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Piievakord:
1. EPIKoja osalemine abivahendispetsialisti kutsekomisjoni konkursil- Hille Maas, Eesti

Fiisioterapeutide Liit
EPIKoja iildkoosoleku pdevakorra punktide arutelu ja kinnitamine
Projekt,,Mojutada nahtavalt" arutelu
EPIKoj a tcidruumide rentimine
Riigikontrolli audit ,,Riigi asutatud sihtasutustele toetuste andmine ja nende sihipiirane
kasutamine" EPIFondis

6. Juhatuse liikmete/tegertcidtaj ate osalemine n6ukogudes ja tcidgruppides - andmebaasi
uuendamine

7. Muud kiisimused

Pdevakorrapunkt nr I
EPIKoja osalemine abivahendispetsialisti kutsekomisjoni konkursil
Hille Maas (edaspidi HM) selgitab abivahendispetsialisti kutsestandardi ja kutsekomisjoni
konkursi sisu. HM amab iilevaate kutsekomisjoni tdop6him6tetest ning probleemidest
abivahenditespetsialistide valdkonnas. HM toob viilj a, et Eestis puudub seadusandlus, mis
reguleerib abivahendite alase teenuse osutamist, st abivahendeid ei miiZirata 6igeaegselt,
isikup6hiselt ja eesm2irgipiiraselt. Ta rdhutab, et abivahendite eesmZirk ei tohiks olla vaid
toimetulek, vaid abivahendid peavad toetama ka rehabilitatsiooni jalv6i tcidalaseid,
hariduslikke ja sotsiaalseid eesmiirke. Samuti puudub teenuse jiirelevalve ja -hindamine. HM
toob viilja, et teenuste osutajatel puudub tihtne aruszuun ja pZider,us vajaduse hindamisest,
m:ieramisest ning sobitamisest; vastava eriala spetsialiste ei koolitata p6hi6ppes piisava
ettevalmistusega; rahastaja ei nSua abivahendi tulemuslikkuse hindamist, lisaks ei ole iihtseid
kiteeriumeid tulemuslikkuse hindamiseks. HM rdhutab, et sageli jaotatakse ressursse

ebaotstarbekalt ning kannatajaks jii?ib abivahendi vajaja.

HM selgitab, et abivahendi spetsialist peaks olema spetsialist, kellel on vastav koolitus ja
kogemus abivahendite valdkonnas, sh on olulisel kohal multidistsiplinaame koostod sidusus,
elukester dpe ja enesea rendus.
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HM annab iilevaate kutsestandardi, -registri ja -tunnistuse osas, selgitades, et kutsestandard

on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku
kompetentsust ehk t66 edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.
Kutsehindamise tulemusena otsustab vastav kutset andev organ, kas taotlejal on olemas

vajalik kompetentsus, mille tase on miiiiratud kutsestandardis, positiivse otsuse jiirel
viiljastatakse kutsetunnistus. Kutseturnistused kantakse riiklikku kutseregistrisse, mille
t6otleja on Sihtasutus Kutsekoda.
HM selgitab, et abivahendite spetsialisti kutsestandardi algatus tuli Eesti Liikumispuudega
Inimeste Liidu poolt 2010 aastal. Eesmiirgiks oli luua vdimalused iihtlustatud oskuste ja
teadmistega abivahendite spetsialisti ettevalmistuseks ja kutse omandamiseks. HM selgitab, et

kutse andja tcicitab viilj a kutseandmise korra, korraldab kutsekompetentsuse hindamise
juhendite, eksamimaterjalide viiljatcidtamise, kalkuleerib kutse andmise ja kutse

taast6endamisega seotud tasu suuruse, korraldab kutse andmise viiljakuulutamist, tagab kutse

andmisega seotud teabe avalikkuse.
HM teeb EPIKoja juhatusele ettepaneku kaaluda osalemisel abivahendispetsialisti
kutsekomisj oni konkursil.
Arutelu: EPIKoja juhatuse esimees Monika Haukan6mm avaldab arvamust, et tegemist on

avaliku konkurssiga ning see eeldab palju eelt<i<id. Haukandmm toob viilja, et EPIKoda on
varasemalt osalenud erinevate kutsekomisjonide tci<is ning tiinu sellele on kutsekomisj onide

to<iga kursis. Haukan6mm r6hutab, et oluline on liibi m6elda kaasnev ttidkootmus ja vastutus.

EPIKoja juhatuse liikmed avaldavad arvamust, et teema on oluline, samas tuleb tiihelepanu
pcidrata ka asjaolule, 9t abivahendite temaatika valdkonnas on palju probleeme, millega tuleb
tegeleda: abivahendeid maaratakse liiga kergekiieliselt, toimub rahade ebaotstarbekas

kasutamine, puudub jiirelkontroll.

OTSUS: Vdtta informatsioon teatavaks. Piirast konkurssi v?iljakuulutamist kaalub EPIKoda
konkursil osalemist.

Piievakorra punkt nr 2
EPIKoja iildkoosoleku piievakorra punktide arutelu ja kinnitamine
Monika Haukandmm armab iilevaate EPIKoja tegevmeeskonna poolt viilja pakutud

iildkoosoleku piievakorrast, esinejatest ning kiisitletavatest teemadest. Haukandmm toob viilj a,

et taihtsamaks teemaks on tocivdimerelormi temaatika arutelu, mille all r2iiigitakse
' planeeritavatest muudatustest td6vbimehindamises, toetuse maksmisel ja vdimalikest
titsaskohtades. Haukan6mm annab ltihiiilevaate ka EPEU kavandatavas piketis osalemisest

ning vabaiihenduste tulevikurahastuse rapofiist. Haukandmm teeb ettepaneku vajadusel lisada

piievakorda veel olulisi teemasid. Juhatuselt taiiendavaid ettepanekuid ei ole.

OTSUS: Kiita heaks iildkoosoleku piievakord ja teemad.

Piievakorra punkt nr 3
Projekt,,Mdjutada niihtavalt" arutelu
Monika Haukan6mm annab iilevaate KUSK-i poolt rahastatava proj ekti ,,M6jutada nZihtavalt"

seisust ja kitsaskohtadest.
Projekti kaigus on planeeritud tdsta organisatsiooni teger,usv6imekust ning viia lZibi kolm
tegevus. Viiakse liibi EPIKoja arengukava 2011-2016 analiiiis, koostatakse tegevuse

iihiskondliku m6ju hindamise instrument ja kommunikatsioonistrateegia, viiakse liibi
koolitused EPIKoja liikmesorganisatsioonidele juhtimissuutlikkuse t6stmiseks ning tegevuste
ja md ju avalikuks kommunikeerimiseks.
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Lisaks on oluline t6sta avalikkuse ja partnerite teadlikkust puuetega inimeste temaatikast ning
tdhustada vdrgustiku sisest kommunikatsiooni ning parlnerite surnal viilist
kommunikatsiooni. Projekti lOppedes peab EPIKoja vdrgustiku tegems olem mdjusam ning
nii liikmetele kui avalikkusele nfitavam.
EPIKoja arengukava analtiisi esimene etapp on lilbitud ning toimub uuendamine. Kaasamise
ja koostcio koolitus on planeeritud suvekooli iiheks liibivaks teemaks ning toimub ka esimene

koolitus vdrgustikule, mida viib labi Aetemum Koolitus. Alustatud on
kommunikatsioonistrateegia viilj atdotamisega. Uhiskondliku m6ju hindamise teema on

osutunud k6ige keerulisemaks ning vajab viiljastpoolt sissetoodavat teadmust, mida meil
Koj as ei ole. Toimunud on proj ektimeeskonna laiendatud kohtumised 2 korral.

OTSUS: V6tta informatsioon teadmiseks.

Piievakorra punkt nr 4
EPlKoja ttiiiruumide rentimine
Moniki Haukandmm selgitab. el MTU Koost66koda. Harjumaa 0ppendustam iskesk us

pocirdus EPIKoja poole sooviga rentida tcidruumi niidalas 1-2 piieva Eesti Puuetega Inimeste
Koja majas. V6imaliku ruumina on viilj a pakkuda kabinet nr.1 1 1. Haukandmm ktisib juhatuse

n6usolekut ruumide rentimiseks.

OTSUS: Lubada Harj umaa Oppen6ustamiskeskusel rentida tuume Eesti Puuetega Inimeste

Koja majas, aadressil.Toompuiestee 10.

Piievakorra punkt nr 5
Riigikontrolli audit ,,Riigi asutatud sihtasutustele toetuste andmine ja nende sihipiirane
kasutamine(' EPIFondis
Monika Haukandmm selgitab, et riigikontroll on labi viimas auditit ,,Riigi asutatud

sihtasutustele toetuste andmine ja nende sihipiirane kasutamine". Kontroll hdlmab riigi poolt
asutatud sihtasutusi, teiste seas osutus auditeeritavaks ka EPIFond. Audit peaks valmima
jaanuaris 2014. Kontrolli teostatakse EPIFondis, st dokumentide kontroll ei laiene Fondi
paftneritele. Kontrollitakse lepinguid, aruandeid ja teisi dokumente perioodil 2012-2013 I
poolaasta. Haukan6mm selgitab, et kontrollitakse mitmeid organisatsioone ning ei ole selge,

milliseid lepinguid kontrollitakse ning kuidas tddprotsess toimuma hakkab.

OTSUS: Vdtta informatsioon teatavaks.

Piievakorra punkt nr 6
Juhatuse liikmete/tegevttiiitajate osalemine n6ukogudes ja ttiiigruppides - andmebaasi
uuendamine
Monika Haukandmm selgitab, et EPIKoda korrastab andmebaasi, mis kajastab juhatuse

liikmete/tegertcidtaj ate osalemist er'inevates ndukogudes ja tdcigruppides. K6ik juhatuse

liikmed ja tegetci6tajad uuendavad oma andmed.

Arutelu: EPIKoja juhatus avaldab arvamust, et vajalik oleks koguda ning tiiiendada antud
inlormatsiooni kogu v6rgustiku kohta.

OTSUS: Saata koigile EPIKoja liikmesorganisatsioonidele kiri, sooviga saada tZiiendavat

informatsiooni, millistes ndukogude ja todgruppides erinevate organisatsioonide inimesed on

esindatud. Samuti vdiks koguda inflormatsiooni, milliseid teenuseid osutatakse. Juhatuse

esimees saadab vastava kirja liikmesorganisatsioonidele.



Piievakorra punkt 7

Muud kiisimused
7.1 Ulevaade EPIFondi eraldise kasutamise lepingust nr 12.2-315645

EPlFond on korraldanud EPIKoja v6rgustikule ja vdrgustiku liikmetele 2 projektikonkurssi.
EPIFondi n6ukogu 18.06.2013. a. koosolekul arutati milliseid tegevusi toetada jiiiiki jiiiinud
9183€ ulatuses. EPIKoja juhatus tegi omapoolse ettepaneku ja n6ukogu otsustas toetada

EPIKoja juhatuse poolt esitatud projektiideed, mille kiiigus viiakse ellu jiirgmised tegevused:

- anda vdlj a aj akirja ,,SINUGA" erinumber puudega inimese t<jdtamise v6imaluste ja TVK
reformi tutvustamiseks;

- viia liibi 3-4 temaatilist tridh6ivevaldkonnaga seotud seminari Eestimaa erinevates
paikades. Seminaride osaks on tcidhdivekiisimuste, s.h. kaitstud ja toetatud tci<jhdive

i dimalustega tutvum ine:
- korraldada 2-paevane TVK ja meediakoolitus EPIKoja liikmesorganisatsioonidele.

Haukan6mm inlormeeris juhatust, et EPIKoda esitada EPIFondile l2.augustiks projektitaotlus
eelnimetatud tegevuste elluviimiseks ning 19. Augustil toimunud ndukogul otsustati toetada
EPIKoja projekti ,,EPIKoja liikmesorganisatsioonide ja avalikkuse teavitamine puuetega

inimeste t6<ihdive vdimalustest ja vaj adustest" summa 9183€.

OTSUS: Vdtta infomatsioon teadmiseks ning asuda projekti ellu viima

7.2 EPIKoia kolmanda tildkoosoleku Blaneerildne
Monika Haukan6mm, teeb juhatusele ettepaneku korraldada kolmas korraline iildkoosolek 8.

novembril 2013 Toompuiestee 10, Tallinn.

OTSUS: Konaldada kolmas iildkoosolek 8. november 2013

7.3 EPIKoja jiirgmine iildkoosolek planeerimine

Juhatus arutab millal on vajalik jiirgmine kord kohtuda. Kui arutamist ja otsustamist vajavaid
teemasid ei ole viiga palju ja saab oodata, siis korraldada juhatuse koosolek enne

iildkoosolekut sama paeva hommikul. Kui aga tekib olulisi ja kiireid kiisimusi, siis v6imalik
kohtumine kas 16 v6i 18.oktoober2013.

OTSUS: Jiirgmine juhatuse koosoleku aeg selgub oktoobri alguses.

Koosolekut juhatas:
Monika Haukan6mm

Koosolekut protokollis:,
Helen Kask


