Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse koosoleku protokoll
13.04.2005
Invaru OÜ
Peterburi tee 14a, Tallinn
Algus kell 14.00
Lõpp kell 16.30
PÄEVAKORD:
Tutvumine Invaru OÜ uute ruumide, töökorralduse ja arenguplaanidega - E. Leinuste
2004.a. tegevus- ja finantsaruande kinnitamine - A.Lõoke, T. Jaansoo
ELIL üldkoosoleku (22.04.05) päevakorra ja ajakava kinnitamine - A. Lõoke
Ettepanekud Astangu Keskuse tegevuse parandamiseks Keskuse juhtkonnale
Puuetega inimeste diskrimineerimise vastane seadusandlus ELis. Seminar 28.-31.03.05
Maastrichtis - J. Järve
6. Info Koostöökogu koosolekust 06.04.05 - K. Urb, A. Lõoke
7. ELILi projekt EPI Fondi projekti „Puuetega inimeste ettevalmistamine tööturule sisenemiseks” raames projektijuht M. Aitsam
8. FIMITIC: esindajate nimetamine EDFi poolt loodavasse ekspertvõrgustikku üldise ligipääsetavuse alal.
Esitamise tähtaeg 15.04.05 - A. Lõoke
9. Juhatuse koosolekute töökorraldusest - T. Sihver
10. Kutse EMSLi üldkoosolekule L 23.04.05 k.11.00 Uus 5, Tallinn – esindaja nimetamine
11. Ülevaade EPIKi üldkogul 05.04.05 räägitust - T. Sihver
1.
2.
3.
4.
5.

LISA: Lähiaja tegevused ja üritused
R 22.04.05 k.11.00
R 29.04.05 k.16.00
L 23.04.05 k.11.00
E 25.04.05 k.13.30 SM, Gonsiori 29
T 26.04.05 k.14.00
Mai 2005 Paides

ELILi üldkoosolek Endla 59
Automi KJS moodustamisest 25 aastat – “Ajalootund” Endla 59
EMSLi üldkoosolek Uus 5, Tallinn
– seminar Tööhõive tegevuskava Eestis ELi tööhõive strateegia
kontekstis. Korraldab sotsiaalministeerium.
sideameti ja Foorumi esindajate kohtumine
Koolitus ühingute juhatuse liikmetele „MTÜ ABC” (dokumentatsioon,
lepingud, arhiveerimine, aruandlus) – Eha Pehk, Järvamaa
Arenduskeskuse jurist-konsultant

ARUTATI JA OTSUSTATI:
1. E. Leinuste, Invaru OÜ direktor, tutvustas invaabikeskuse uusi tööruume. Nii töötingimused kui klientide
teenindamise võimalused on võrreldes eelmise asukohaga tunduvalt paranenud. 2004.a. püstitati käiberekord,
plaaniline kahjum tekkis seoses kuludega ümberkolimisel. 2004.a. aruanne on veel auditeerimata. ELILi
osalusprotsent ettevõttes on 23,81. Invaru juhatus valitakse kolmeks aastaks, sellesse koosseisu ELILi esindajat ei
kuulu. Aastakoosolekust võtab osa ELILi volitatud hääleõiguslik esindaja, teistel on osavõtt vaba.
E. Leinuste vastas juhatuse liikmete arvukatele küsimustele, mis puudutasid abivahendite temaatikat.

OTSUSTATI : tegevjuht teeb maakondade invaabikomisjone küsitledes selgeks, kas on esinenud juhtumeid, kus
abivahendite kättesaadavuse puudumist võib käsitleda inimõiguste rikkumisena.
2.OTSUSTATI: esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2004.a. auditeeritud majandusaasta aruanne (vt. LISA 1).
3. OTSUSTATI : teha 22.04.05 üldkoosoleku päevakorda ja ajakavasse järgmine muudatus: 7. päevakorrapunkt
Invaru OÜ 2004.a. tegevusest jafinantsseisust viia 3. päevakorrapunktiks.
Vastavalt korrigeerida ka ajakava. Põhjuseks vajadus üldkoosolekule selgitada Invaru OÜ auditeerimata aruande
mõju ELILi aastaaruandele.
4 . Arutati olukorda Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses. Oluline, mida meie liit tahab näha – kas Astangu
kui kutseõppeasutus või kui kohanemiskeskus. Peaks olema eelkõige kutset andev kool, kus pakutakse ka
rehabilitatsiooniteenust, mitte rehabilitatsiooniasutus, kus natuke ka õpetatakse.
OTSUSTATI : ELILi ettepanek, muuta Astangu sihtasutuseks, mille nõukogusse kuuluksid nelja puudeliigi ning
haridus- ja sotsiaalministeeriumi esindajad, arutada läbi Foorumis. Konsensuse korral arvamus valmistada ette
Koostöökogule esitamiseks.
5. J. Järve andis ülevaate seminarist 28.-31.03.05 Maastrichtis, kus arutati puuetega inimeste diskrimineerimise
vastast seadusandlust Euroopa Liidus. Eesmärgiks on edendada puuetega inimeste diskrimineerimise alast
teadmist tööhõive raamdirektiivi raames ja kaasa aidata direktiivi korrektsele ülekandmisele siseriiklikusse
õigusesse. Samuti teha lobitööd üldise diskrimineerimisvastase seaduse vastuvõtmiseks. Selleks tuleb ka Eestil
moodustada 6-7 liikmeline töörühm, luua kontaktid ametiühingute ja tööandjatega, läbi viia siseriiklik seminar
välisekspertide osavõtul, koguda diskrimineerimise juhtumeid ja kohtulahendeid.
J. Järve kuulub ELILi esindajana nimetatud töögruppi.
6 . A. Lõoke andis ülevaate 06.04.05 toimunud Koostöökogu koosolekust (vt. LISA 2)
OTSUSTATI : toetada ministeeriumi rahataotlust 2006.a. riigieelarve eelnõus abivahenditele (52,7 milj. krooni)
ja rehabilitatsiooniteenusele (46,7 milj. krooni). Foorumile teha ettepanek nõuda ka invatranspordile oma
eelarverea sisseseadmist riigieelarves.
ELIL toetab vajadust Eestis välja töötada eraldi puuetega inimeste diskrimineerimisvastane seadus.
7. M. Aitsam tutvustas koostatavat projekti, mis tuleb esitada 30. aprilliks projektikonkursile. Tegemist on EPI
Fondi projekti Puuetega inimeste ettevalmistamine tööturule sisenemiseks raames valmiva Karaski Keskuses
läbiviidavate sotsiaalpsühholoogiliste kursustega mittetöötavatele liikumispuudega inimestele.
8. OTSUSTATI : esitada K. Kikkas EDFi poolt loodavasse ekspertvõrgustikku üldise ligipääsetavuse alal.
Kitsamaks valdkonnaks jääb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Tegevjuhil saata sellekohane teade FIMITICi
presidendile.
9. T. Sihver tegi ettepaneku juhatuse töö sisulisemaks muutmiseks koguneda asjast huvita- tutel paar tundi enne
koosolekut arutlemaks otsustamist vajavate päevakorrapunktide üle.
10. OTSUSTATI : volitada K. Urb esindama ELILi EMSLi üldkoosolekul 23.04.05 Uus 5.

11. T. Sihver andis ülevaate EPI Koja üldkogul 05.04.05 räägitust.
Järgmine juhatuse koosolek toimub 11.05.05 kell 14.00 Endla 59, Tallinn

Koosolekut juhatas A. Leemets
Protokollis A. Lõoke

