Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse koosoleku protokoll 5/2017

Toimumise aeg: 14.08.2017
Toimumise koht: Kopra Talu, Viljandimaa
Koosoleku algus: kell 11:00
Koosoleku lõpp: kell 12.45
Osalesid: Monika Haukanõmm, Helle Sass, Kaia Kaldvee, Kairit Numa, Malle Kobin,
Monica Lõvi, Senta Michelson, Toomas Mihkelson, Ulvi Tammer-Jäätes, Monica Lõvi
(Skype vahendusel).
Puudumisest teatasid: Malle Kobin, Ulvi Tammer-Jäätes
Kutsutud: Eesti Puuetega Inimeste Koja (edaspidi EPIKoda) tegevjuht Anneli Habicht (AH),
EPIKoja peaspetsialist Helen Kask.
Koosolekut asub juhatama Monika Haukanõmm, kes teeb ettepaneku kinnitada koosoleku
protokollijaks Helen Kask.
OTSUS: Kinnitada koosoleku protokollijaks Helen Kask.
Monika Haukanõmm tutvustab koosoleku päevakorda.
Koosoleku päevakord:
1. EPIKoja 2017 I poolaasta tegevuste ja eelarve täitmise ülevaade (Lisa 1. Eelarve ja
Lisa 2. Sisuaruanne)
2. Töövõime hindamise nõustamine alates august 2017 uue teenusena EPIKojas
3. EPIKoja nõustaja ametijuhendi kinnitamine (Lisa 3. Ametijuhend)
4. EPIKoja korraldatava konverentsi 6 - 7.10.2017 tööpealkirjaga „The European
Accessibility Act – Making full accessibility reality“ ettevalmistuste ülevaade (Lisa 4.
Esialgne ajakava ja lühitutvustus)
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5. Valgamaa Puuetega Inimeste Kojaga seotud MTÜ Habitus tegevusest ja põhikirja
muudatustest
6. Tagasivaade Puuetega Inimeste Kultuurifestivalile 2017 ja 2018 planeerimine
7. Muud küsimused
Eesti Puuetega Naiste Ühenduse ruumide küsimus

Monika Haukanõmm (MH) küsib, kas keegi soovib päevakorda muuta, lisada või midagi
maha võtta.
Keegi ei soovi esitatud päevakorda muuta.
OTSUS: Kinnitada päevakord ühehäälselt.
1. EPIKoja 2017 I poolaasta tegevuste ja eelarve täitmise ülevaade
EPIKoja tegevjuht Anneli Habicht (AH) teeb ülevaate 2017 I poolaasta olulisematest
tegevustest ja eelarve täitmisest. AH annab ülevaate käsiraamatu „Teekond erilise lapse
kõrval“ arengutest – 2017. aasta alguses ilmus esmatrükk (1000 eksemplari), augustis
kordustrükk (3000 eksemplari) era-annetuste toel. Lisaks jätkub töö venekeelse trükise
väljaandmiseks (3000 eksemplari). AH tutvustab ka EPIKoja teisi projekte:
õigusnõustamise teenus, EL puude isiku kaardi projekt, Eesti EL eesistumise
Ligipääsetavuse projekt, Võtmepädevuste projekt. Materjalid lisatud protokollile: Lisa 1.
Eelarve ja Lisa 2. Sisuaruanne.
OTSUS: Võtta info teadmiseks.
2. Töövõime hindamise nõustamine alates august 2017 uue teenusena EPIKojas
AH annab ülevaate tasuta töövõime hindamise nõustamise teenusest EPIKojas. AH
selgitab, et augustist 2017 alustab EPIKoda täiendava nõustamisteenuse pakkumist
töövõime või puude raskusastme hindamist taotlevatele isikutele ja nende seaduslikele
esindajatele. Nõustamisteenuse eesmärk on tagada täiendava ja sõltumatu tugisüsteemi
töövõime ja puude raskusastme hindamist puuduvate küsimuste lahendamiseks.
Nõustajana alustab tööd Kristi Rekand, kellel on magistrikraad sotsiaaltöös ja
õigusteadustes. Nõustamisteenuse rahastus on aastani 2020. AH sõnul on oluline info
levitamine, samas peaks rõhutama, et tegemist on täiendava nõustamisteenusega.
Kaia Kaldvee teeb ettepaneku tõlkida, et nõustamise info vene keelde.
OTSUS: Võtta info teadmiseks. Tegevmeeskonnal korraldama infolehe tõlkimine vene
keelde.
3. EPIKoja nõustaja ametijuhendi kinnitamine (Lisa 3. Ametijuhend)
AH tutvustab EPIKoja nõustaja ametijuhendit. Materjal lisatud protokollile.
OTSUS: Kinnitada ametijuhend alates 07.08.2017.
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4. EPIKoja korraldatava konverentsi 6-7.10.2017 tööpealkirjaga „The European
Accessibility Act – Making full accessibility reality“ ettevalmistuste ülevaade
AH teeb ülevaate konverentsi 6-7.10.2017 tööpealkirjaga „The European Accessibility
Act – Making full accessibility reality“ ettevalmistustest. AH selgitab, et Eesti Puuetega
Inimeste Koda tihedas koostöös Riigikantselei, Sotsiaalministeeriumi, Euroopa Puuetega
Inimeste Foorumiga viib käesoleva aasta märtsist kuni detsembri lõpuni ellu projekti
„Anname oma panuse Euroopa Ligipääsetavuse Akti edasiseks ellurakendamiseks EL
nõukogu Eesti eesistumise raames“. Projekti eesmärgiks on toetada Eesti EL nõukogu
eesistumist, Euroopa Ligipääsetavuse Akti tõhusat ja innovaatiliste lahenduste suunas
liikuvat ellurakendamist, pakkudes Euroopa ja liikmesriikide puuetega inimeste juhtide
ekspertiisi protsessi paremaks haldamiseks. Oluline on selgus Ligipääsetavuse akti sisu,
selle EL nõukogus vastuvõtmise protsessi ja sellele järgneva EL liikmesriikidesse
siseriiklikku seadusandlusse ületoomise osas – tagamaks sujuv ja kõikides EL-i riikides
ühtedel alustel põhinev lähenemine. Eelnõu keskendub e-teenuste nagu e-kaubandus,
makseterminalid, e-raamatud, nutiseadmed jne. ligipääsetavusele, samuti sellele, kuidas
oleks ligipääs nende teenuste kasutamisel füüsilises keskkonnas. Oluliseks ja üheks
põhiliseks tegevuseks projekti raames on Ligipääsetavuse teemaline konverents, mis
toimub 6.-7. oktoobril 2017 Narvas ja Tallinnas. Konverents on Eesti Euroopa Liidu
nõukogu eesistumise ametlikus programmis. Konverentsil osaleb kahel päeval kokku 200
osalejat, kelle hulgas on puuetega inimeste liikumise aktiviste ja oma valdkonna eksperte
mitmetest Euroopa Liidu riikidest, osalejad ning esinejad Euroopa Komisjonist, Eesti
avaliku sektori ja erasektori esindajad ning ootame külalisi ka Vene Föderatsioonist.
AH selgitab, seoses oktoobri konverentsiga ei toimu traditsioonilist rahvusvahelise
puuetega inimeste päevale pühendatud konverentsi. EPIKoja võrgustikul on võimalik
konverentsi osaleda, kuid osalejate arv on piiratud. Töökeeled on eesti, vene ja inglise
keel, konverents on sünkrootõlkega, tagatud on viipekeeltõlge ja kirjutustõlge.
Monika Haukanõmm juhib tähelepanu, et oluline on läbi mõelda ka meediakajastus.
Toomas Mihkelson rõhutab, et oluline on kaasata ka erasektorit.
Konverentsi esialgne kava on lisatud protokolli lisale (Lisa 4. Konverentsi kava).
OTSUS: võtta info teadmiseks.
5. Valgamaa Puuetega Inimeste Kojaga seotud MTÜ Habitus tegevus ja põhikirja
muudatustest
Monika Haukanõmm selgitab, et EPIKoja tähelepanu on juhitud, et Valgamaa Puuetega
Inimeste Kojaga seotud MTÜ Habitus on teinud oma põhikirja muudatuse, mille kohaselt
ei ole võimalik kandideerida juhatusse või tegevaparaati inimestel, kellel on tuvastatud
intellektpuue ja/või psüühikahäire. MH selgitab, et teemat on arutatud EPIKoja
koostööpartneritega ning üldine seisukoht on, et tegemist on diagnoosi põhise
diskrimineerimisega, millel ei ole õiguslikku alust.
EPIKoja juhatus taunib taolist suhtumist.
OTSUS: Tegevmeeskonnal kontrollida üle vastava punkti põhikirjast, uurida teema
õiguslikku tausta, mille järgselt koostada vastavasisuline märgukiri MTÜ-le Habitus.
6. Tagasivaade Puuetega Inimeste Kultuurifestivalile 2017 ja 2018 planeerimine
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Senta Michelson (SM) annab ülevaate 2017 aasta Puuetega Inimeste Kultuurifestivalist.
SM sõnul oli positiivne, et rahvast oli enam kui möödunud aastatel, lisandunud oli uusi
kollektiive. Korraldajatel oli kahju, et puudus meediahuvi ürituse vastu.
AH sõnul tasuks mõelda, kas hindamine ja pingerea tekitamine on õigustatud, sest žüriil
on keeruline hinnata nii eripalgelisi esinemisi. Juhatus on seisukohal, et formaati ei tasuks
muuta, sest viimaste aastate praktika näitab, et see vorm toimib ning osalejate jaoks on
auhinnad olulised.
SM sõnul toimub 2018. aasta festival Tartus Vanemuise kontserdimajas (1.-2. juuni).
OTSUS: Võtta info teadmiseks. Tegevmeeskonnal planeerida EPIKoja 2018. aasta
tegevuskavasse ja eelarvesse kultuurifestival Tartus.
7. MUUD KÜSIMUSED
Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liidu ruumide küsimus.
AH selgitab, et Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit (EPNÜL) on kirjalikult pöördunud
EPIKoja poole seoses probleemiga kontoriruumidega. Nimelt palub EPNÜL abi sobivate
ruumide leidmisega oma ühingule. Pöördumises toob EPNÜL välja, et kontoriruum võiks
olla vähemalt 16 m2 suur, kuhu mahub kirjutuslaud, arhiivikapp ja riiul raamatute jaoks,
samuti laud, kuhu mahub istuma 10-15 inimest. Oluline on soodne üürihind. AH selgitab,
et on teemaga tegelenud ning uurinud, kas Toompuiestee 10 majas on vaba rendipinda.
Hetkel vabu rendipindasid ei ole. Samuti on arutatud Eesti Reumaliidu ruumide
kasutamise võimalikkust, samas ei ole ruumid ligipääsetavad (puudub inva-tualett) ning
ruumid vajavad ulatuslikku ümberehitust-kohandamist, mille jaoks puuduvad rahalised
vahendid.
OTSUS: EPIKoda informeerib EPNÜL-i, kui Toompuiestee 10 aadressil või kusagil
mujal vabaneb mõni sobiv rendipind. EPIKoda koostab vastuskirja EPNÜL-le.

Järgmine plaaniline juhatuse koosolek toimub 29. septembril EPIKojas (Toompuiestee 10),
algusega 11.00.

Koosoleku juhataja:

Monika Haukanõmm

Koosoleku protokollija:

Helen Kask
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