaalkomisjonis A. Lõoke
6. Uuest kavandatavast teenusest – puuetega laste ajutine hooldusteenus K. Urb
7. Informatsioon
A. Lõoke
- ligipääsetavusest kõrgkoolidele – vastus HMist puudub senini
- liidu veebilehe kaasajastamisest
- liidu Infolehest
- „Ratastoolis liikleja nähtavaks!” kampaaniast
- kohtumine Põhja-Eesti Verekeskuse töötajatega 04.11.05
- ligipääsetavuse büroo projektist
ARUTATI JA OTSUSTATI
1. A. Leemets andis ülevaate 27.10.05 toimunud kohtumisest RK sotsiaalkomisjoniga, kus
viibis ka sotsiaalminister J. Aab. Minister kordas seisukohti, mis olid esitatud kohtumisel
28.09.05 ministeeriumis. Valitsus puudetoetuste tõstmist ei toeta ja seda enne 2007.a. ei tule
(vt. LISA 1- memo kohtumisest).
K. Urb tegi ettepaneku edasi minna laste puudetoetuste tõusu nõudega, kuna selle tõstmiseks
puuduvad vastuväited, mis on täiskasvanute puhul (kohatine ebaõige ja alusetu toetuste
määramine). Tegevjuht tutvustas vastavasisulise kirja projekti, mis oli mõeldud saatmiseks
sotsiaalministrile ja RK sotsiaalkomisjoni esimehele (vt. LISA 2).
OTSUSTATI: toetada ettepanekut töötada edasi laste puudetoetuste tõusuga. Tegevjuhil teha
ettepanek Foorumile kohtumiseks parlamendifraktsioonidega ja nõusoleku korral saata laiali
kutsed läbirääkimisteks Endla 59. Kohtumise lõpetab pressikonverents. Laiali saata kaks
pressiteadet: üks enne kohtumist ja teine pärast, et teavitada avalikkust kohtumise tulemustest
.

2. Tegevjuht tutvustas 2006.a. eelarve kahte varianti: a) koostatud EPI Fondist saadava
järgmise aasta limiidi piires (302 747 krooni) ja b) koostatud tegelikult vajalike tegevuskulude
järgi, sel juhul tekib defitsiit 110 000 krooni, mis tuleb juhatusel juurde hankida. (Vt. LISA 3)
OTSUSTATI: otsus 2006.a. eelarve kohta langetada järgmisel juhatuse koosolekul.
3. Fond tuleks luua üksikisikute toetamiseks peamiselt õpingutes ja töös. Toetuse eraldamise
otsuse teeb juhatus iga kord eraldi, kaaludes poolt ja vastu argumente. Välja töötada
toetusfondi kodukord ja sümboolika.
OTSUSTATI: Luua fond (eraldi pangakontoga), kuhu annetuste ja heategevusürituste teel
koguda vahendeid tegevuse laiendamiseks ja liidu liikmete toetamiseks.
4. OTSUSTATI: võimalusel korraldada tänuüritus Aasta Tegu 2005 KUMUs 15.02.06
algusega k.12.00. Tegevjuhil saata ühingutele kiri palvega esitada kandidaate koos
põhjendusega.
5.OTSUSTATI: oodata ära Riigikogu sotsiaalkomisjoni kutse detsembris toimuvale
rehabilitatsiooniteemalisele ümarlauale ja kohtumise päevakord/teemad. Selle põhjal koostada
juhatuse seisukohad Foorumile esitamiseks.
6. K. Urb andis ülevaate ministeeriumis toimuvast diskussioonist puudega lapse ajutisest
hooldusteenusest, kuhu on kaasatud ka puuetega lastega tegelevad organisatsioonid.
Hoolekandeseadusesse tahetakse lisada säte, kus raske või sügava puudega lapsele pakutakse
ajutist hooldusteenust, mis võimaldaks last kasvataval vanemal hooldamisest puhata.
7. Informatsioon
7.1. ligipääsetavusest kõrgkoolidele – välja on töötamisel konkreetsed lepinguvormid
kõrgkoolil tudengiga lepingu sõlmimiseks.
7.2. veebilehele on kavas blogi asemel kasutusele võtta foorum.
7.3. liidu Infoleht on haleda/luitunud väljanägemisega – võtta hinnapakkumised trükikodadest
ja kui teenuse hind võimaldab, lasta leht trükkida.
7.4. Ratastoolis liikleja nähtavaks!” koostöö Maanteeameti liiklusohutuse osakonnaga on
olnud edukas, kleepse ja helkureid on täiendavalt tellitud ja ka saadud. Vikerraadios oli
usutlus sellel teemal tegevjuhiga. Ka Puutepunkti kodulehel on pressiteade üleval.
7.5 04.11.05 toimunud kohtumine Verekeskuse töötajatega oli elav ja emotsionaalne, sellest
ilmub artikkel järgmises Infolehes.
7.6. Ligipääsetavuse büroo idee tutvustamiseks ja arvamuse saamiseks korraldatakse
kohtumine MKM töötajatega, millest võtavad osa Tallinna LIÜst ka M. Mugur ja T. Mugur.
Järgmine juhatuse koosolek toimub 14.12.2005 kell 15.00 Endla 59, Tallinn
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