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Eesti Puuetega Inimeste Koda

{lldkoosol ek l-2012 protokoll

Aeg:26. aprill2}I2
Algus: 15.09
Ldpp: 16.00
Toimumiskoht: Meritoni Hotell, Tallinn

Osaleiate nimekiri lisatud protokollil@

Viilj asaadetud iildkoosoleku piievakord:

1. EPIKoja tegevused 2011. aastal:

1 .1 . Kokkuvdte EPIKoj a 20tI.a sisutegevustest

1 .2. lJlev aade EP IKoj a maj andusaasta fi nantste gevuste st'

1 . 3 . Revi sj onikomi sj oni j iire ldusotsuse iirakuulamine.

1 .4.Maj andusaasta aruande kinnitamine.
2. Servituudi seadmine Toompuiestee 10 Tallinna vee kasuks.

3. EPI Koja teger,used 2012. aastal.

4. Jooksvad kiisimused.

Pfl evakorra kinnitamine

Muudatusi piievakorda ei esitatud. Ettepanek kinnitada viilja saadetud piievakord.

HAATPTnMINE: Kdik poolt.

OTSUS : Kinnitada flldkoosoleku piievakord.

1. EPI Koja tegevused 2011. aastal:

1.1. Kokkuvdte EPIKoja 2011.asisutegevustest

Tegevjuht Karin Hanga tutvustas EPI Koja 2011. tegevusi: toimunud on 4 EPI Koja juhatuse

koosoiekut; 2 liikmete tildkoosoleku! 2 koolitust liikmesorganisatsioonidele

(dokumendihalduse korraldamine, "6iged hetked"); 2 arendusseminari

iiik-"rorganisatsioonidele, seoses arengukava koostamisega (KOOST00 IOUO;;

Kohtumine ravimiametiga infovahetuse kiisimustes; uuring rehabilitatsiooniteenuse ja

taastusravi kohta, vastavateemaline iimarlaud; 2 Koostookogu koosolekut

Sotsiaalministeeriumiga.; Sotsiaalkomisjoni istungitel osaletud 5 teema arutelul; toimunud on

puude-temaatilised regionaalseminarid V6rus, Ida-Virumaal, Haapsalus ja Rakveres. Samuti

ioimus tavapdrane t<irj erinevates toogruppides, osalemine seminaridel, konverentsidel jpm).

Ktisimusi tigevuste kohta ei esitatud. Lisaks tutvustas Karin Koostookogu teemasid:

Ulevaade URb pn r"tega inimeste diguste konventsiooni ratifitseerimise seisust, jiirelvalve ja

rakendamise plaanid, sotsiaalseadustiku kodifitseerimine; viipekeele tdlketeenuse siitestamine
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sotsiaalteenusena; abivahendid; raskused puude raskusastme tuvastamisel (sh. perearsti

eeln6u); sotsiaalteenuste kiittesaadavus.

Karin Hanga t6i val1a, et EPIKoda on andnud arvamuse jiirgmiste eelndude osas:

sotsiaalhoolekande t.ud.n" eelndu; ravikindlustuse muutmise seadus; puuetega inimeste

sotsiaaltoetuste seadrrse muutmise seaduse eelndu; UnO puuetega inimeste 6iguste

konventsioon; koolitervishoid; patsiendiseadus. P<jcirdumised ja miirgukirjad: psi.ii.ihilise

erivajadustega isikute hambaravi, viipekeel, puudega inimeste kaart. Karin lisas, et nimetatud

teemad vajavad jiitkuvalt arutelu. Eelpool nimetatule on tiihelepanu juhitud puudega laste

tasuta s6idu6iguie t6endamise kiisimuste osas;, poordutud on Inimdiguste keskuse poole

seoses valja-andega "Inimoigused Eestis 2010", Haridus- ja Teaduministeeriumi poole

tiihelepanu juhtimiseks hariduse omandamist toetavate tugiteenuste ebapiisavale

kiittesaadavusele, Riigikontrollile - seoses EPI Koja kaasamisega seadusloomeprotsesside

ettevalmistamisse PISIS muudatuse ettevalmistamisel ajavahemikul 2001-2008; Vastuskiri
poliitikauuringute Keskusele Praxis, et edastada EPI Koja arvamus koostoo ja asjaajamise

kohta Sotsiaalkindlustusameti ga.

2011 on viiljaantud j?irgmised materjalid: kogumik 6petajatele "Miirka ja toeta last", kogumik

lapsevanematele 
..Meie lapsed", raamat eelkooliealistele lastele ja dpetajatele "Uku suur

siida,,, postimehe vahel vaheleht "AJALEHT" - erivajadusega inimesed ja kultuur, Ajakiri

"Sinuga", mitmeid pressiteateid j a artikleid'

Toimunud on EPI Koja regionaalseminarid: Haapsalus, Rakveres, V6rus ja J6hvis, teemaks

puudega inimeste 6igused ja v6imalused toetuste ja teenuste osas. Samuti puuetega inimeste

ieadlikkuse parandamiseks tutvustavad ettekanded Reumaliidu infopiievadel (6),

psoriaasiliidu suvekoolis ja aastakonverentsil, Tallinna PIK-s jpt iiritustel. Samuti koolitused

- spetsialistidele; liikmesorganisatsioonidele; EPIK tegevtootajatele.

Noortetoo valdkonnas osalemine Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta raames vabatahtlikkuse

messil ning vastavasisulisel debatil; Euroopa Noorteniidala raames koost<jos MTUga

ERInoOR osaleti noortele suunatud niidalal erinevate teemade ja i.iritustega. Lisaks kevadpidu

EpI Kojas; suvine noortelaager; "Toovarjude projekt"; j6ulupidu koos projektijuhtimise

koolitusega; osalemine Grundvig: erivajadusega tiiisealiste elukestva 6ppe teemaliste

koostooprojektide seminaril Sloveenias.

Viilisuhete valdkonnas osaleti Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee juhatuse koosolekutel,

plenaaristungitel 1a erinevates toortihmades; 12.-13. mai viidi Tartus lAbi Euroopa

Majandusruumi Llpingu konsultatiivkomitee koosolek, kus osales 35 osalejat erinevatest

Euioopa Riikidest; Euroopa Puuetega Inimeste Foorumiga seotud tegel'used (Tooma

Mihkelson).2011. aasta EDF fookuses oli URO Puuetega inimeste diguste konventsiooni

ratifitseerimise temaatika, EL puuetega inimeste strateegia aastani 2020 ia LigipZliisetavuse

pakti ellukutsumine EL-is parandamaks puuetega inimeste liikuvust ja samaseid tingimusi

liikmesriikides.

Lisaprojektid: ,.Erinevus rikastab" - rahastajaks Euroopa Komisjon. Projekti tegevused

toimuvad koostoos Tehnikaiilikooli Inim6iguste Instituudiga, etparandada iihiskonnaliikmete

teadlikkust ja tolerantsust puudeg a ja erivajadusega inimeste osas. Selle raames on viilja antud

lasteraamat, 6ppematerjal- dpetajatele, vaheleht iileriigilises ajalehes, toimunud 2 seminari.

Sama projekti-iau-.r oli teemaks kultuuriiirituste kiittesaadavus puudega inimestele - oma
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filmiprogramme on titiendanud tARtuFF ja P0Ff. Projekt "SMS 1I2", rahastaja HMN.

tegernist on teavitusprojektiga, mille viime ltibi koostoos Piiiisteameti, Pimedate Liidu ja

Vaekuuljate Liiduga. Projekti sisuks on hiidaabis6numite saatmine telefonile 112. Toimus 4

koolituspiieva, valmis 6ppevideo, voldikud (eesti- ja venekeelsena). Koolituse viis liibi
Piitisteamet.

OTSUS: Vdtta teadmiseks EPIKoja tegevused 2011. aastal.

1.2. Ulevaade EPIKoja finantstegevustest 2011. aastal.

Monika Haukandmm andis tilevaate EPIKoja 2011. aasta finantstegevustest, tuginedes

majandusaasta aruande raamatupidamisaruandele. Aruanne on liikmetele edastatud e-maili

teel.

V6rreldes 2010. aastaga saab 2011-dat lugeda EPIKojale kordaliiinuks ja edukaks. Tulubaas

suurenes, kiiibevara oli kokku summas 249 949 eurot, kui 2010. aastal oli vastav number 22-2

372 eurot. Kuna tegemist on MTU-ga, siis tulude suurenedes on suurenenud ka kulud, ning

kulud olid suurusjargus 245 969 eurot. Aastaaruande tulem 2011 oli 3 980 eurot. Monika

selgitas ndudeid sihtfinantseerijatele, mis aasta l6pu seisuga olid summas 69 300 eurot, mis

tiinaseks on lahendatud.

Kiisimusi majandusaasta aruande osas ei ole.

OTSUS: Vdtta teadmiseks informatsioon EPIKoja 2011. aasta finantstegevuste kohta.

1.3. Revisjonikomisjon jiireldusotsuse iirakuulamine ja kinnitamine

Helika S6ber revisjonikomisjoni liikmena tutvustas revisjonikomisjoni poolt kontrollitud

dokumente. Heilika toob viilja, et dokumentide menetlemise korda on muudetud, koosk6las;

tellitud on tookeskkonna hindamine; raamatupidamine vastab nduetele; protokollid on

n6uetekohased ning arhiveeritud. Revisjon palub k6ikidest kuludokumentidest, mis vdivad

kuluda (nt bensiinitjekid, ostut5ekid jm) teha koopiad; kuludokumentide koopiatele lisada

originaali koopia.

OTSUS : Vdtta teatavaks revisj onikomisj oni otsus.

Ettepanek: Kinnitada EPIKoja 2011. aasta majandusaasta aruanne.

HAAIPTaMINE: Koik poolt

OTSUS: Kinnitada EPIKoja 2011. aasta majandusaasta aruanne.

2. Servituudi seadmine
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Monika Haukandmm selgitas, et EPIKoda krundi suurus aadressil Toompuiestee 10 on2412

m2. Krundi tiinavapoolses alas asub AS-ile Tallinna Vesi kuulub iihisveetorustik, millele on

v aj a tagadaj uurdepiiiis. S eetdttu tuleb krundile seada servituudi 6i gus.

Ettepanek: Seada EPIKoja krundile servituut Tallinna Vesi AS kasuks.

uAAI-PTaMINE: Kdik poolt

OTSUS: Servituut seatud.

3. EPIKoja tegevused 2012 aastal

Karin Hanga tutvustas 2012. aasta tegevusi. I kvartalis on toimunud tavap2irane

informatsiooni edastamine liikmesorganisatsioonidele piievakajaliste teemade osas: meedias

kajastatust leidnud Som tocidokument, mis puudutas vdimalikke muudatusi ptsiva

toov6imekaotuse tuvastamisel - selgitustoo, kommentaarid, eestkoste seadmine ja jiirelevalve

teostamine eestkostjate tegevuse iile selgitustod, i.imarlaud justiitsministeeriumis' ja

kohtumised kohtunikega eestkoste kiisimustes; Ttihelepanu juhtimine erivajadusega 6pilaste

hariduse omandamisega seotud raskustele ning toetusavaldus dpetajate iildstreigile; jooksev

info tegevuste kohta igakuiselt e-epikus

Arvamuste edastamine Riikliku Pensionikindlustuse seaduse muudatused (SKA

juurdepiiiisudigus TIS infostisteemile puude miiiiramisel) teavitustod suuliselt ja

tirjutilrtt; p.r"kontrureaduse muudatused, seoses eestkoste kiisimusega- - eelkooskdlastus ja

koosk6lastus, iilikooliseaduse muudatused (seoses kdrgharidusreformiga, et puudega

tudengitele ei rakenduks dppekulude hi.ivitamise n6ue ning s?iiliks 6igus teha 6ppetood

akadeemilise puhkuse ajal). Hetkel kiisil: e-6iguse infosiisteemis tileval abivahendite mtiiituse

(pisi)muudatuied; HTM poolt esitatud arvamuse kujundamiseks HEV dpilaste kontseptsioon,

planeeritud iimarlaud.

Toimunud kohtumised jiirgmiste asutustega: Riigikogu sotsiaalkomisjon, Inimdiguste

Instituut, Inim6iguste Keskus, Pdhjamaade Ministrite N6ukogu, ministeeriumid (SoM, HTM),

erinevad i.ihin gud, viili sktilali sed, teenuseo sutaj ad.

Karin Hanga tdstis esile koostodkogu koosolekud, mida on toimunud 2012 aastal kaks, tuues

viilja, et senised koosolekud on olnud pigem informatiivsed, sisuline koostoo kindlasti jatkub

ja need, kel valmisolek kaasat<icitamiseks ja puuetega inimeste seisukohtade viiljatootamiseks,

on oodatud koosto<ikoguga liituma.

2012. aastal jatkatakse aktiivselt teadlikkuse t6stmisega (ndustamised, regionaalseminarid

jne). Toimunud on EPIKoja juhatuse koosolekud (2) ning koolitus suhtlemis- ja

koostriooskuste tugevdamiseks; E-tervis, Terviseinfostisteemi patsiendiportaali arengud ning

patsientide teadlikkus - seminar EPIKojas; Osalemine t<idgruppides - Haapsalu NRK; KUSK

.r6,rkog1,, Haigekassa, "Pikk ja kvaliteetne tooelu", abivahendite ekspertgrupp jpm vastavalt

tookavadele.

Uued algatused: Rahvusvaheline projekt ,,Teiste s6nadega" (,,On another words"). Projekti

raames keskendutakse vtihemuste kajastamisele meedias ning moodustati erinevate viihemuste



r$l K{JSK -Hn:i\ 
rfhisre*nna EESTI PUUETEGA INIMESTE KODA

IHE ESTONIAN CHAI/BER OF DISABLED PEOPLE

esindajatest 3-5 liikmeline meediagrupp. Teemapiiev ning dppereis "Sotsiaalne talupidamine -
v6imalused alustamiseks?"

Hetkel on toimumas juriidilised n6ustamised Tallinnas, Tartus, Rakveres' Piirnus.

plaanis - g tunnine koolitus esma-abi ja tuleohutuse teemal jiirgmistes linnades: Tallinn,

Tartu, Rakvere. Tulemas EPIKoja konverents haridus- ia sotsiaalvaldkonna koostoo

edendamiseks - 06. juuni, Nordic Hotel Forum; Puuetega inimeste kultuurifestival Viljandi

Maagtimnaasiumis - oq.-to. juunil - projektijuht Urve Kimmel; EPIKoja suvekool ia

iildkoosolek Roostal 16.-I1. augustil. koolitus teemal "Ideest projektini, ehk

projektimajanduse v6lud ja valud"; Regionaalseminarid Saaremaal, Hiiumaal ia Piirnus,

kuupiievad tiiPsustuvad.

Karin Hanga r6hutas, et k6ik ettepanekud, m6tted seoses 20!2 aastaga on viiga oodatud

OTSUS : Vdtta informatsioon teadmiseks'

4. Muud kiisimused

4.1. EPIFondi ndukogu liikmete mflflramine

Monika Haukandmm selgitas, et on vaja nimetada kaks uut liiget augustis 2012' toole

hakkavasse EplFondi n6ulogusse. Tiina isindab EPIKoda ndukogus Toomas Sepp ja Helve

Luik. Ettepanekuid oodatakse 31. maiks 2012. Kandideerimiseks on vajalik esitada

motivatsioonikiri.

4.2. EPIFondi 201l.a aruande tulemusindikaatorid

Genadi Vaher tutvustas EplFondi aruannet ja tulemusindikaatorid. Genadi Vaher t6i viilja, et

saadetud e-mail sisaldab rohkem informatsiooni, millega tuleb kindlasti tutvuda. T2ihtaeg

liikmetel 0g.05 ja EplFondil 12.05. ule vaadata oma organisatsiooni tegevused ja millise rolli

alla see mahub, kui tegevust ei ole tiipselt kirjutatud'

4.3. Projekt SMS-I12

Monika Haukandmm teavitas, et valmis on Hiiirekeskuse tunnistused koolitajate koolituse

labinud 44 inimesele ja koolitusmaterjalid fiuhendmaterial, infovoldik, koolituse DVD eesti ja

vene keeles, millele on lisatud viipekelle subtiitrid ning ka eesti keelsed subtiitrid).

Tunni stused j a koolitusmaterj alid ko o litaj atele asuvad EP IKoj as.

4.4. Viihemuste kajastamine meedias

L6petuseks tutvustas Getter Tiirik viihemuste kajastamist meedias. 3. mai toimub konverents,

12. mai toimub Euroopa piieva tiihistamine, kus osaleb ka EPIKoda, k6ik soovijad vdiksid

o saleda, j agada oma organisatsiooni tutvustavaid materj ale.

OTSUS : V6tta informatsioon teadmiseks'
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