Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse koosoleku protokoll
12.10.2005
Algus kell 14.00
Lõpp kell 16.00
Endla 59, Tallinn
Koosolekust võtsid osa: A. Leemets, K. Urb, J. Järve, Ü. Aasma, K. Neering, K. Kikkas ja tegevjuht A. Lõoke
Puudus juhatuse liige T. Sihver
Koosolekut juhatas A. Leemets, protokollis A. Lõoke

PÄEVAKORD:
ELILi eelarvest 2006.a., EPI Fondile lisaks täiendavate rahastamisvõimaluste leidmine
Saare Maakonna IÜ ettepanek korraldada ühingute aktiivile 2006.a. välisekskursioon
Advokaadibürooga koostöölepingu sõlmimine
A. Leemets
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste 30%- lise tõusu nõue – kohtumisest sotsiaalministriga 28.09.05
A. Leemets
5. Informatsioon
A. Lõoke
- ligipääsetavusest kõrgkoolidele – isikliku abistaja teenus üliõpilastele
- olukorrast Karaskil
- ELILi ja Invaspordiliidu ühisest laagrist Käsmus
- koostöö ETV saate Puutepunkt tiimiga
- „Ratastoolis liikleja nähtavaks!” koostöö Maanteeameti liiklusohutuse osakonnaga
- projekti „Ligipääsetav Tallinn” edasiarendusest.
J. Järve
6. EMSLi üldkoosolek 14.10.05
A. Lõoke
1.
2.
3.
4.

ARUTATI JA OTSUSTATI
1. 2005.a. eelarve (EPIF): 252841, sellest tegevuskulu 155128 ja projektid 97713 kr.
Täiendavalt HMNst: 40710 Sotsiaalpsühholoogiline rehabilitatsioon (K. Neering)
145512 Uued võimalused tööturul (M. Aitsam)
56831 Ligipääsetavuse kaardistamine Tallinnas (J. Järve)
ESF-EPIF: 299818 Liikumispuudega inimesed teel tööturule (M. Aitsam)
Täiendav rahastus projektidest kokku: 542871 krooni.
2006.a. rahastus EPIFist suureneb, kuna HMNst saadi võrgustiku rahastamiseks juurde 2 miljonit. ELILile on
eraldatud järgmiseks aastaks 302747 krooni, mis on ligi 50000 krooni enam kui sel aastal.
Peame leidma ise täiendavad rahateenimisvõimalused (n. teenuste osutamine), mis annaks võimaluse tegevust
laiendada ja suurendaks tegevustes sõltumatust. Luua tuleb fond raha kogumiseks.
OTSUSTATI:
1. Tegevjuhil koostada järgmiseks juhatuse koosolekuks 2006.a. eelarve projekt, kus oleks arvestatud ELILi
tegelik rahaline vajadus (täiendava töötaja palgakulu, tegelik bürookulu, koolitus juhatuse liikmetele ja
tegevtöötajatele, lähetused, trükised ja reklaam, transpordikulude kompensatsioon ühingutele, projektivälised

üritused, toetus ühingutele jms.).
2.1 Luua (esialgse nimetusega) Ligipääsetavuse büroo, mis osutaks teenust ligipääsetavuse hindamise osas
ehitatavatele ja rekonstrueeritavatele hoonetele ja rajatistele. Tegevjuhil leida projekti kirjutaja ja projektijuht,
projekti rahastamistaotlus esitada selle aasta sees.
2.2 Luua fond, kuhu annetuste ja heategevusürituste teel koguda vahendeid tegevuse laiendamiseks ja liidu
liikmete toetamiseks.
2. Ühingute juhid soovivad tööks vajalikku motivatsiooni liidu poolt, näiteks välisreisi.
OTSUSTATI: planeerida 2006.a. tegevusplaani (septembri 1. pool) bussireis ca 40 inimese le. Marsruudi
koostavad ja hinnapäringud turismifirmadele teevad K. Neering ja T. Sihver. Rahastus tuleb leida annetuste,
projekti ja omaosaluse kaudu.
3. A. Leemets: V. Kaasiku advokaadibüroo on nõus sõlmima vastava lepingu ja meie huve kohtus kaitsma. Selleks
tuleb kokku koguda juhtumid, kus inimeste põhiõigusi on rikutud puude tõttu (haridus, tööhõive, ligipääsetavus
jne.)
OTSUSTATI: sõlmida leping V. Kaasiku advokaadibürooga, A. Leemetsal kokku leppida allkirjastamise aeg ja
koht.
4. A. Leemets andis ülevaate kohtumisest sotsiaalministri Jaak Aabiga. Kohtumisest võttis osa ka kantsler Riho
Rahuoja ja Merle Malvet, sotsiaalkindlustuse osakonna juhataja. Ministeerium ei näe võimalust puudetoetuste
tõstmiseks 2006. aastast, vaid planeerib kogu süsteemi ümbervaatamist 2007. aastaks. Kohtumisest saadeti laiali
pressiteade (vt. LISA ).
Kokku on lepitud küsimuse arutamine Riigikogu sotsiaalkomisjonis, mille kohta tuli esimehe Mai Treialilt
järgmine vastus: Olen kohtumiseks valmis. Ajaliselt on võimalik kohtuda sellel töönädalal, mis algab 17.
oktoobriga. Täpsustan täiendavalt järgmisel nädalal.
Riigikogu fraktsioonide esindajatega leppida kokku kohtumine peale 2006.a. riigieelarve esimest lugemist.
OTSUSTATI: tegevjuhil leppida Foorumi raames kokku mõlema kohtumise üksikasjad.
5. Tegevjuhi informatsioon:
5.1. ligipääsetavusest kõrgkoolidele – vastus haridusministeeriumist kinnitab, et otsus on heaks kiidetud.
Probleemid on kerkinud vormilise küljega (kes hakkab teenust koordineerima – kas meie liit või peavad seda
tegema kõrgkoolid).
5.2. olukorrast Karaskil – rehabilitatsioonimeeskonnast ei kinnitatud SKAs sotsiaaltöötajat, kuna tal puudus
vastavat haridust tõendav diplom. Diplomiga sotsiaaltöötaja leidmisel võib rehabilitatsiooniteenuse käivitada.
5.3. ELILi ja Invaspordiliidu ühisest laagrist Käsmus – 13.10.05 sõidavad S. Falkenberg ja A. Lõoke Käsmu
Lainela puhkekompleksiga ja ürituse korraldamise võimalustega tutvuma.
5.4. koostöö ETV saate Puutepunkt tiimiga – oodatakse huvitavaid ideid telesaate tegemiseks. Seni on filmitud
saate tarvis Tallinna Verekeskuse külastamine, kus taas keelduti puudega inimeselt (T. Sihver) verd võtmast ja
portreelõik M. Aitsamist.
5.5 „Ratastoolis liikleja nähtavaks!” koostöö Maanteeameti liiklusohutuse osakonnaga – järgmisel nädalal saab
ühingutele laiali saata helkurid ja helkur-kleepsud. Peale seda saadab tegevjuht laiali üritust kajastava pressiteate.
5.6.projekti „Ligipääsetav Tallinn” edasiarendusest. J. Järve: projekt sai HMNst täies mahus rahastuse vastava
veebilehe loomiseks. Edasi kirjutame pilootprojekti otseselt Tallinna linnale, nüüd on võimalus viidata ka
kaasrahastusele. Ekspertide koolitamise korraldame töö käigus.
6. Tegevjuht edastas kutse EMSLi üldkoosolekule, kus toimub uute nõukogu liikmete valimine.
OTSUSTATI: ELILi esindab EMSLi üldkoosolekul tegevjuht A. Lõoke.

Järgmine juhatuse koosolek toimub 02.11.2005 kell 15.00 Endla 59, Tallinn
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