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1. Eesti Kurtide Liidu arvamus Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevusest - Tiit Papp
1.1 Eesti Puuetega Inimeste Koja viimaste aastate tegevuse analüüs ja jätkusuutlikkus.
Eesti Kurtide Liit ei ole rahul EPIK tegevusega juba aastaid.
1.2 EPIK arengukava
Arengukavas on punkt, kus öeldakse, et puuetega inimesed ja kroonilised haiged ei vaja enam
ühinguid. Kurtide liit tegi ettepaneku, et oleks sõnastatud „võivad mitte vajada“, aga seda ei võetud
kuulda.
1.3 Tõeliste puudega inimeste liitude tegevusvõimekus on löögi all, näiteks hariduse, sotsiaalpoliitika
(sh vanurite) teemad.
Näiteks: EPIK vastutegevus (ELIL ja EKL ühispöördumine) detsembris tehtud ühispöördumine
töövõimereformi vastu. EPIK oli selle vastu.
Liitude ja ühingute rahastamise süsteem on olnud 20 aastat muutumatu ja ei arvesta erisusi.
Rahastus liitudele ja ühingutele võiks toimuda otse riigilt.
OTSUSTATI: Kutsuda kokku kõik puudeliikide esindajad ja arutada probleeme ja liitude tuleviku
jätkusuutlikkust ilma EPIKojata.
2. ELILi osalus Invarus
ELIL osalus Invarus on 23,81%. Liidu panus Invaru loomisel oli 10 rubla. Investeering on, aga tulu ei
tule ja dividendide maksmise plaani ei ole. Kuidas kajastada osalust ELIl bilansis? Kas
soetusmaksumusena või kapitaliosaluse meetodil nagu seni?

OTSUSTATI: 2016. a majandusaruanne jätkab ELILi osa kajastamist Invaru OÜs seni kujunenud
praktikaga, s.o kapitaliosaluse meetodil. 2017. aasta majandusaruanne, mis kinnitatakse 2018.a
üldkoosolekul, vôib juhatuse ettepanekul kajastada osalust ka soetusmaksumuses.
3. Veebruarikuu 2017 protokolli kinnitamine ja allkirjastamine.
Veebruarikuu protokoll oli juhatuse listis üleval juhatuse liikmetele tutvumiseks ja paranduste
tegemiseks.
OTSUSTATI: Kinnitada ja allkirjastada 17.02.2017 toimunud juhatuse koosoleku protokoll.
4. Ülevaade ELILi Rehabilitatsioonikeskusest
Rehabilitatsioonikeskusel on 117 sotsiaalameti klienti ja 36 töötukassa klienti. Töö on taastunud. Vaja
on logopeedi ja tegevusterapeuti. Töökuulutused nende leidmiseks on üleval.
Rehabilitatsioonikeskuse andmed on siiani Meelis Luksi koduses serveris.
OTSUSTATI:
1. Meelis Luksi serveris olevad klientide andmed kolida ümber dropboxi.
2. Kuulutada välja konkurss rehabilitatsioonikeskuse juhi ametikohale 13.03.2017. Kandideerimiseks
on 10 päeva.
3. Lõpetada tööleping koordinaatoriga sel hetkel kui ametisse astub uus juht.

5. Seksuaaltervise raamatu tõlkimine eesti ja vene keelde ning kirjastamine
OTSUSTATI: Päevakorrapunkt viia järgmise juhatuse koosoleku päevakorda.
6. Üldkoosolek ERMis
Üldkoosoleku päevakava on paigas. Tänuürituse täpne kava ja paneeldiskussioonil esinejad selguvad
lähipäevil. Läbirääkimised toitlustajaga on pooleli.
OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks
7. ELILi huvikaitselabori programm " Teenindajad ei oska puuetega inimesi teenindada“
Huvikaitselabori programm on kaitstud. Lõpptulemus võiks olla, et ametikoolide õppekavasse
lisatakse punkt puuetega inimeste teenindamisest.
OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks. Programmi pealkiri muuta löövamaks ja tabavamaks.
8. Seksuaaltervise alane koostöö Eesti Seksuaaltervise Liiduga
Seksuaaltervise Liit saadab oma programmid ja hinnakirjad, mille põhjal kirjutame projekti
seksuaaltervisest ja -kasvatusest puudega inimestele.
Saime neilt ka flaierid, mida oma üritustel jagada.
OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks.
9. Koostöö Nõmme linnaosavalitsusega.
Kampaania „Rabajooks aitab erivajadustega kaksikud liikuma“ on käima läinud. ELILi kontole
kogutakse annetusi, mille kasutame kaksikute käru omaosaluseks. Käru kohta uurib Invaru (milline
oleks parim ja kui palju maksab). Rabajooksule pannakse üles ka annetuskastid.
Kui see üritus õnnestub, siis võiks teha samalaadseid ka teistes Tallinna linnaosades ja ka üle Eesti.
OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks.

10. Ringsõit Lõuna-Eestis 23.-24.03.2016
Tegevtöötajad lähevad külla Lõuna-Eesti ühingutele. Külastatakse Tõrva, Valga, Otepää, Põlva ja
Tartu ühinguid. Kuulatakse ühingute muresid ja probleeme. Plaanis on kaardistada inimeste
tegevusi.
OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks.

Järgmine ELIL juhatuse koosolek toimub 07.04.2017 kl 13.00 Kajaka 4, Tallinn
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