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1. Üldkoosoleku avamine

Kohaoleku kontroll näitab, et koosolek on otsustusvõimeline, 26st liikmesühingust on
esindatud 23, neist 7 volituse alusel.
Koosoleku juhatajaks valiti ELILi juhatuse esimees Indrek Tarand, protokollijaks ELILi
juhatuse liige Hedi Gehrke.
Koosolek võttis vastu ja kinnitas järgmise päevakorra:
1. Üldkoosoleku avamine
Tarand
2. ELILi 2015.a tegevusaruanne
A. Lõoke
3. ELILi 2015.a finantsaruanne
Kokk
4. Invaru OÜ tegevusest ja finantsseisust 2015.a
Leinuste
5. SA Karaski Keskuse (likvideerimisel) tegevusest ja finantsseisust 2015/2016.a
A. Lõoke
6. ELIL Rehabilitatsioonikeskuse tegevusest ja finantsseisust 2015.a
Vahula
7. Sõnavõtud esitatud aruannete kohta
8. ELIL 2015.a tegevus- ja finantsaruande kinnitamine
9. ELIL 2016.a tegevusplaanist ja eelarvest
A. Lõoke
10. Sõnavõtud ja ettepanekud 2016.a tegevusplaani ja eelarve kohta
11. 2016.a tegevusplaani ja eelarve kinnitamine
12. MTÜ Helpific tutvustamine
Amenberg
13. Üldkoosoleku lõpetamine
Tarand
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2. ELILi 2015.a tegevusaruanne
Kodulehele üles pandud tegevusaruandega oli võimalus eelnevalt tutvuda. Ettekandjale lisaks
sai esitada küsimusi kõigile juhatuse liikmetele.
Paralleelselt ettekandega võis tegevusaruannet jälgida saali suurelt ekraanilt.
Kokkuvõttev lühiülevaade tegvjuht Auli Lõokeselt:








juhatus vajab tagasisidet, kas tegevusaruandes esile toodud liidu eesmärgid on
asjakohased või vajavad muutmist;
järjest raskem on leida tegevuste läbi viimiseks rahalist katet;
liikumisvabaduses on meie liidul kõige tähtsam eesmärk. Puuduste ilmnemisel on
koheselt vajalik sekkuda ja nõuda nende kõrvaldamist;
universaalsele disainile pööratakse järjest suuremat tähelepanu. Peame tunnustama
selle printsiibi rakendajaid, see annab tegijatele kindlust ja innustab selles vallas edasi
tegutseda;
annetuste kogumine on liidus sihtotstarbeline, on rahalise käibe osa ja näitab liidu
aktiivsust. EPI Fondist vahendite eraldamisel arvestatakse rahalise käibe suurust;
iga ühing peab olema omavalitsusega koostööaldis; tuleb neid teavitada piirkonna
probleemidest;







sotsiaalne rehabilitatsioon; siin tuleb mõista kõiki ühisüritusi (suurim neist Käsmu
laager); oleme avatud ühisürituste korraldamisele erinevate puudeorganisatsioonidega;
tegutsemisõiguse sai ELIL Rehabilitatsioonikeskus;
ELILile omistati abivahendi kutse andja õigus;
ELILi kodulehekülg vajab uuendamist; sellel pole piisavalt infot ja andmed on
raskesti leitavad;
ELILi listi anda teada oma ühingust toimuvast e-posti, telefoni numbrite muudatustest;
muidu ei jõua vajalik kohale. Aktiivsem infovahetus toimub FBis.

Sõnavõtud:
V. Urban (Tallinna LIÜ) andis ülevaate invakomisjoni tööst Tallinnas seoses
parkimisküsimustega. Tänu aruteludele tuleb liiklusseadustikus muudatusi; ettepanekute
põhjendused on esitatud Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja
Sotsiaalministeeriumile. Igas kohalikus omavalitsuses peab olema parkimisküsimustega
tegelev isik; probleemidele tuleb ühingute poolt juhtida tähelepanu.
LISA 1 ELILi tegevusaruanne 2015
3. ELILi 2015.a finantsaruanne
Kodulehele üles pandud finantsaruandega oli võimalus eelnevalt tutvuda. Aastaarannet koos
lisadega said üldkoosolekul osalejad jälgida suurelt ekraanilt. Raamatupidaja Annika Kokk
selgitas finantsaruandest olulisemat.










ELIL kontol oli aasta lõpu seisuga raha eurodes 43 645, sellest:
heategevus projektideks
32 334
rahabilitatsioonikeskuse jääk
6 109
vabade vahendite jääk
5 202
materiaalse põhivarasse on lisatud 2015 aastal rehabilitatsioonikeskusesse ostetud
seisulaud 4819 € väärtuses
töötasudeks maksti 66 296 €, sellest ELIL rehabilitatsioonikeskuse töötasudeks 33
151 €, ülejäänud summa sisaldab tegevtöötajate, Alexela töötajate ja projektijuhtide
tasu. Tegevjuhi aasta töötasu koos projektide juhtimisega oli 6642 €, tegevjuhi abil
3754 €, raamatupidajal 2518 € ja rehabilitatsioonikeskuse kordinaatoril 2518 €
juhatuse liikmetele palka ei maksta
Invaru OÜs on ELILi osalus 23,81 %, ELILi osade väärtus on arvutatud
kapitaliosaluse meetodil. Kapitaliosaluse meetod ei kajasta osade tegelikku väärtust ja
bilansiline tulemus on üle hinnatud.
Audiitori arvates kajastab raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades
õiglaselt Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu finantsseisundit seisuga 31. detsember
2015 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid
kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Küsimused:
Krista Neering (Viljandimaa Invaühing): millistes ühisüritustel peale Käsmu laagri on
näidatud omaosalust?
Annika Kokk: omaosalus on veel üldkoosoleku + tänuürituses, Tanel Leoki projektis ja
väiksemates koolitusprojektides.
Auli Lõoke : ühisüritused on täpsemalt loetletud ELIL kodulehel oleval tegevusaruandes.

Heldur Otsa (Tartu LIÜ): mida rahastas 2015 aastal EPI Fond?
Annika Kokk: EPI Fond rahastab igal aastal ELIL tegevust ja 2015 aastal eraldati raha
infopäevadeks töövõimereformi tutvustamisel Narvas ja Tallinnas. Huvilistel oli võimalus
infopäevade ülekandeid jälgida üle interneti.
LISA 2 raamatupidamise aastaaruanne 2015
4. Invaru OÜ tegevusest ja finantsseisust 2015. aastal
Lühiülevaate esitas Invaru OÜ direktor Enn Leinuste.
Invaru tegutses alates 1993. aastast aktsiaseltsina, 1997. aastal kujundati Invaru ümber
osaühinguks.
Invarul ei ole esinenud majandusraskusi, samuti ei ole ettevõttel lühi- ega pikaajalisi laene.
Kasv on käibe, kasumi ja puhasrentaabluse osas.
Enim tähelepanu said järgmised tegemised:









01.01.2016 jõustunud Sotsiaalhoolekande seaduse muudatustega kehtestati
muudatused abivahendite alaste teenuste korraldamisel. Üleminekul uutele
teenindustingimustele puudub konkreetsus mitmetes sätetes; sotsiaalministeeriumi
nõudmisi ja abivahendite firmade tegevust on raske kooskõlla viia;
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool avas 2015. aastal koostöös Invaruga
abivahendispetsialisti õppekava; testgrupp alustas 2015. aasta sügisel ja lõpetab 2016.
aasta juulis; keskendutakse abivahendikeskustes tehtavale tööle.
infovahetus abivahendite firmade ja seadusandjate vahel on aeganõudev ja puudulik
alates 2015. aasta jaanuarist asuvad keskladu, töökoda, nõustamisteenistus
(terapeudid/tehnikud) ja büroo uues, vastavalt Invaru soovidele ehitatud hoones
aadressil Helgi tee 13, Peetri alevik, Rae vald.
Invaru OÜ otsusel 2015 aasta eest dividende välja ei maksta

Küsimused:
S. Trutin, Järva LPIS: varem sai keskusest laenatud abivahedi eest tasuda poole aasta kaupa,
nüüd tuleb tasuda iga kuu, millest selline tüütu muutus?
E. Leinuste: senini ei ole kindlust, kui stabiilne on abivahendite hinnakiri ning muutus on
seotud tarkvara uuendamisega; lahendus on teha ettemaks.
Ü. Valvar, ELIL juhatuse liige: palju on keskuse töötajatest vähenenud töövõ imega inimesi?
E. Leinuste: kokku on Invarus töötajaid 50 ja 10 % sellest nii meil kui klienditeeninduses
kokku on 5-6 töötajat erivajadusega.
K. Neering, Viljandimaa Invaühing: probleemiks on nõue arstitõendite uuendamises.
E. Leinuste: SoM infopäevadel on teema arutusel olnud, otsus puudub
5. SA Karaski Keskuse (likvideerimisel) tegevusest ja finantsseisust 2015/2016.a
Ülevaate hetkeseisust andis SA Karaski Keskuse nõukogu esimees Auli Lõoke. Üksikasjaliku
ülevaate
saavad huvilised lisatud PP esitlusest.




Karaski Keskuse nõukogusse kuulub ELIList 3 liiget ja EPI Fondist 2 liiget, Karaski
juhatus on üheliikmeline (Maia Laas)
Likvideerimisaruanne kinnitati nõukogu poolt 23.03.2016
2015. aasta lõpul leiti ostja – OÜ Varringen








Notariaalne müügitehing sõlmiti 29.12.2015; raha 70 000 € on laekunud Karaski
Keskuse pangaarvele.
18.01.2016 Tartu Maakohtu registriosakonnas tehti lõpetamiskanne.
21.01.2016 avaldati likvideerimisteade Ametlikes Teadaannetes
Viie kuu möödudes likvideerimisteate avaldamisest saab jagada varad asutajate vahel
ja Karaski Keskus kustutatakse registrist.
koostatatud lõppbilansis näidatakse pärast kohustuste, võlgade ja realiseeritud varadest
järelejäänud summa ja see jagatakse osanikele ELIL ja EPIF suhtega 7:3
meile laekunud summat saab kasutada sama sihtsuunitlusega tegevuse jätkamiseks.

Küsimused:
V. Urban, Tallinna LIÜ: kus raha kasutatakse?
A. Lõoke, ELIL tegevjuht: kasutus otsustatakse novembris toimuval üldkoosolekul, seni
hoitakse ELIL arvel reservina.
I. Tarand, ELIL juhatuse esimees: kui tänane üldkogu otsust ei muuda, kehtib praeguse
juhatuse otsus hoida eraldatud summat ELIL arvel finantsreservina.
OTSUSTATI: kehtima jääb tegutseva juhatuse otsus hoida eraldatud summat ELIL
arveldusarvel finantsreservina kuni novembris toimuva üldkogu ja uue valitud juhatuse
otsuseni.
LISA 3 SA Karaski Keskuse (likvideerimisel) tegevusest ja finantsseisust 2015/2016.a
6. ELIL Rehabilitatsioonikeskuse tegevusest ja finantsseisust 2015.a
Ülevaade keskuse tööst esitas rehabilitatsioonikeskuse juht Piret Vahula. Põhjaliku ülevaate
saavad huvilised lisatud PP esitlusest.
Kokkuvõtvalt ettekandest:










sihtrühmaks on liikumispuudega või liikumisfunktsiooni häirega täiskasvanud ja
puudega lapsed
põhimõtteks on lähtuda kliendi vajadusest ja olla paindlik
pakutakse füsioteraapia, tegevusteraapia, loovteraapia teenust, psühholoogilist
nõustamist, sotsiaalnõustamist, logopeedi, eripedagoogi, õendusalast nõustamist ja
liidu poolt koolitatud kogemusnõustamise teenust
lepingupartneriteks on Sotsiaalkindlustusamet ja Eesti Töötukassa
Sotsiaalkindlustusameti kaudu rahastatutel pole alates 2016 aastast lepingus rahalist
mahtu; klient saab kasutada kogu otsuses kirjasoleva summa, otsus tehakse kaheks
aastaks.
Eesti Töötukassa kaudu saab tööalast rehabilitatsiooniteenust kuni 1800 euro eest
kalendriaastas; ajalist piirangut tundides pole määratud
tööalast rehabilitatsiooni saavatele klientidele maksab Töötukassa transporteenuse
kinni ka kaugemalt tulijatele ja Tallinnas kompenseeritakse invatranspordi osalised
kulud.

Küsimused:
A. Mölder, Ida-Harjumaa IÜ: milline on rehabilitatsioonikeskuse omandivorm?
P. Vahula: Rehabilitatsioonikeskus kuulub 100 % ELILile.
J. Lehtmets, ELIL juhatuse liige: kas on kodukülastuse võimalus selgunud ja millal on
plaanis muretseda tõstekurg?

P. Vahula: kodukülastus läheb teenuse aja sisse ja pideval kojukutsel pole sõidule kuluvat
aega mõistlik teenuse ajast maha arvata; üksikjuhtudel oleneb kokkuleppest; tõstekure
muretsemine oleneb SKA otsusest.
H. Otsa, Tartu LIÜ: tartlasena küsimus, kuidas saaks kasutada ELIL rehakeskuse teenust
Tartus?
P. Vahula: mõte on hea, keskuse arenedes tuleb seda kaaluda. Keskus rendib ruume ja
rendiraha tuleb leida omavahenditest ning tegevuse laienedes jälgime kulude kasumlikkust,
teine takistus on kohapealt leida pädevaid spetsialiste.
S. Trutin, Järva LPIS: palun informatsiooni massaažiteenuse kohta.
P. Vahula: massaažiteenus on tasuline teenus ja ei kuulu rehabilitatsiooniteenuste alla, küll
aga saavad keskuse rehabilitatasiooniteenuse kliendid massaaži väikese soodustusega;
OTSUSTATI: võtta informatsioon tadmiseks
LISA 4 ELIL Rehabilitatsioonikeskuse tegevusest ja finantsseisust 2015.a
7. Sõnavõtud esitatud aruannete kohta
Esitatud aruannete kohta sõnavõtte polnud. Küsimused ja ettepanekud esitati pärast
ettekandeid ja on lisatud protokolli.
8. ELIL 2015.a tegevus- ja finantsaruande kinnitamine
OTSUSTATI: kinnitada ELIL 2015 aasta tegevus- ja finantaruanne.
Poolthääli 23, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.
9. ELIL 2016.a tegevusplaanist ja eelarvest
Tegevjuht Auli Lõoke tõi välja peamised muutused tegevusplaani ja eelarve koostamisel:








audiitori soovitus ja ELILi üks põhieesmärke on teenida liidule omavahendeid
põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks;
esimeseks võimaluseks oli ELILi Kajaka tn asuva rehabilitatsioonikeskuse loomine;
lootus on, et sellel aastal laiendab keskus teenuseid ja hakkab teenima lisaraha ja
käibest tuleb liidule 10-15 % kasumit;
üheks uuenduslikuks võimaluseks on osaleda hangetes, senini oleme osalenud
kogemusnõustaja ja tööandjate koolitushangetes;
eesmärk on võita 3 hanget, siis saab töötukassaga sõlmida raamlepingu ja ei pea enam
teistega konkureerima;
HMN kaudu eraldati raha ELILile koos teiste puudeliikidega aastase koolitusprojekti
korraldamiseks; eesmärgiks on koolitusprogrammide väljatöötamine.
Käsmu laager toimub 14.-16. juunil 2016, kava on koostatud, tõusnud on
majutuskompleksi käibemaks ja peame tõstma omaosalust .

Ühist hommikusööki ei telli, majades olevates köökides saab hommikul oma varusid
kasutada, samuti on avatud Käsmu söökla baar.
Tuleb otsustada Käsmu perelaagri omaosaluse suurus. Ettepanek on jaotada lapsed
gruppidesse:

eelkooliealised lapsed
õppivad lapsed ja noored
täiskasvanud

5€
10 €
20 €

OTSUSTATI: 23 poolthäälega kinnitati Käsmu laagri omaosaluseks: eelkooliealised lapsed 5
€, õppivad lapsed ja noored 10 € ja täiskasvanud 20 €.
LISA 5 ELIL 2016.a tegevusplaanist ja eelarvest
10. Sõnavõtud ja ettepanekud 2016.a tegevusplaani ja eelarve kohta
Ettepanekud:
H. Otsa Tartu LIÜ: ELIL kasumit saab suurendada, kui liit koolitab kohalike ühingute
aktiviste koha peal tegevuste kaudu (ligipääsetavus)
V. Urban Tallinna LIÜ: vajalikud oleksid töökoosolekud ühingutes
Ü. Valvar ELIL juhatuse liige:koolitusinfosid kajastada listis kõigile
11. 2016.a tegevusplaani ja eelarve kinnitamine
OTSUSTATI: kinnitada ELIL 2016.a tegevusplaan ja eelarve.
Poolthääli 23, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.
12. MTÜ Helpific tutvustamine
Lühitutvustus Annika Amenbergilt. Helpific on veebipõhine tugikeskkond, mille kaudu
erivajadusega inimesed saavad tellida vabatahtlikke abistajaid või tasulisi teenuseid. Inimene
saab abi kas endale või pereliikmele. Helpific on inimeselt inimesele lahendus, kuidas luua
tugevamaid kogukondi, kasutajate arv kasvab pidevalt.
Loodud on:
sotsiaalse ettevõtluse ja teenuste innovatsiooni rakkerühm
vabatahtlike võrgustik
koostöö on suunatud tööandjale, et julgustada tööle võtma erivajadustega inimesi
Palve koosolekust osavõtjatele:
küsige abi
tehke ettepanekuid
andke tagasisidet
kutsuge meid külla, sest koos on lihtsam
Huvi teenuse vastu oli suur. Tunti huvi, kas teenus laieneb üle vabariigi, kuidas saab Helpificu
kasutajaks registreerida ja kui suur on abistaja tasu.
Annika andis lühivastused ja oma telefoni numbri, kust saab alati infot ja abi küsida.
OTSUSTATI: võtta info teadmiseks. Täiendavat infot saab veebilehelt
https://helpific.com/et
13. Üldkoosoleku lõpetamine
I. Tarand ja A. Lõoke tänasid üldkoosoleku esindajaid aktiivse osavõtu eest. Üldkoosolek
kuulutati lõppenuks kell 13.55
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