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Osalejate nimekiri lisatud protokollile (lisa l).

Uldkoosoleku j uhataj a kinnitamine.
Ettepanek kinnitada iildkoosoleku juhatajaks Karin Hanga. Vastuhiiiili ei ole.
OTSUS: kinnitatud iildkoosoleku juhatajaks Karin Hanga.

Uldkoosoteku protokoltij a kinnitamine.
Ettepanek kinnitada protokollijaks Helen Kask. Vastuh?i61i ei ole.

OT SU S : Helen Kask kinnitatud tildkoo soleku protokollij aks.

Vlilj asaadetud piievakord :

1. Uldkoosoleku kava tutvustus - Monika Haukan6mm.
2. Liihiiilevaade EPIKoja 2012. a I poolaasta tegevustest - Karin Hanga.

3. Ulevaade tri<jvdimetuskindlustuse siisteemi muudatustest - Tiina Ojakallas,
S otsiaalmini steerium.

4. EPIKoja liikmesorganisatsioonide rahastamise p6himdtted EPlFondist - Genadi Vaher.
5. EPlFondile esitatavate projektide kitsaskohad, soovitused aastaprojektide esitamiseks -

Kaia Kaldvee, Monika Haukandmm.
6. Kodade ja Liitude vdimalused riiklike ja KOV teenuste osutamiseks, kogemuste vahetus -

Raissa Keskktila, Veronika Allas.
7. Puuetega inimeste platvormi tutvustus kohalike omavalitsuste valimisel - Getter Tiirik.

Piievakorrapunkt nr 1. Uldkoosoleku piievakava kinnitamine.
Muudatusi ja t?iiendusi piievakorda ei esitatud. Ettepanek kinnitada piievakord.

OTSUS : Kinnitada iildkoosoleku piievakord.

Piievakorrapunkt nr 2. Kokkuvdte EPIKo ja 2012. a I poolaasta tegevustest (ettekande
slaidid lisatud).
EPIKoja tegevjuht Karin Hanga tutvustas EPIKoja 2012 I poolaasta tegevusi. Karin Hanga
toob viilja jiirgmised tegevused:
. arvamuse avaldused eeln6udele, kirjad, p<itirdumised;
o kibiviidud seminarid ja koolitused;
o osalemine mitmesugustes algatustes;
o viilissuhted: Euroopa Majandus ja Sotsiaalkomitee alariihma Euroopa Majandusruumi

Lepingu konsultatiivkomitee koosolekud; Euroopa Majandus ja Sotsiaalkomitee juhatuse

koosolekud j a plenaaristungid;
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o ldpetatud projektid: "Koostri<l jdud!"; puudetemaatiline tiiiendkoolitus sotsiaal- ja
haridustti<itaj atele.

Karin Hanga toob vdlja, et jiirgmisel kvartalis on plaanis: URO puuetega inimeste 6iguste

konventsiooni ellurakendamiseks jiirelevalvemehhanismi loomine (komisjon, ttiokord ja
protsess, seminarid, teabematerjalid jm); EDF koost<i<ivdimekuse arendamine; koost6<)

projekti o'Erinevus rikastab" raames, jt spetsialistide puudetemaatiline koolitused.

OTSUS: Vdtta teatavaks EPIKoja tegevused 2012.I poolaastal.

Piievakorrapunkt nr 3. tilevaade t0dv6imetuskindlustuse siisteemi muudatustest - Tiina
Ojakallas, Sotsiaalministeerium (ettekande slaidid lisatud).
Tiina Ojakallas tutvustab tdovdimetuskindlustuse siisteemi reformi ja selgitab miks reform on

vajalik, milline on hetkeseis, reformi eesmiirgid, niiited viilisriikidest, iildine raamistik ning
tegevusplaan. Tiina Ojakallas toob Riigikontrolli auditite p6hjal viilja probleemi, et tdciv6ime

mtiiiramisel ei l?ihtuta isiku potentsiaalist, sh t<i<ivdimetuse miiiiramise aluseks on ennek6ike

isiku v6ime teha t<i<id, mida ta tegi viimati vdi mida on teinud k6ige kauem oma t<i<ielu

jooksul. Samuti ei vdeta arvesse ei isiku sissetulekuid, vdimalusi terviseseisundit taastada,

vdimet teha muud t6<id ega vdimalusi omandada uus amet. See on viinud olukorrani, kus

tcjdvdimetusekspertiiside tulemusena harva ei tuvastata piisivat t<icivdimetust.

Korduvekspertiide pqhul on vaid ilksikud juhud, kus isikule piisivat ttitivdimetust ei miiiirata.

Tiina Ojakallas toob kitsaskohtadena val1a, et to<ivdimetuse miiiiramisel ei pakuta isikule

teenuseid, mis v6imaldaks tal edasi tci<itada v6i omandada uus amet. Samuti on probleemiks,

et riik maksab tdovdimetuspensioni hoolimata isiku sissetulekute suurusest, mistdttu siisteem

ei motiveeri tdrivdime kaotanud inimesi tooturule tagasi pcicirduma.

Tiina Ojakallas toob eraldi vllja ka OECD soovitused: piirata skeemi sisenemist; vaadelda

inimese tervisehiiiret eraldi tema v6imest t<itid teha; tunnustada terviskahjustusega inimeste ja
t<i6andjate kohustusi; tOci peab rahaliselt iira tasuma. Suund t<j<ituse ja t<idvdimetuse i.ihte

sulandamisele ,,singel working-age benefit". Samuti, et Eesti tagab t<i<iv6imetus oluliselt
suurema sissetuleku kui tdtitus.
Tiina Ojakallas rdhutab, et ministeerium proovib viilja t<i<ltada lahendusi, mis motiveeriks

trioandjaid tddvdimetuid palkama. Uue toov6imetuskindlustuse eesmiirgid on jiirgmised:

inimese tcicivdime sdilitamine ja parandamine; t66tuse ja tciclv6imetuse ennetamine; inimese

naasmine t66turu1e; samuti parema td<ikeskkonna loomine.
Tiina Ojakallas r6hutab, et oluline on uus lAhenemine - passiivsuselt aktiveerimisel;

stisteemist viiljumised. Teistsugune hindamine - vdimetuse asemel vdime.

Tiina Ojakallas toob viilja olulised muutused ajutise ja piisiva tdtivdimetuse osas. Ajutine
t<i<iv6imetus - tdna on kuus kuud tcicitamise keeld, eesmiirk tulevikus osalise v6i
tiiiskoormusega tcicitada. Hiivitis seotud varasema sissetulekuga, nn pehme sekkumine -
tci<itaja ja t<i<iandja kokkulepe vs kohustusliku sekkumise. Ptisiva t6<iv6imetuse juuies:

tri<ivdimet hinnatakse liihtuvalt kogu tririturust; htivitis mliiira alusel, samuti, et osaajaga

t<iritamisel makstakse hiiviti st proportsionaalselt j uurde.

Tiina Ojakallas juhib tiihelepanu asjaolule, kuidas si.isteemi muutmiseta kasvavad kulud, tuues

viilja erinevat statistikat t<jdvSimetuse kohta. Kokkuvdttes rdhutab Tiina Ojakallas, et

puuetega inimeste organisatsioonid on igati kaasatud ning nende arvamus on oluline.
OTSUS : Vdtta informatsioon teatavaks.
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Piievakorrapunkt nr 4. EPIKoja liikmesorganisatsioonide rahastamise pdhimdtted
EPIFondist
Genadi Vaher tutvustab, et EPIFondi kodulehelt, rubriigist "ndukogu protokollid" leiab

12.06.2012 protokolli, kus on fikseeritud arutelude tulemusel koostatud ettepanekud

liikmesorganisatsiobnide rahastamise kohta. Jiirgmisest aastast on plaanis tiks muudatus, mille
tulemusel on organisatsioonidele vOimalik sujuvamalt liikuda iihest grupist teise, suurendades

sellega motivatsiooni organisatsiooni edendamiseks.

OTSUS: Vdtta teatavaks EPIKoja liikmesorganisatsioonide rahastamise p6him6tted
EPIFondist

Piievakorrapunkt nr 5. EPlFondile esitatavate projektide kitsaskohad, soovitused
aastaproj ektide esitamiseks
Kaia Kaldvee ja Monika Haukandmm tutvustasid 2012 aasta projektide hindamise ktiigus
iilesse kerkinud probleeme ja esinenud puudusi, mis mdjutavad rahastamise otsuseid.

EPlFondile esitatavad projektitaotlused on erineva kvaliteediga. Olukorra parandamiseks on

vaja2013. aasta projektide koostamisel tiihelepanu pricirata jiirgmistele asjaoludele:
o projekti kokkuvdte peab olema sisuline;
o projekti eesmiirgid ja sihtgrupp tuleb konkreetselt viilja tuua (keda tegevused puudutavad);

o kavand atavadteg'bvused ajalises jiirjestuses;

o tulemused mS6detaval kujul (sisutegevuse indikaatorid);
o eelarve vormistamine lisas I - jalgida ridasid ja rahastajate proportsioone.

Pilstitatakse kiisimus: Kui suured vOivad olla esinejate tcidtasud ning toitluskulud?
Genadi Vaher: Liihtuda tuleks Haigekassa koolituskulude arvestusest, toitlustuskulud
orienteeruvalt l0o/o.

Ingrid Pdldemaa: k6igil, kellel on raskusi projektide kirjutamisega vdivad pti<irduda

Maakondlike arenduskeskuste poole www.arenduskeskused.ee
OTSUS : Vdtta informatsioon teatavaks.

Plievakorrapunkt nr 6. Kodade ja Liitude vOimalused riiklike ja KOV teenuste

osutamiseks, kogemuste vahetus
Veronika Allas tutvustab Saaremaa PIK teenuseid (ettekande slaidid lisatud). Kohaliku
omavalitsuse teenustest osutame kuulmisndustamise teenust, isikliku abistaja teenust,

tugiisiku teenust ja prievakeskuse teenust. Plusspooled: abivajavad saavad neile vajalikku abi

paindlikult, toetava v6rgustiku laienemine, kontaktid ja infoliikumine, pidev tagasiside, uued

ideed ja projektid. Miinuspooled: abistajaid on viihem kui abivajajaid, t66d palju, mitmed
KOVid ei mdista teenuste vajadust, KOVidel on napp rahastus.

Riiklikest teenustest osutame erihoolekande teenuseid (2003 aastast) ning
rehabilitatsiooniteenust. Veronika Allas julgustas kdik teenuseid osutama ning pakkus

vajadusel abija n6u.
Raissa Keskkiila annab iilevaate Pimekurtide Tugiliidu tegemistest liibi erinevate projektide.

Kdige olulisemaks peab ta oma ala spetsialistide ning tcidtajate koolitamist. Peamised

projektid on enda kirjutatud projektid ning suhtlus viilisriikidega uute kogemuste saamiseks,

teadmiste vahetamiseks. Positiivne ofl, et sageli kaasavad Eestit viilisorganisatsioonid
erimnevatesse projektidesse. Teenuste osas toob Raissa Keskkiila vtilja jiirgmised osutatavad
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teenused ja tegevused: rehabilitatsiooniteenus, tddtajate koolitamine ning tavakoolis dppivad

niigemispuudega laste toetamine.
OTSUS : V6tta informatsioon teatavaks.

Piievakorrapunkt ir 7. Kohalike omavalitsuste valimisteks 2012. aastal puuetega

inimeste platvormi koostamine.
Getter Tiirik tutvustab puuetega inimeste platvormi koostamise ideed, milleks on puudega

inimeste huvide parem ja iihtlasem kaitse ning valimisjiirgne tegutsemine. Samuti puudega

inimeste probleemidele t?ihelepanu juhtimine ja meetmed KOV tasandil. Getter Tiiriku
ettepanek: tihtne platvorm ning vdimalikud tiiiendused KOV tasandil. Panna paika konkreetne

ajakava tegenrste liibiviimiseks. Getter Tiirik ktisib, kas puuetega inimeste organisatsioonide

hinnangul on tegevus platvormiga vajalik. Uhtne vastus on, et puuetega inimeste platvorm on

vajalik ning sellega tuleb tegevusi jatkata.

OTSUS: Vdtta informatsioon puuetega inimeste platvormi osas teatavaks ja alustada selle

viiljat<icitamisega.

UldkoosoleU{i*utuiu,
Karin Hanga
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Uldkoosoletu protokollij a:

Helen Kask


