Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse koosolek
14.12.2005
Algus kell 15.00
Lõpp kell 16.30
Endla 59, Tallinn
Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed A. Leemets, K. Urb, J. Järve, T. Sihver, K. Neering,
K. Kikkas, Ü. Aasma, tegevjuht A. Lõoke, raamatupidaja T. Jaansoo.
Kutsutud M. Aitsam, S. Falkenberg
Koosolekut juhatas A. Leemets, protokollis A. Lõoke
PÄEVAKORD:
1. Kokkuvõte 2005.a. olulisematest kordaminekutest ja vajakajäämistest A. Leemets
2. Tänuürituse Aasta Tegu 2005 nominendid
A. Lõoke
3. ELILi-Invalidiliitto sõpruspäevad 10.-11.06.06
A. Lõoke
4. ELILi arengukava koostamisest
A. Lõoke

ARUTATI JA OTSUSTATI:
1. A. Leemets tegi ülevaate aasta olulisematest kordaminekutest ja vajakajäämistest. Juhatus
pidas lõppevast aastast oluliseks märkida:












Jätkuvat head koostööd Foorumi ja Koostöökogu tasemel – puudusid võib-olla nii
atraktiivsed ettevõtmised kui 2004.a., kuid koostöö on läinud sisulisemaks, mis ongi
eesmärgiks. Ministeeriumid, nii sotsiaal- kui ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium korraldasid hulgaliselt nõupidamisi, kuhu kaasati esindajaid Foorumist.
Foorumile saadeti hulgaliselt eelnõusid läbivaatamiseks ja ettepanekute saamiseks.
Oluliseks reaalseks tulemuseks kujunes laste puudetoetuste 25-protsendilise tõusu
saavutamine. ELILi juhatuse initsiatiivil käidi läbi kõik läbirääkimiste etapid, tehti
kompromissettepanek, mis leidis toetust (puudetoetuste tõstmine kõigile taandus
nõudeks laste osas).
Saavutati kokkulepe Tallinnas töölkäivatele ratastooli kasutavatele inimestele
doteeritava invatranspordi teenuse osas. Kokkuleppe saavutamisel mängis suurt rolli
tollase abilinnapea D. Ingeraineni konstruktiivne suhtumine probleemi.
Juuni lõpus Tartus Linnapea Jänese osavõtul toimunud kohtumisel saavutati sama
probleemi tõstatamisel kokkulepe, et Tartu liikumispuudega töölkäivatele inimestele
tuleb samuti doteeritav teenus.
Tallinna Bussijaamas saavutati kokkulepe, et liikumispuudega inimesi abistab bussi
sisenemisel ja väljumisel bussijaama turvatöötaja.
Haridus- ja Teadusministeeriumiga saavutati kokkulepe sügava liikumis- ja nägemispuudega üliõpilastele tugiteenuse osutamiseks rahaeraldamine ministeeriumi eelarvest.
Lepingud allkirjastatakse 19.12.2005.
Karaski Keskuse renoveerimistöödeks saadi riigieelarvest 2 miljonit krooni.
Üritustest õnnestusid tänuüritus ja Karujärve laager.



Meediakajastus ettevõtmistele oli positiivne, pea iga pressiteade leidis vastukaja kas
ajakirjanduses või erinevates raadiokanalites.

Vajakajäämised:




Nõrk side liikmesühingutega, liikmete arv pole suurenenud.
Liit pole suutnud piisavalt ühinguid abistada, ei materiaalselt ega moraalselt.
2006.a. ELILi eelarves on esimest korda ette nähtud eraldi väike transporditoetus
ühingutele (osavõtuks liidu üritustega otseselt mitteseotud sõitudeks – 5000 krooni),
mis on ebapiisav ja peab aastatega kindlasti suurenema hakkama.

OTSUSTATI: 2006.a. korraldada taas juhatuse väljasõidud kõikidesse ühingutesse
probleemide selgitamiseks ja nõupidamisteks.
2. Tänuüritus AASTA TEGU 2005 läbiviimiseks ei sobi esialgselt planeeritud vastvalminud
Kunstimuuseum Kadriorus, kuna seal puudub sobiv ligipääsetav ruum. Kokkulepe saavutati
SEB Ühispangaga ürituse korraldamiseks panga peahoones Tornimäe 2, kus on ruumide
ligipääsetavus probleemitu. Tänuüritus algab kell12 ja kestab orienteeruvalt kolm tundi.
Ühispank annab IV korruse konverentsiruumid ürituseks meile tasuta, mis annab võimaluse
enam kompenseerida ühingutest tulevate inimeste sõidukulusid.
OTSUSTATI: Nominentide nimekiri (LISA 1) jätta ettepanekutele avatuks järgmise
koosolekuni. Nimekirja lisada: E. Nestor, M. Treial, SA Heategu, D. Ingerainen.
3. OTSUSTATI: kiita heaks esialgne aja- ja tegevusprogramm. 15.12.2005 kohtumisele M.
Lohikoskiga tuleb tegevjuhile lisaks S. Falkenberg, et täpsustada sportliku tegevuse osa.
4. OTSUSTATI: tegevjuhil valmistada ette 3-etapiline ELILi arengukava (aastani 2010)
koostamise projekt, leida moderaator. Arengukava projekt valmistada ette arvestusega, et selle
saaks esitada üldkoosolekule kinnitamiseks.

Järgmine juhatuse koosolek toimub 11.01.2005 kell 14.00 Endla 59, Tallinn
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