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Piievakord:
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Eesti Niigemispuuetega Inimeste Keskliidu avaldus EPIKoja liikmeks astumiseks

(Lisa1);
Eesti Reumaliidu avaldus juhatuse liikme tagasikutsusmiseks EPIKoja juhatusest (Lisa

2);
EDF seminar (Lisa 3) ja iildkoosolek 19.10.2012;
2}l2.apuuetega inimeste piieva teemad ja korraldus;

2012.a nominendid ja tiihtajad;
Tri6konalduslikud ja personaliga seotud kiisimused;

Puuetega inimeste parlamendil osalemine 04.- 06.12.2012 Bri.isselis;

Jooksvad ki.isimused.

Juhatuse liikmed ei soovinud piievakorda lisada tiiiendavaid teemasid.

Pflevakorrapunkt nr 1.

Eesti Niigemispuuetega Inimeste Keskliidu (ENIK) avaldus EPIKoja liikmeks
astumiseks.

Monika Haukandmm selgitas, et Eesti Niigemispuudega Inimeste Keskliit on organisatsioon,

mis loodi k.a. 24.08. Uhingu juhatusse kuulub 3 inimest, kes katrjuks ei saanud osaleda

tiinasel koosolekul seoses juhatuse koosoleku aja muutumisega ning anda lisainfot loodud

organisatsiooni eesmiirkide, tegevuste ja teiste liikmete osas.

ENIK on loodud kolme organisatsiooni baasil mis asuvad Eesti erinevates regioonides.

EPIKojale on omapoolse kirjaliku seisukoha esitanud Eesti Pimedate Liit, kes on arvamusel,

et loodud Niigemispuudega Inimeste Keskliit ei iihenda tiinasel piieval niigemispuudega

inimeste organisatsioone ning on selgusetu, milliseid tiiiendavaid funktsioone kannab

v6rreldes Eesti Pimedate Liiduga. Samuti on EPL poordunud selgituste saamiseks Registrite

osakonna poole, kuivdrd loodud organisatsiooni nimi on eksitav.

EPIKoja juhatus oli seisukohal, et niigemispuudega ja pimedate inimeste huve esindav
EPIKoja koosseisu, seetdttu ei olekatusorganisatsioon on Eestis juba olemas ning kuulub
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v6imalik liikmeks vdtta teist niigemispuudega inimeste katusorganisatsiooni. Samuti, kuna

tegemist on alles loodud organisatsiooniga, ei ole teada, kas on viilja arendatud iile-eestiline

vdrgustik ja kes on liikmed. EPIKoja juhatuse soovitus Eesti Niigemispuudega Inimeste

Keskliidule on astuda Eesti Pimedate Liidu liikmeks ja teha koostdtid niigemispuudega

inimeste huvide esindamiseks.

Otsustati:
Mitte rahuldada Eesti Niigemispuudega Inimeste Keskliidu avaldust.

Pfievakorrapunkt nr 2.

Eesti Reumaliidu avaldus juhatuse liikme tagasikutsusmiseks EPIKoja juhatusest.

Monika Haukan6mm andis teada, et Eesti Reumaliit on esitanud I1.09.2012 avalduse Ingrid

P6ldemaa tagasikutsumiseks EPIKoja juhatusest, tuginedes 0I.09.2012 toimunud Eesti

Reumaliidu juhatuse otsusele. Avalduse kohaselt ei esinda Ingrid Pdldemaa alates septembrist

2012Eesti Reumaliitu.
Samuti selgitas M.Haukan6mm, et EPIKoja pdhikirja punti 5.1.1 alusel saab EPIKoja
juhatusse kuuluda EPIKoja liikmesorganisatsiooni esindaja (st p6hikirja alusel ei saa

juhatusse kuuluda EPIKoja liikmesorganisatsiooni liikmesorganisatsioon). Pdhikija vastavat

punkti on tdlgendatud kitsalt, st see ei laiene allapoole. Klesolevas situatsioonis peame

liihtuma Reumaliidu avaldusest.

Ingrid Pdldemaa selgitas, et on asunud uuele ametikohale ning ei kuulu enam Eesti

Reumaliidu juhatusse ning asunud t6ole HEAK-sse. Ingrid Pdldemaa selgitas, et ta tegev

Euroopa reuma-katusorganisatsiooni juhatuses ning Eesti Noorte Reumaliidus, noorte

lihendus on iiks Eesti Reumaliidu liikmetest.

Toimus diskussioon, millisele seisukohale asuda; kuidas toimub asendusliikme nimetamine -
kas kuulutada vtilja uue juhatuse liikme valimised v6i pakkuda juhatuse liikme kohta isikule,

kes 2010. aastal toimunud juhatuse liikmete valimisel ei osutunud valituks, liihtudes

jiirjestusest

Otsustati:
l. Anda Eesti Reumaliidule ja Ingrid Pdldemaale kuni 01.10 aega omavahelised

erimeelsused lahendada ning otsustada juhatuse tiikme ktisimus omavahelise

liibiriiiikimise kiiigus ;

Kokkuleppe mittesaavustamisel viia kiisimus EPIKoja iildkoosolekule ja kutsuda

Ingrid Pdldemaa juhatuse liikme kohalt tagasi.
Teha ettepanek EPIKoja juhatuse liikmeks asumise kohta isikule, kes oli 2010.a

augustis toimunud EPIKoja juhatuse liikmete valimisel nimekirjas iiirgmine;
Uue juhatuse liikme volituste tiihtaeg l6peb samaaegselt praeguse juhatuse

kooseisu volituste l6ppemisega (ca 2 aastat).

Pflevakorrapunkt nr 3.

EDF seminar ja EPIKoja iildkoosolek l9.oktoobril.

Karin Hanga andis informatsiooni, et 19. oktoobril on toimumas arendusseminar Euroopa

Puuetega Inimeste Foorumi EDF ja Eesti Puuetega Inimeste Koja koostoos ,,URO ja EL
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poliitika ellurakendamine puuetega inimeste olukorra parandamiseks KELLEGA ja

kUIIAS?". Seminaril astuvad i.iles Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi president,

poliitikaspetsialist ning Sotsiaal- ja Rahandusministeeriumi esindajad. Tegemist on olulise

seminariga, mille eesmtirk on r6hutada UnO puuetega inimeste konventsiooni

ellurakendamiseks vajalikku t6od ning samuti teavitada Euroopa Sotsiaalfondi uuest

pro grammeerimisperioodist.
t. tfrtihkelson r6hutas, et nii oluliste EDF esindajate vastuv6tmine Eestis vajaks kajastamist

pressis ning vdimaluse korral ka Sotsiaalministeeriumis v6i Riigikogus.

M.Haukan6mm lubas tiipsustada kiilaliste saabumise qakavaja planeerida tegevusi iirituse

laiemaks kaj astamiseks.

Otsustati: informatsioon teatavaks vdtta.

Piievakorrapunkt nr 4

O3.detsember - puuetega inimeste pfleva konverents

Kiiesoleva aasta konverents on avaloogiks EPIKoj a 20. tegevusaastapiievale ja seet6ttu on

konverentsi teemaks: Puudega inimesed - 2}.aastat muutuste tuultes. Konverents saab

toimuma Swissotellis. Juhatuse liikmetele tutr,'r-rstati konverentsi esialgset kava - aiakava,

teemad ja esinejad.

Otsustati: informatsioon teatavaks v6tta.

Pflevakorra punkt nr 5

2012. aasta nominendid puuetega inimeste piieva konverentsil esiletdstmiseks

2013. aasta veebruaris saab EPIKoda 20. aastaseks, seega soovime 2012. aastal tunnustada

organisatsiooni rajajad, eestvedajaid, tugisambad, kes on olnud algusaastate juures, ilma

kelleta oleks nii m6nigi algatus jiizinud tegemata vdi organisatsioon loomata. See vdib olla ka

inimene, kes ei ole siiianud rambivalguses, vaid teinud oma t<jod viisil, kus tulemus on olnud

kiiduviiiirt.Need on inimesed, kelle tegevuse iile vdime uhked olla ka 20 aastat hiljem.

Otsustati:
1. kiita nominentide valmimise teema heaks;

2. edastada EPIKoja liikmesorganisatsioonidele vajalik informatsioon nominentide

valiku osas, nominentide esitamise tiihtaeg on 05. november.

Pflevakorra punkt nr 6
Puuetega inimeste parlamendil osalemin e 0 4.12- 06.12.2012 Briisselis

Monika Haukandmm andis informatsiooni juhatuse liikmete liihetusest Briisselisse, et osaleda

Puuetega Inimeste Parlamendi istungil 05.detsembril. Parlamendi istungil osalema on oodatud

10 inimest. 04. detsembril planeerida kohtumised Eesti Esinduses ja 06.detsembril toimub

kohtumine Europarlamendi liikme pr Siiri Oviiriga.

M.Haukan6mm r6hutas, et liihetusega kaasnevad organisatsioonidele kulud piievarahade ja

iihe tiiiendava oo majutuse eest (04.dets) .



Otsustati: vdtta informatsioon teatavaks.

Piievakorra punkt nr 7.

Tiiiikorralduslikud kiisimused.
Karin Hanga andis informatsiooni, et 09. oktoober on viimane toopdev EPIKoja peaspetsialist

Getter Tiirikul. Seetdttu palume juhatuse kooskdlastust suurendada peaspetsialist Helen

Kask'i tookoormust seniselt 0,75 koormuselt 1,0 koormuseni ning suurendada tootasu

vastavalt koormuse lisamisele ja lisanduvate toilkohustuste tiiitmise eest.

2012. aastal alustame uue peaspetsialisti otsimist, kes jiitkaks noortet<jtj valdkonnaga. Ingrid
P6ldemaa rdhutas, et seniseid kontakte ei tohi kaotada ning pakkus abi kiiesoleva aasta l6puni
puudega noortele planeeritud tegevuste labiviimisel koost66s Eesti Noorte Reumaliiduga.

Otsustati:
Suurendada Helen Kask'i tiiiikoormust 1.0 koormuseni koos tiiiitasu suurendamisega.

Piievakorrapunkt 8.
Jooksvad ktisimused.

EPIKoja eelarve kasutamine.
III kvartali finantskokkuvdte on koostamisel, aga on ndha, et tekib vajadus teha i.imbert6stmisi

alaprojektide vahel.
Eelarveliste vahendite ringitdstmise vaj adus :

o v6ib tekkida puudujiidk alaprojektis "ligipii2isetavus". V6imalus on vahendeid ringi
t6sta jtirgmistelt ddadelt: EPIKoja majanduskulud v6i Toompuiestee 10 haldus.

. seoses vabanevate vahenditega noortetoo spetsialisti tootasult - tellida EPIKoja

logoga rinnamiirgid (EPIKoja meene nominentidele jt). Rinnamiirgi kavand on
juhatuse liikmetega kooskdlastatud.

o vabanevad vahendid 2012. a noortelaagri liibiviimisel - t6sta Puuetega Inimeste Piieva

konverentsi labiviimise reale.

Otsustati: lubada tellida rinnamiirgid ning ndustuda eelarvevahendite ringitdstmisega.

Jflrgmine juhatuse koosolek toimub L5. novembril 12.00 - 15.00

Koosolektrt$uhatas:

Karin Hanga .-'-\ -i,_ i lalu-
/


