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Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse koosoleku nr 5/2013

Toimumise aeg: 17. oktoober 2013
Koht: Eesti Puuetega Inimeste Kodao Toompuiestee 10

Algus: 13.00
Ldpp: 15.50

Osalesid: Monika Haukandmm, Kaia Kaldvee, Toomas Mihkelson, Kairit Numa, Senta-

Ellinor Michelson, Helle Sass, Malle Kobin, Monica Ldvi, Ulvi Tammer-Jiiiites

Puudumisest teatas: Kaia Kaldvee

Kutsutud: Helen Kask, Eesti Puuetega Inimeste Koda, peaspetsialist

Auli L6oke, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit

Piievakord:

Pflevakorrapunkt nr 1

Festival rrPuude taga on inimene"
Auli Ldoke (edaspidi AL) annab iilevaate 2013. aastal toimunud festivali ,,Puude taga on

inimene" kohta. AL toob valja, et kahe piieva jooksul kiilastas Tallinna Lauluviiljakul
toimunud i.iritust ca 4 000 inimest. Lisaks oli kaasatud 200 meeskonna liiget ja vabatahtlikku,

180 esinejat, 150 iihenduste ala tootajat, 80 kaubitsejat. AL selgitab, et festivali
meediakajastus oli heatahtlik ning vaga positiivne. Eraldi toob AL viilja Riigikogu
Sotsiaalkomisjoni avalik istungi, mis keskendus nii festivali teemadele kui ka kultuurile
ligipti[setavusele laiemalt.
AL annab iilevaate eelarve kohta ning selgitab, et algselt oli iirituse eelarve planeeritud

24935I,52 eurot, tegelik kulu oli I49597,62 eurot. Tulude osas oli algselt planeeritud 260

0000 eurot ning tegelik tulu 175987 eurot. Toiltasudeks arvestati 28897,51 eurot ning uue

aasta tirituse tarbeks iLi 449I,81 eurot.
AL toob viilja m6ned ettepanekud jiirgmise aasta i.irituse osas: mdelda iiheptievase iirituse

peale, valida kergemini ligipiiiisetav koht, soovitavalt juuni teine laupiiev ning festivali
programm tuleks planeerida samuti viiikesemas mahus.

AL toob kokkuvdttes viilja, et tagasiside osalejatelt, konaldajatel ning ki.ilastajatelt on olnud

igati positiivne, mist6ttu on oluline, et festivali traditsiooni jiitkuks, siinjuures on kiisitav, kas

tiritus peaks toimuma iga-aastaselt.

Arutelu: EPIKoja juhatus peab algatust igati oluliseks ja vajalikuks. Juhatus avaldab

arvamust, et tiritus tuleks siduda m6ne teise linnas (Tallinn) toimuva iiritusega. Kui kaaluda
juunikuu esimest poolt, siis vdiks mdelda Tallinna Vanalinna piievadele. Festivali sisu, sdnum

avalikkusele, reklaam ja idee peab olema vdimalikult selge ning tdmbama ka valdkonnaga

mitteseotud inimesi. Kindlasti peab olema enam tagatud erivajadustega inimeste

esinemisvdimalused. Tulevaste iirituste elluviimisel on otstarbekas luua uus MTU, samas

juhib juhatus tiihelepanu MTU loomisega seonduvatele tegevustele, sh igapiievajuhtimine,

raamatupidamine j a aruandlus.



OTSUS: EPIKoda toetab festivali ,,Puude taga on inimene" edasised tegevusi ning on valmis

igati panustama iirituste toimumisse. EPIKoda on n6us osalema uue festivaliga seonduva

VffU^ asutajaliikmena, samas ei soovi EPIKoda vdtta enda kanda MTU juhtimist ning

aruandlust.

Pflevakorrapunkt nr 2
Puudega inimeste iilevabariigiline kultuurifestival 2014

Moniki Haukanomm (edaspidi MH) annab i.ilevaate 2013 aasta XVII iileriigilisest

kultuurifestivalist. 2013. aasta festivalil astus iilesse 19 kollektiivi ja 4 iiksikesinejat.

Kultuurifestivali projekt koosneb 2 osast - kultuurifestivalist ja ringijuhtide koolitusest.

MH r6hutab, et tegemist on EPIKoja vdrgustiku jaoks olulise traditsioonilise si.indmusega,

MH toob viilja, et viimaste aasta iiritused on t6statanud ktisimuse sisuliste muudatuste

vajalikkuse iile festivali. MH selgitab, et arutatud on festivali asupaiga muutmist, samuti on

titreks v6imaluseks koostdii festivaliga "Puude taga on inimene". Viljandi PINi tegevjuht

Urve Loit (edaspidi Ul,)tdi valja, et kuigi on tegemist pika ajalooga festivaliga ei ole paljud

Viljandi elanikud taolise ilrituse toimumisest teadlikud. UL leiab, et festival vdiks toimuda ka

tuleval aastal Viljandis, kuid vajaks kindlasti paremini liibi mdeldud tegevuskava.

Arutelu: Juhatus peab oluliseks festivali traditsiooni jiitkamist, n6ustudes muudatuste

vajalikkusega nii sisu kui korralduslikus aspektis.

OTSUS: Arutleda teemat vdrgustikuga 8. novembri iildkoosolekul. Viljandi PINi tegevjuht

Urve Loit valmistab ette omapoolse visiooni 2014. aasta kultuurifestivali osas ning tutvustab

seda vdrgustikule.

Pflevakorra punkt nr 3
Lapse Huvikaitse Koja ettepanek EPIKojale vdrgustikuga iihinemiseks.

Uonit<a Haukandmm annab iilevaate Lapse Huvikaitse Koja poordumisest EPIKoja poole,

milles tehakse ettepanek liituda laste huvide eest seisva vdrgustikuga. MH andis iilevaate

Lapse Huvikaitse Koja tegevustest ja organisatsiooni pdhikirjast.

Arutelu: EPIKoja juhatus on arvamusel, et EPIKoja tegevus ei haaku Lapse Huvikaitse Koja

tegevuse ja eesmiirkidega piisaval mddral, et iihineda vdrgustikuga. Kiill on juhatuse liikmed

u*u1nr6.1, et laste huvide seismisel saab teha koosttjod ka ilma vdrgustikuga ametlikult

liitumata.

OTSUS: EPIKoda ei tihine Lapse Huvikaitse Koja vdrgustikuga. EPIKoja tegevuse

eesmiirgiks on seista puuetega inimeste huvide eest, kuhu kuuluvad ka puudega lapsed.

EPIKoda teeb Lapse Huvikaitse Kojaga koostood vabatahtlikkuse alusel.

Pflevakorra punkt nr 4
Uldkoosoleku korraldamine 08. I 1.20 13

Monika Haukandmm juhib tiihelepanu, et EPIKoja jiirgmine iildkoosolek toimub 8. novembril

Tallinnas EPIKoja ruumides. Vajalik on liibi vaadata i.ildkoosoleku kava ning arutletavad

teemad. MH r6hutab, et tildkoosolekul tuleb kindlasti jatkata arutelu tcjovdime reformi

teemadel, eeskiitt i.ilevaatega arengutest seisuga november 2013. MH toob viilja, et

varasematel iildkoosolekutel on antud erinevatele liikmesorganisatsioonidele v6imalus

tutvustada oma igapiieva tegevusi. MH leiab, et ka sel korral v6iks 1-2 liikmesorganisatsiooni

tema tutvustuse.

W



Arutelu: EPIKoja juhatus n6ustub, toov6ime reformi teema kiisitluste vajadusega

iildkoosolekul. Samuti vdiks tutvustava ettekandega esineda mdni EPIKoja

liikmesorganisatsioonidest. Ettepanek teha MTU Prader-Willi Uhingule.

OTSUS: Vdtta informatsioon teatavaks ja korraldada iildkoosolek 08.11.2013.

Pflevakorra punkt nr 5

Puuetega inimeste piievale piihendatud konverents 2013

Monika Haukanomm annab iilevaate Puuetega Inimeste Piieva konverentsi konalduslikest

kiisimustest. Konverentsi teema on ,,Puuetega inimesed toole - vdimalik v6i vdimatu", mis

toimub 3. detsembrtl2013 aastal Tallinnas Swisotellis. MH annab iilevaate festivali senisest

korraldusest, vdimalikest esinej atest j a ettekannetest.

Arutelu: Juhatus peab konverentsi teemat ning programmi asjakohaseks. Lisaks lubab juhatus

omaltpoolt panustada maksimaalselt konverentsi korraldamisse.

Igal aastal tunnustatakse konverentsil inimesi ja ettevdtteid, kes on andnud panuse puuetega

inimeste elu-olu parandamisse. 2013 aastal soovitakse tiinada ja esile t6sta ettevdtteid ja

asutusi, kes on t6ole vdtnud ja kaasanud puuetega inimesi.

OTSUS: V6tta informatsioon teatavaks ja korraldada konverents 08.12.2013.

Pflevakorra punkt nr 6

2013. a eelarve tiiitmise seisust 3. kvartali seisuga

Monika Haukandmm,annab iilevaate EPIKoja eelarvest 3. kvarlali seisuga. EPIFondi poolt

eraldatud vahendite kasutamine on olnud plaanipiirane ning kasutatud on 660/o eelarvest.

Aasta l6pus on tulemas suuremaid tiritusi, nt puuetega inimeste piieva konverents, ja samuti

suured kukud Toompuiestee maja iilalpidamiseks. Prognoosi jiirgi eelarve aasta ldpuks

tasakaalus. Ulekulu on Toompuiestee 10 halduse real, mis tulenes saalide p6randa

korrastamisest ja sellega kaasnenud kuludest (parketi niiskus).

EPIKoda on taotlenud lisarahastust erinevatest fondidest lisategevuste liibiviimiseks, mis on

osaliselt tingitud HMN eelarve kiirpimisest2013.a. EPIFondis on taotletud lisarahastust 3-le

projektile, kogusummas 15 183 eurot, KUMU - 3 444 eurot ja EDEN - | 995 eurot.

OTSUS: V6tta informatsioon teatavaks.

Piievakorra punkt nr 7

2014. a rahastuse planeerimine EPIFondi poolt HMN-ist
Novembris peab hakkama kokku panema 2014. aasta HMN taotlust. EPIFondi n6ukogu

koosolek koguneb novembri teisel niidala, kuid eelmisel koosolekul otsustati, et minnakse

viilja taotlusega 2013. aasta summas, milleks on 900000 eurot. Veel ei ole teada

Soisiaalministeeriumi HMN prioriteete 2014. aastaks, kuid eelinfost on teada, et prioriteetide

arutelu peaks ka toimuma novembri alguses. Sdnastatavatest prioriteetidest l2ihtuvalt on vaja

ka koostada EPIFondi aastataotlus, mis peab olema esitatud novembri l6puks. Taotlus peab

olema hiisti koostatud, eesmlirgid selgelt sOnastatud ja tegevused viilja toodud, sest surve

HMN rahadele aastaprojektide osas on suur.

EPIFondi juhataja Genadi Vaheri volitused l6pevad jaanuaris 2014 ning ministeerium

konaldab avaliku konkursi ametikoha tiiitmiseks.

OTSUS: vdtta informatsioon teadmiseks'



Pflevakorra punkt nr 8
Riigikontrolli audit.
Monika Haukandmm annab tilevaate riigikontrolli auditis EPIFondis. MH toob vtilja,
Riigikontroll esitas EPlFondile 27.09.2013 saadetud kirjas 5 tiipsustavat kiisimust, mille fondi
n6ukogu vastas 01.10.2013. Riigikontrolli kiisimuste p6hjal suuri probleeme ei esine,

ebatiipsuste osas esitati m6ned ttipsustavad ktisimused, mis puudutasid jiirelevalvet ning raha
jaotamise pdhimdtted. Audit peab valmima jaanuaris2014.

OTSUS: V6tta informatsioon teadmiseks.

Pflevakorra punkt nr 9

Muud kiisimused.
1. EPIKoda kuulutas viilja konkursi peaspetsialisti ametikoha tiiitmiseks lapsehooldus

puhkuse perioodiks. Konkurss ldppeb 28J02013 ja valiku tegemiseks koguneb komisjon
01.11.2013.

2. Ulevaade EPIKoja liil'riaja tegemistest:2 regionaalseminari t<jcitamise teemal - Tammistus
2I.I0ja Jdhvis 22.10; URO pfl( jiirelevalve kohtumine Briisselis 23-23.10; Uldkoosolek

8.11; v6rdse kohtlemise seminarid Jdgeval I2.II ja Pdlvas l2.ll; puuetega inimeste
piieva konverents 03.12.

3. 15.10.2013 pooqdus EPIKoja poole Eesti Arstitilidpilaste Selts koos teiste

vabaiihendustega'ettepanekuga tihineda Riigikogu poole saadetava poordumisega.

Pdordumine on ajendatud Vabariigi Valitsuse koalitsioonileppest, millega lubati
huvihariduse ktittesaadavuse parandamiseks hakata alates 2014 maksma lastele pearaha,

kuid niiiid on sellest taganetud. Poordumisega rdhutatakse, et alkohol on muutunud

kiittesaadavamask kui huviharidus ja ettepanek on rahastada huviringide kulusid
alkoholiaktsiisist. Eesti Puuetega Inimeste Koda iihineb Eesti Arstiiili6pilaste Seltsi
poordumisega.

4. Juhatuse arendusseminar planeerida jaanuarikuu l6ppu 2014.

5. Jiirgmine juhatuse koosolek toimub vajadusel 8. novembrll2013 enne tildkoosolekut.

OTSUS: Vdtta informatsioon teadmiseks.

Koosolekut juhatas:

Monika Haukandmm €d:

Koosolekut protokollis :

Helen Kask


