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Eesti Puuetega Inimeste Koj a iildkoosoleku 2 /2013 protokoll

Aegz 23. august 2013

Toimumiskoht : Varemunu Puhkekeskus, Pdrnumaa

Algus:9.30
LSpp: 13.10

Osalejate nimekiri lisatud protokollile (lisa 1).

Uldkoosoleku j uhataj a kinnitamine.
Ettepanek kinnitada i.ildkoosoleku juhatajaks Monika Haukandmm. Vastuhiilili ei ole.

OT S U S : kinnitatud i.ildko o so I eku j uhataj aks Monika Haukandmm.

Uldkoosoteku protokollij a kinnitamine.
Ettepanek kinnitada protokollijaks Helen Kask. Helen Vastuh2iali ei ole.

OTSUS : Helen Kask kinnitatud tildkoosoleku protokollij aks.

Piievakorrapunkt nr 1. Utdt<oosoleku piievakava kinnitamine.
1. Tdovdimereformi temaatika arutelu planeeritavad muudatused seoses

t<idvdimehindamisega, kitsaskohad - Marit Liik, Mari Kreizberg,

S otsiaalministeerium.

2. EPEU kavandatavas piketis osalemise arutelu - Monika Haukan6mm, Tauno Asuja

3. Vabaiihenduste tulevikurahastuse raport - Monika Haukan6mm

4. Muud kiisimused, tagasiside

Ettepanek kinnitada piievakord.

OTSUS : Kinnitada iildkoosoleku piievakord.

Pflevakorrapunkt nr 2. Tiiiiv6imereformi temaatika arutelu

Marit Liik (edaspidi ML) Sotsiaalministeeriumist tutvustab tciovdimehindamismetoodika

suunda, qakava ning annab tilevaate toov6imereformi (edaspidi TVK) arengutest. ML
teavitab, et 6. juunil 2013 kiitis Vabariigi Valituse kabineti otsusega heaks tciovdimetoetamise

reformi pdhimdtted. Algselt oli seaduse eelndu planeeritud esitada valitusele istungile III
kvartalis, niiiid on see nihkunud IV kvartalisse. ML selgitab, miks on asjad veninud - l?ibivalt

on toimunud seaduseeln6u tdiendamine ja tilpsustamine, kohtumised partneritega, sh

Sotsiaaikindlustusameti, Tootukassaga, pdhimdtteid on arutlusel olnud TVK juhtriihmas.

istele ministeeriumitele edastatud rakendussiitted ja erinevad seadused/miiiirused,
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mida tuleb seoses toov6imetoetusereformiga muuta. ML s6nul on prioriteetseks tegevuseks

rehabilitatsiooni ja abivahendite haakumine reformiga. ML rdhutab, et kdige enam tekitab

ki.isimusi kaitstud ja toetatud t<i<i kiisimused, samuti tooandjate motiveerimine - sellealased

kohtumised on toimumas. ML tutvustab ka tddvdime hindamisemetoodika hanke tulemusi.

Hanke esitamise tiihtaiaks oli 12. augusti, laekus kaks pakkumust ning hetkel on leping

vditjaga koostamisel. ML toob viilja, et toovdime hindamismetoodika peab valmis olema 1.

detsember 2013, esialgseid p6himdtteid tutvustatakse 30. septembriks 2013.

ML annab fllevaate toovdimetoetuste osas. Mari Kreitzberg (edaspidi MK) selgitab, et

toovdimetoetust on planeeritud maksta kahes suuruses: 320 eurot toov6ime puudumisel, 160

eurot osalise toovdime korral. Tootasu saamisel makstakse toetust tiiissuuruses kui tti<itasu

jiiiib kuni 640 euro. Tootasu vahemikus 64I - 960 eurot puhul toetust viihendatakse sammuga

2:1, ehk toetus viiheneb poole aeglasemalt v6rreldes t<j<itasu kasvuga, piiriks kahekordne

tcicitasu maar. Tootasu saamisel iile 960 eurot toovdimetoetust enam ei maksta. MK selgitab,

et kui brutotocitasu j6uab 642 euroni. siis tiiielikul toov6ime puudumisel toetus viiheneb 1

euro, osalise puhul samuti 1 euro. Niiiteks 642 euro brutopalga puhul viiheneb toetus 319

euroni.

ML toob viilja, et toovdime toetamise siisteem jdustub samm-sammult. 1. juulil 2015 j6ustub

neile, kellel ei ole varasemalt pi.isivat toovdimetust m2iZiratud ning 1. jaanuarist 2016

korduvtaotlejatele. Reform puudutab ainult t<j<iealisi inimesi, lapsi ja eakaid jiiiivad reformi

fookusest viilja. Tulevikus makstakse t<iciv6imetuspensioni asemel tcicivdimetoetust, samas

puuetega inimeste sotsiaaltoetuste siisteemi ei muudeta.

Sotsiaalministeeriumi esindaiate sdnul ei ole veel TVK seaduseeeln6u veel avalik, kuid

omavahelise kokkuleppe korral on lubatud eelndu teksti omavahel arutada seisukohtade

kujundamiseks ning parema sisendi andmiseks.

Tod jritkub gruppides iiheksa tci<itamise ning TVK seonduva arutelu teema osas. Ettekande

slaidid ja toogruppide kokkuvdtted protokolli lisas (lisa 2).

OTSUS: v6tta informatsioon teadmiseks. EPIKoda saadab TVK viimase eelndu liikmetele

tutvumiseks j a arvamuse kujundamiseks.

Piievakorra punkt nr 2 - EPEU kavandatavas piketis osalemise arutelu.

Monika Haukan6mm (MH) selgitab, et Eesti Patsientide Esindusiihing (edaspidi EPEU)

poordus kirjaga vabakonna organisatsioonide poole ideega korraldada si.igisel 2013 avalik

piketti mis t6stataks iihiskonnas vajalikke teemasid . 17 .06 toimus EPIKoja juhatuse koosolek,

kuhu kutsuti EPEU esindajad Asko Uri ja Pille Ilves, kellel paluti teemat ja ideed tutr,ustada.

MH sdnul soovib EPEU juhtida j6uliselt riigi ja avalikkuse tiihelepanu olulistele ning

sekkumist vajavatele probleemidele sotsiaal- ja tervishoiustisteemis. Lisaks puuetega

inimestega soetud ktisimused on iiks vdimalikest teemadest, millele peaks tiihelepanu juhtima

- puudetoetused, toetuste indekseerimine jne.
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EPIKoja juhatus oli arvamuse, et pikett on eesmdrgip?irane ainult siis kui on olemas iiks

konkreetne soov, mitte terve teemapakett. Piketi asemel vdiks pigem olla kirjalik podrdumine

koos allkirj adega kogemusega. Juhatus asus seisukohale, et iihinemist aktsiooniga tuleb

arutleda EPIKoja augustis toimuval iildkoosolekul.

MH selgitab, et20.06 toimus EPEU-s kaasatavate organisatsioonide kohtumine, millel teiste

organisatsioonide hulgas osales EPIKoda, Tallinna PIK, Eesti Reumaliit. Umarlaual jaadi

seisukohale, et piketi tildine s6num vdiks olla vaesus - vaesus ja vaesuspiiri liivel elavate laste

suur arv, puuetega inimeste ebapiisavad toetused ja puudulikud teenused, omastehooldus,

vaesuses inimesi mitteviiiirtustav suhtumine.

MH loetleb EPEU poolt valjatoodud ndudmised:

i) Vaesuse taastootmise peatamist ning kdigile lastele emotsionaalselt ja materiaalselt

turvalise elukeskkonna, tervisliku toitumise, arstiabi kiittesaadavuse, huvitegevustes ja

hariduse omandamises tiiisviiiirtusliku osalemise tagamist.

2) Tasuta esmatasandi arstiabi kiittesaadavaks tegemist kdigile eestimaalastele.

3) Haigusp2ievade htivitamise muutmist selliselt, et inimesed ei kaiks enam haigena tddl.

4) Puuetega ja erivajadustega lastele kdigi neile etteniihtud tugiteenuste kiittesaadavuse

tagamist.

5) Puuetega ja erivajadusega tiiiskasvanutele neile ettenlihtud teenuste kiittesaadavuse

tagamist viihemalt minimaalses miiiiratletud mahus. Minimaalse, inimviiiirseks eluks

vajalike teenuste mahu eelnevalt tiipsustamist koostoos puuetega inimeste

esindusorganisatsioonidega.

6) Omastehooldaja mdiste seadustamist, omastehooldajatele tddtasu, puhkuse ja

pensioni kehtestamist ning omastehooldajatele asendushooldaja teenuse

kiittesaadavuse tagamist.

7) Perede ja puuetega inimeste toetuste tegeliku abistava m6ju taastamist ehk toetuste

suurendamist nende idustumisest kuni tiinaseni toimunud elukalliduse ja palkade t6usu

v6rra. Edaspidist sotsiaaltoetuste sidumist igaaastaselt elukalliduse ja palkade kasvuga

- samaselt pensionitega ning riigikogu liikmete t<i6tasudega.

8) Sotsiaal- ja tervishoiusi.isteemide omavahelist ldimumist tervikuks. Riigi ja kohalike

omavalitsuste koostood ning i.ihist vastutust elanike pdhivajaduste tagamisel ja nende

abistamisel.

MH kiisib iildkoosoleku arvamust piketi osas.

Liikmed toovad viilja, et n6udmistega ei saa minna avalikkuse ette, enne tuleb liibi kiiia

vastavad instantsid ning uurida, mida tihes vdi teises valdkonnas on tehtud. Auli L6oke

(ELIL) toob viilja, et mitmed algatused on veel lahtised, seega on pti<irdumine rutakas.

Uldkoosolekul avaldatakse arvamust, et nii piketil kui ka iihispoordumisel puudub fookus ja

parandusettepanekud, mist6ttu on oht, et p66rdumine jiiiib liialt tildiseks ning ei kanna

eesmiirki ega kutsu iihiskonnas ellu muutusi.

OTSUS: EPIKoda koos liikmeorganisatsioonidega ei toeta piketti, ega tihismemorandumit.
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Piievakorra punkt nr 3 - Vabaiihenduste tulevikurahastuse raport
MH tutvustab vabaiihenduste rahastamise tulevikuraportit, mille autoriteks on Jane Matt (SA

Poliitikauuringute Keskus Praxsis ja Anna Laido (Vabaiihenduste liit ESML). MH toob vtilja,

et raport on oluline, kuna juhtimine eeldab plaanide olemasolu (ltihiajalisi, pikaajalisi);

plaanide elluviimist mdjutavad muutused, mis vdivad olla ootamatud ja etteaimatavad.

Etteaimatavatest saab kasu l6igata, kui teame kuhu i.ihiskond liigub, mis ees ootab, mis on

trendid.

MH selgitab, et rahastamise teema on muutunud oluliseks, kuna vabatihendusi ja

kodanikuiihiskonda tervikuna hinnatakse globaalselt jdrjest suurenevaks jduks. Rahastamisega

seonduv on vabaiihenduste eluj6ulisuse seisukohast seejuures miiiirava tiihtsusega. Niiiteks

sOltumine tihest vdi kahest allikast sunnib tihendusi oma teger,'usi planeerima rahastaja

vdimalustele vastavalt ning rahastaja iiralangemine v6ib tiihendada organisatsiooni sisulise

tegevuse 16ppu. MH rdhutab, et seet6ttu on tihenduste jaoks tiheks olulisemaks iilesandeks

saavutada rahastamise j iitkusuutlikkus.

MH toob valla rahastamise hetkeolukorca ja sellega seonduvad probleemid. Uhenduste

rahastamisel kasutatakse erinevaid m6isteid ja pdhimdtteid, mis muudab keerukaks

rahastajate ja tihenduste koostoo. Puudub selgub erinevate rahastamisliikide - projektitoetus,

tegevustoetus, avalike teenuste delegeerimine - osas. Kasutatav rahastamisliik ei toeta

seetdttu sageli rahastamise eesmiirki. Rahastamine ei ole liibipaistev - nii taotlejatel kui ka

avalikkusel puudub sageli selgus, kes ja mis eesmiirgil rahastatakse, ebaselged ja mitmeti

tdlgendavad on toetuse taotlemise tingimused, puuduvad taotluste hindamise kriteeriumid,

mis suurenda b ka korruptsiooniohtu. Rahastamisel ei ole tagatud v6rdne juurdepiiiis - sageli

puuduvad selged ja objektiivsed rahastamise tingimused, seatud piirangud on sageli

pdhjendamatud. Rahastamist ei seostata rahastaja strateegiliste eesmiirkidega - selgusetu on

toetusena antavate avalike vahendite seos avaliku huviga. Rahastamine ei toeta iihenduste

vdimekuse arengut, mis on pdhjustatud ,,projektipdhisuse" ja sdltur,use avaliku sektori

toetusest. Rahastamisallikad on orienteeritud pigem juba tugevatele viiljakujunenud

organisatsioonidele. Uhenduste rahastamise tulemuslikkust ei hinnata - rahastaja ei ole

seadnud tulemustele kindlaid sihte, ega hinda saavutatud mdju.

MH selgitab, et kdige olulisemad rahastajad on avalik sektor, mille rahastusliigid on viiga

erinevad - tegel.ustoetus, korraldustoetus jne. MH toob raportist viilja, et toetused eraisikutelt
ja ettev6tetelt v6iks olla suurem. Rahvusvahelised toetused, kuid nende osakaal rahastuse osas

ei ole viiga suur ning paljudele jriiib antud toetus kiittesaadamatuks. Omatulu teenimine

teenuste ja asjade mtitigist. MH r6hutab, et antud meetod vdiks olla ka EPIKoja

vdrgustikuliikmete liikmemaksud.

Rahastusest veel toob MH val1a, et s6ltumine tihest rahastus allikatest ei taga organisatsiooni

jiitkusuutlikus, oluline on sinna leida teisi allikaid juurde. MH rdhutab, et stabiilset ja

mitmekesist sissetuleku baasi omavad eelkdige pikema tegutsemiskogemuse ning suurema.

Rahastamist mdjutavad tulevikutrendidest toob MH viilja: trend 1: avaliku sektori ressursside

viihenpmine, sest riigikulutused suurenevad. Trend 2 teenuste osatiihtsuse t6us - kopi

slidedelt. Trend 3. Vabai.ihenduste rolli suurenemine (kopi slidedelt). Trend 4 sektorivaheliste

erisuste viihenemine
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Kaks vdimalikku arengustsenaariumi: stsenaarium 1, mille kohaselt avalik sektor liigub n-6

kokkuhoiupoliitikale, st suunab vahendid peamiselt prioriteetsetesse valdkondadesse ning

keskendub kulut6hususele. Stsenaarium 2 avalik sektor siiilitab juhtrolli vabaiihenduste

finantseerimisel.

MH selgitab, et suure tdentiosusega kumbki stsenaarium tiiielikult ei realiseeru, pigem tekib

kombineeritud versioon.

MH r6huta, et raportit tasub kindlasti lugeda ning analiiiisida oma organisatsiooni

rahastusvdimalusi. Viide raportile leitav EP IKoj a kodulehektilj elt.

OTSUS : V6tta informatsioon teatavaks.

4. Muud kiisimused
Monika Haukandmm annab teada, et Eesti Ttiotukassa konaldab Rahvusraamatukogus

to6messi, mis toimub 27 .09.2013 kell 1 1 .00- 1S.00. Koostoos Eesti T<j<jtukassaga on EPIKoda

messil oma lauaga esindatud ning kui liikmesorganisatsioonidest on keegi huvitatud

osalemisest, saab seda teha koostoos EPIKojaga.

Lisaks toob MH vtilja, et EMSL suvekool toimub 6-8.09.2013 Roostal ning kutsub k6iki

liikmesorganisatsioonide suvekoolis osalema.

Genadi Vaher andis teada, et Riigikontroll viib labi auditit ,,Riigi asutatud sihtasutustele

toetuste andmine ja nende sihipiirane kasutamine". Teiste asutuste kdrval olid selles

auditeeritavateks ka Sotsiaalministeerium (toetuse andjana) ning SA Eesti Puuetega Inimeste

Fond (toetuse saajana). Auditis uuritakse nii riigiasutustest toetuse andjate kui toetuse saajate

tegevust, et hinnata, kas see on olnud piisav, et kindlustada toetuse sihiplirane kasutamine.

Audititoimingutes keskendutakse toetuste maksmise protsessi arusaadavusele ja

Itibipaistvusele, ministeeriumites ja toetuse saajate juures toetuste sihipiirasuse kasutamise

tagamiseks loodud kontrollisi.isteemidele ning perioodil jaanuar 2012kuni juuni 2013 antud

toetuste kasutamise sihipiirasusele. Kontrolli teostatakse EPIFondis, kuid

allorganisatsioonides kontrolli ei teostata.

OTSUS : vdtta informatsioon teadmiseks.

Koosolekut juhatas:

Monika Haukandmm

Koosplekut protokollis :

Helen Kask


