Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse koosoleku protokoll 2/2017

Toimumise aeg: 27. märts 2017
Toimumise koht: V-Spa Hotell, Riia mnt 2, Tartu
Koosoleku algus: kell 18:00
Koosoleku lõpp: kell 19:30
Osalesid: Helle Sass, Kaia Kaldvee, Kairit Numa, Malle Kobin, Monica Lõvi, Senta Michelson,
Toomas Mihkelson
Puudumisest teatasid: Monika Haukanõmm, Ulvi Tammer-Jäätes
Kutsutud: Eesti Puuetega Inimeste Koja (edaspidi EPIKoda) tegevjuht Anneli Habicht,
EPIKoja peaspetsialist Tauno Asuja, EPIKoja peaspetsialist Meelis Joost
Koosolekut asub juhatama Monika Haukanõmme ettepanekul Senta Michelson, kes teeb
ettepaneku kinnitada koosoleku protokollijaks Tauno Asuja.
OTSUS: Kinnitada koosoleku protokollijaks Tauno Asuja.
Senta Michelson tutvustab koosoleku päevakorda.

Koosoleku päevakord:
1. EPIKoja tegevuskava ja eelarve 2017 kinnitamine. Muudatused tegevmeeskonnas.
2. Euroopa Puude Kaardi projekti ülevaade.
3. EPIKoja aastakonverents 2017 ning EDF (European Disability Forum) kohtumised Eestis
KÜSK projektitoetuse toel.
4. Võimalikud muudatused Hasartmängumaksu Nõukogu ja EPIFondi tegevuses.
5. Õigusnõustamise teenuse korraldamise ülevaade.
6. EPIKoja roll MTÜ Puude Taga On Inimene asutajaliikmena.
7. Muud küsimused.
OTSUS: Kinnitada päevakord ühehäälselt
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1. EPIKoja tegevuskava ja eelarve 2017 kinnitamine. Muudatused tegevmeeskonnas.
Anneli Habicht (AH) selgitab, et on kõigile juhatuse liikmetele eelnevalt tutvumiseks saatnud
2017. a tegevuskava ja eelarve (lisatud protokollile).
HMN 2017.a. leping on EPIKoja ja EPIFondi vahel sõlmitud.
Juhatuse liikmetel täiendavaid küsimusi ei olnud.
AH tutvustab muudatusi EPIKoja tegevmeeskonnas.
Helen Kask on alates 01.04.17 tagasi lapsehoolduspuhkuselt ja alustab täiskohaga
peaspetsialisti ametikohal. Seoses sellega lõpeb peaspetsialisti Kirke Kuld töösuhe märtsikuu
lõpus Heleni asendajana. Kirke jääb kuni juulikuu lõpuni edasi seotuks EL Puude kaardi
projektiga.
Tinglik
teemade
jaotus
meeskonna
liikmete
vahel
on
järgmine:
Meelis Joost: välissuhted, EL poliitika, EDF (European Disability Forum) / EPF (European
Patients
Forum)
esindatus,
ligipääsetavus,
SA
Eesti
Agrenska
Find;
Tauno Asuja: rehabilitatsioon, erihoolekanne, ligipääsetavus, haridus, infoüritused,
õigusnõustamine; Helen Kask: kommunikatsioon, ajakiri Sinuga, tervishoid, veebilehe haldus;
Anneli Habicht: strateegiline ja igapäevane juhtimine, finantsid, ÜRO puuetega inimeste
õiguste konventsioon, haridus, harvikhaigused, avalikkuse ja meediaga suhtlemine.

OTSUS: Kinnitada EPIKoja tegevuskava ja eelarve 2017.
OTSUS: Võtta teadmiseks muudatused tegevmeeskonnas.

2. Euroopa Puude Kaardi projekti ülevaade.
Meelis Joost (MJ) annab ülevaate Euroopa Puude Kaardi projektist.
30.06 toimub EPIKojas puude kaardi omanikele soodustuste veebikeskkonna avaüritus
teenuseosutajatele. Veebikeskkonnas presenteeritakse kultuuri, spordi ja vaba aja tegevuste
asutuste soodustusi. Soovime, et SKA uue planeeritava puudega inimese kaardi riigihankesse
saaksime siduda ka EL puude kaardi. Hetkel osaleb EL puude kaardi pilootprojektis 8 riiki.
SoM on delegeerinud pilootprojektis osalemise EPIKoja vedada.
28.03 toimub lõunasöök Tartu teenusepakkujatele, mille raames tutvustame puudekaardi
projekti.
Toomas Mihkelson (TM) tõstatas küsimuse, kui laiale ringkonnale seda kaarti väljastama
hakatakse, kuna osad teenusepakkujad pakuvad soodustusi kõikidele (sh keskmise) puude
raskusastmega inimestele, osad pakkujad vaid raske ja sügava puudega inimestele.
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AH: Peamine küsimus hetkel ei ole sihtgrupis, vaid selles, kas EL puude kaarti hakatakse välja
andma Eestis või mitte.
OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks

3. EPIKoja aastakonverents 2017 ning EDF (European Disability Forum) kohtumised
Eestis KÜSK projektitoetuse toel.
MJ informeerib, et tavapärase detsembri alguses puuetega inimeste päevale pühendatud
konverentsi plaanime sel aastal korraldada 6. oktoobril Narvas, millele järgneb 7. ja 8. oktoobril
toimuv EDF juhatuse koosolek Tallinnas. Pidime konverentsi alguse varasemaks tõstma, kuna
konverentsi käigus saadus sisend tuleks edasi anda Eesti EL eesistumise ajal ja detsembrikuu
oleks ajaliselt liiga hiljaks jäänud. Konverentsi fookuses on EL ligipääsetavuse direktiiv.
Monica Lõvi (ML) annab teada, et 15.-17. septembril toimub Tallinnas Oru hotellis EL tasandil
pimedate liidu poolt korraldatav ligipääsetavuse direktiivi arutelu koos EL esindajatega, kus
kindlasti peaks olema kaasatud ka EPIKoja poolne esindatus.
MJ lisab, et EDF juhatuse liikmete kohtumine toimub juuni lõpus Tallinnas, mis keskendub
konverentsi ettevalmistavale tegevusele.
SM tõstatab küsimuse, mida teha detsembris konverentsi asemel.
Kaia Kaldvee (KK) pakub välja korraldada pidulik üldkoosolek, kus saaks teha kokkuvõte
poole aasta tegemistest.
SM teeb ettepaneku nihutada 31.10 toimuvat üldkoosolekut 01.12 peale, kus lisaks muude
tegevuste hulgas tunnustada oma võrgustikus tegutsevaid inimesi.
OTSUS: Algselt 31.10 planeeritud üldkoosolek läbi viia 01.12. Tegevmeeskonnal teavitada
liikmeid üldkoosoleku aja muutusest.

4. Võimalikud muudatused Hasartmängumaksu Nõukogu ja EPIFondi tegevuses.
AH selgitab, et on kõigile juhatuse liikmetele eelnevalt tutvumiseks
Hasartmängumaksu nõukogu planeeritavad muudatused (lisatud protokollile).

saatnud

Seoses HMN ümberkorralduskavatsustega on tõstatatud ka küsimus EPIFondi tuleviku teemal.
EPIFondi tuleviku osas oleks vaja vastu võtta juhatuse seisukoht. Valida on põhimõtteliselt 3
alternatiivi vahel:
1) EPIFondi ülesanded antakse üle EPIKojale, EPIKoda hakkaks menetlema ka puuetega
inimeste ühenduste HMN väikeprojekte
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2) EPIFond jääb alles, kuid nõukogu laieneb lisaks 2-3 liikme võrra, EPIFond hakkaks
menetlema ka puuetega inimeste ühenduste HMN väikeprojekte.
3) KÜSK hakkaks menetlema puuetega inimeste ühenduste projekte.
Hetkel on rahandusministeeriumis
ettevalmistamisel.

hasartmängumaksuseaduse

muutmise

eelnõu

Annelil planeeritud kohtumine 30.03 Siim Tuisuga EMSList EPIFondi tulevikuküsimuste
teemal, kaasatakse ka EPIFondi juhataja Genadi Vaher.
OTSUS: Toetada ettepanekut võimalusel laiendada olemasolevat EPIFondi nõukogu, et ei
oleks liiga ametnikekeskne. EPIFond peaks kindlasti säilima, olles sõltumatu, läbipaistev ja
seeläbi aitaks ära hoida kriitikat rahastuse jagamise teemal.

Koosoleku protokollimise lõpetab Tauno Asuja ja jätkab Anneli Habicht.

5. Õigusnõustamise teenuse korraldamise ülevaade.
Tauno Asuja (TA) annab ülevaate algavast EPIKoja õigusnõustamise teenuse projektist.
Koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustab EPIKoda aprillist 2017
õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske või sügava puudega inimestele, lisaks ka
sihtgrupi hooldajad või pereliikmetele, kui küsimused puudutavad sihtgrupi esindajaga seotud
küsimust. Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja
abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel. Õigusabi tagatakse
elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms.
kohtumisega õigusnõustamisega (vajadusel ka veebisilla vahendusel (Skype)), õigusinfot saab
küsida telefonitsi ja veebinõustamise teel. Teenust pakutakse 15-s ligipääsetavas
nõustamiskohas üle Eesti koostöös maakondlike puuetega inimeste kodadega (v.a. Läänemaa,
kuna Haapsalus on koostöös LVga õigusnõustamise vajadus kaetud). Väljaspool Tallinna on
teenuse osutamise regulaarsus 1 x kuus, Tallinnas hakkab nõustamine toimuma iganädalaselt
EPIKoja ruumides, kliente jõutakse päeva jooksul vastu võtta 4- 6. Teenuse saamiseks on
vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonidel.
SM tõstatas küsimuse teenuse osutamisest suvepuhkuste ajal.
TA vastas, et juulis kohtumisega teenust ei osutata, kuna enamik kodasid on kollektiivpuhkusel.
Helle Sass (HS) uuris teenuse ligipääsetavust kurtide seisukohast.
TA vastas, et kurtidele on ette nähtud teenuse saamisel teatud mahus viipekeele tõlketeenust.
OTSUS: Võtta info teadmiseks.
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Koosoleku protokollimise lõpetab Anneli Habicht ja jätkab Tauno Asuja.

6. EPIKoja roll MTÜ Puude Taga On Inimene asutajaliikmena.
AH andis ülevaate MTÜ Puude Taga On Inimene (PTOI) üldkoosolekust.
Aastal 2017 eraldiseisvat festivali ei tule, vaid püütakse ühendada mõne muu suurema festivali
või üritusega.
Üldkoosolekul valiti uus 3- liikmeline juhatus, EPIKoja kui asutajaliikme esindajat juhatusse
esialgu ei esitatud, kuna senine esindaja Kirke Kuld on avaldanud soovi lahkuda ja tema
tööleping EPIKojas lõppeb 31.03.17. Kas EPIKoja esindaja peaks olema esindatud PTOI
juhatuses või panustame asutajaliikmena ning ei võta vastutust juhatuse tasandil?
OTSUS: Ei pea hetkel vajalikuks olla EPIKoja poolt esindatud PTOI juhatuses.

7. Muud küsimused.
XII noorte laulu- ja tantsupidu 2017
ML andis teada, et Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA teeb koostööd Sülvi Sarapuuga seoses XII
noorte laulu- ja tantsupidu 2017 toimumisega. Sülvi eestvedamisel tehakse lauludele
kirjeldustõlge ja valmivad tantsumapid 50 tantsujoonisega. Peaproov toimub 30.06.2017.
OTSUS: Võtta info teadmiseks
Revisjonikomisjoni liikmed
AH andis teada, et seoses EPIKoja revisjonikomisjoni esimehe Marek Jaaksoni lahkumisega
on komisjon hetkel on komisjon kaheliikmeline. Kuidas me selle teemaga edasi läheme?
OTSUS: Ei näe hetkel vajadust revisjonikomisjoni liikmete arvu muuta.

Koosoleku juhataja:

Senta Michelson

Koosoleku protokollija:

Tauno Asuja
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