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Juhatuse koosoleku nr 512012 protokoll
15. november 20\2. aasta
Algus 13.00.
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Osalesid: Monika Haukandmm, Kaia Kaldvee, Toomas Mihkelson, Elle Sass, Senta

Michelson, Kairit Numa, Ulvi Tammer-Jiiiites, Monica L6vi.

Puudumisest teatas: Malle Kobin.

Kutsutud: Karin Hanga, tegevjuht.

Piievakord:
r)
2)

3)
4)
s)
6)
7)

2\l2.anominentide valimine (Lisa I ),
Heleni Kooli l4stevanemate p66rdumine - EPIKoja seisukoha kujundamine (Lisa 2,

saadetud e-posti teel 3 1 .10.2012),
Vabatihenduste Liit EMSL poolne ettepanek EPIKojale astuda EMSL liikmeks,

EPIKoj a j uhatuse arendusseminar j aanuaris 20 I 3,

Festival ,,Puude taga on inimene" 6-9.06.2013,
Puuetega inimeste parlamendil osalemine 04. - 06.I2.20I2 Briisselis,
Jooksvad kiisimused (konverents, EPIKoja eelarve, 2013. a tegevused).

Juhatuse liikmed ei soovinud piievakorda lisada tiiiendavaid teemasid.

Piievakorrapunkt nr L.

2012. aasta nominentide valmimine.

Juhatuse liikmetele oli edastatud nimekiri isikutest, kes on esitatud liikmesorganisatsioonide

poolt tunnustamiseks 2012. aastal. Kokku oli tunnustamiseks esitatud 40 kandidaati.

Otsustati:
Esitada tunnustamiseks 201 2. aastal:

Helga Matvere, Kalev Miirtens, Alfons Kuusk, Mart Juhanson, Katrin Gross-Paju, Ellen

Riiiitel, Reet Jaanus, Aime Koger, Media Leedo ja Genadi Vaher.

Piievakorrapunkt nr 2.
Monika Haukanfimm andis tilevaate Tallinna Heleni Kooli lastevanemate ja dpetajate

pcidrdumise seoses Heleni koolis tekkinu olukorraga. Samuti oleme kohtunud Eesti

Pimekurtide Tugiliidu esindajatega, kes on selgitanud olukorda.

Otsustati:
2.1 EPIKoja juhatus on seisukohal, et probleemile lahenduse leidmine kuulub koolipidaja

Siiski rdhutame, et dpilaste olukord ei tohi koolis tekkinud probleemse



olukorra tdttu halveneda; dpilastele tuleb tagada kvaliteetne 6pe, puudespetsiifiline
toetus, arendustegevused j a turvalisus.

2.2Edastada EPIKoja juhatuse seisukoht Eesti Pimekurtide Tugiliidule, Eesti Pimedate

Liidule ja Eesti Kurtide Liidule iihisseisukoha koostamise osas ning seejiirel saata

vastus Tallinna Haridusametile ning teistele osapooltele.

Piievakorrapunkt nr 3.
Vabaiihenduste.I,iit EMSL poolne ettepanek EPIKojale iihinemiseks.

M. Haukandmm andis iilevaate EMSLi ettepanekust EPIKojale astuda EMSL liikmeks.
Samuti selgitas M. Haukandmm EMSLi tegevusi, liikmetele esitatud ootuseid jm.
Juhatuse liikmed olid seisukohal, et kuna EMSLi ja EPIKoja vahel on toimiv koostcid, meile
on kiittesaadavad informatsioon ja on vdimalus osaleda koolitustel, puudub EPIKojal kui
katusorganisatsioonil vajadus astuda liikmeks. Soovi korral saavad EPIKoja
liikmesorganisatsioonid astuda ise EMSL liikmeks.
Otsustati:
Mitte astuda EMSLi liikmeks.

Piievakorrapunkt nr 4
EPIKoja tegevmeeqftonna ning juhatuse arendusseminar koos juhatuse koosolekuga
jaanuaris 2013.

Planeeritud toimumisaeg: 28.-3 0. jaanuar 2013 .

Koolitus: Indrek Rahi, DISCi koolituse jiitk.
Juhatuse koosolekul: EPIKoj a tegevused, arengud, edasised ttidsuunad.

Omaosalus selgub peale koolituse hinna selgumist.

Otsustati:
4.1 Kaiatiipsustab majutusega seonduvat

4 .2 Karin tiipsustab koolitusega seotud teemasid.

4.3 Omaosalus selgub peale tiipse eelarve koostamist.

Plievakorra punkt nr 5
Festival,Puude taga on inimene" 7-8 juuni 2013.a

Monika Haukan6mm tutvustas festivali korraldamisega seotud kiisimusi. Festivali
korraldamise eest on vdtnud vastutuse ELIL, samuti on kaasatud Eesti Niigemispuuetega

Inimeste Keskliit, Eesti Pimedate Liit, Eesti Vaegkuuljate Liit, MTU Think Eesti, Eesti

Invaspordi Liit ja EPIKoda.
Tegemist on suve alguses toimuva koguperefestivaliga, kus astuvad iiles muusikud,

kunstnikud, sportlased ja kiisitdcimeistrid, kes on oma loominguga p?ilvinud tuntust nii Eestis

kui ka viiljaspool - seda s6ltumata ka asjaolust, et paljudel neist on puue. Programmi

kuuluvad: sport, kunst, kasit66, film, teater, puuetega inimeste organisatsioonide tutvustus
jpm.

Seoses festivali korraldamisega on vaja tasuda ettemaks Lauluviiljaku maaala ja ruumide
on jagatud vdrdselt organiseerivate iihingute vahel, kokku viie



EPIKoja juhatuse liikmed viiljendasid arvamust, et enne ettemaksuarve tasumist soovitakse
niiha tirituse programmi, partnereid, eelarvet ning teisi vOimalikke rahastusallikaid.
Otsustati:
5. I Monika Haukandmm edastab lisainformatsiooni j uhatuse liikmetele,
5.2langetada otsus ettemaksu tasumise osas peale lisainformatsiooni laekumist e-posti teel.

Piievakorra punkt nr 6.
Puuetega inimegte parlamendil osalemin e 0 4.' 06.12.2012 Briisselis

Monika Haukan6mm andis informatsiooni juhatuse liikmete liihetusest Brtisselisse ning
tutvustas viiljas6idu kava. Kava edastatakse juhatuse liikmetele.
Omaosaluse kohta esitab EPIKoda osalejatele arve ja EPIKoda tasub hotellile ise.

Otsustati:
6.1 Tiipsustada transport (lennujaam, linn jm) ning omaosaluse suurus majutuse osas (1 6<i).

6.2 Saata seminari kava osalejatele.

Piievakorrapunkt 7.
Jooksvad kiisimused.

7.1 Karin Hanga ,,andis tilevaate 03.detsembril puuetega inimeste piieva konverentsist

Swissotellis. Kiiesdleva aasta konverents on avaldrigiks EPIKoj a 20. tegevusaastapiievale ja
seet6ttu on konverentsi teemaks: Puudega inimesed - 2}.aastat muutuste tuultes. Juhatuse

liikmetele tutvustati konverentsi kava ning korraldust.

7 .2 2013. aasta tegevusplaanid:
Karin Hanga andis informatsiooni 2013. aasta tegevuste kohta. Vajadus liibi mdelda

tegevused liikmesorganisatsioonidele, koost<i<iga seotud ki.isimused. Juhatuse k6ik
ettepanekud tegevuskava koostamiseks on oodatud.

7.3 EPIKoja eelarve kasutamine.
Karin Hanga andis informatsiooni EPIKoja eelarve kasutamise kohta. Tiiiendusi v6rreldes

eelmisel juhatuse koosolekul antud infoga ei ole, korrigeerida on vaja alaridasid

"Ligipiiiisetavus", "Puuetega inimeste piieva konverents" ning o'Noortet<ici".

Otsustati:
informatsioon teatavaks vdtta.

Jiirgmine juhatuse kooso j aanuari arendusseminaril.

Koosolekut juhatas:

Monika Haukan6mm

Koosolekut protokollis:
Karin Hanga


