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Piievakorrapunkt nr 1'
EPIKoja v6rgustiku rahastus 2013

Genadi Vaher andis iilevaate Hasartmiingumaksu N6ukogu otsusest 2013. aasta EPIKoja
vorgustiku rahastusega seoses, millega vfiendati 2013. aasla eelarvet vdrreldes 2012. aastaga

22 Vo. Lisaks teavitas ta juhatust, et EPIFond on p66rdunud 2 korral Sotsiaalministeeriumi ja
Hasartm?ingumaksu. Nbukogu poole kirjaga, millega viiljendati rahulolematust tehtud

otsusega, selgitades v6rgustiku iilesandeid ja t,ihtsust ning paluti leida tiiiendavaid lahendusi.

Genadi Vaher selgitab, et EPIFondi nOukogus oli arutlusel, et organisatsioonidele rahastuse

miinimum piir v6iks maakondlikel kodadel olla 10 000 eurotja ka suurematel liitudel.
Kriisiolukorras, milleks on eelarve suuremahuline viihenemine, ei rakendata 2012. aastal

viiljat6dtatud rahastus pdhimdtteid ning organisatsioonide rahastust viihendatakse v6rdselt.

Monika Haukandmm lisab, et EPIFondi n6ukogus oli miinimum rahastuse teema kiisitlusel,
EPIFondi n6ukogu on arvamusel, et miinimum piiri peaks lisaks kodadele olema ka liitudel.
Arvestades 2013 rahatuse otsuseid jiiiidi seisukohale, et rahastus viiheneb k6ikidel v6rdselt
ning k6ige keerulisemas olukorras olevatele organisatsioonidele leitakse vajadusel
lisarahastust.
Monika Haukan6mm r6hutab, et iiiirmiselt oluline on juhatuse osalemine hasartmiingumaksu

rahastuse teemalisel infopiieval Sotsiaalministeeriumis 08. miirtsil, kus on vajalik t6statada

teemad rahastuse liibipaistvuse ning jltkusuutlikkuse osas.

OTSUS: v6!ta informatsioon teadmiseks



Piievakorrapunkt nr 2.
EPIKoja tegevusprogramm 2013
Monika Haukan6mm andis iilevaate planeeritavast EPIKoja tegevusprogrammist aastaks

2013, millega juhatuse liikmetel oli v6imalus eelnevalt tutvuda. Monika Haukandmm
selgitab, et v6ttes arvesse EPIKoja nagu kogu v6rgustiku rahastuse suurt viihenemist
kiiesoleval aastal, on HMN eraldatavast valdavalt planeeritavad tegelused traditsioonilised
ning uusi arendusi planeeritakse ellu viia pigem teiste taotletavate projektide raames (KUSK,
PROGRESS, VUF, TOF).

Lepitakse kokku 2013. aasta koosolekud ja olulised iiritused:
. 22. mefts -I iildkoosolek + URO PIK seminar;
. 28. veebruaril EPIKoja 20. aastapaeva pidulik vastuv6tt;
c 22-23. august suvekool ja II iildkoosolek
r 8. november III iildkoosolek.
a

Regionaalseminarid (3) - toimuvad 2013 aastal J6geval, P6lvasja Valgas.
Koolitused liikmesorganisatsioonidele: kolm planeerivat koolitust suhtlemis- ja
koostddoskused ning konfliktide juhtimine (uhatuse liikmetele), projektikoolitus; org
juhtimine, dokumendihaldus, maj. aasta aruande koostamine.
Teabep?ievad, iimarlauad jm liikmesorganisatsioonidele (vastavalt vajadustele ja
vdimalustele).
Seisukohtade ja arvamuste valjatitdtamine ning edastamine poliitikakujundajatele - Monika
Haukanomm palub, juhatuse liikmetel neil teemadel aktiivselt sdna v6tta ja avaldada oma

arvamust.
Monika Haukan6mm annab iilevaate 2013 tegevuskava teiste tegevuste osas: viilissuhted,
puuetega inimeste kultuurifestival Viljandis, ajakiri ,,Sinuga", puuetega inimeste piieva

konverents. Samuti ligipiDsetavuse ja haldusega seotud teemade osas.

Monika Haukan6mm toob viilja, et lisaks jiitkatakse t?iiendavalt 2013 aastal EPIKoja
tegerusprojektile mitmete teiste projektide elluviimisega: projekti ,,URO puuetega inimeste

6iguste konventsiooni rakendamise edendamiseks, kaitsmiseks ja j2irelevalveks s6ltumatu

mehhanismi loomise ettevalmistamine ja selle toimimise tagamine" liibiviimine; noortelaager,

mis konaldataks koost66s EPIKoja liikmesorganisatsioonidega; koguperefestival ,,Puude taga

on inimene"
Monika HaukanSmm tutvustab liihidalt ka uusi projektitaotlusi (4 tk), mis ei ole veel

rahastusotsust saanud, kuid otsused tehakse veebruari ldpuks - PROGRESS, KUSK, Tarkade

otsuste fondja Vabaiihenduste Fondi esitatud projektid.
Monika Haukan6mm annab iilevaate ja selgitab tegevusprogrammi eelarvet.

OTSUS: Kiita heaks EPIKoja tegevusprogramm 2013 ja tegewsprogrammi eelarve.

Piievakorra punkt nr 3
EPIKoja reservi kasutamine
Monika Haukan6mm selgitab, et tekkinud vajadus kasutada EPIKoja reservi. EPIKoja
ruumide (saalid ja koridoride) p6randad vajavad kiiremas konas hooldust (saalide parkett

ning kd6gi, koridoride ja WC kivip6randad). Saalide kasutatau-rs on suur ning mida aeg edasi

seda kallimaks muutub nende konastamine. Vdetud on erinevad hinnapakkumised ning
hoolduseks kuluv summa on ca 2500 eurot. Teenuse eest tasumiseks on vaja kasutada

EPIKoja reservi. Lisaks on EPIKoja 20. tege!'usaastaga seoses tulemas erinevaid planeeritud



OTSUS: Lubada kasutada EPIKoja reservi maja korrashoiuks ning 20. tegevusaasta

tegevuste osaliseks katteks.

Piievakorra punkt nr 4
EPIKoja ruumide hinnad
Monika Haukandmm selgitab, et seoses eelarve vfienemisega ning Toompuiestee 10

halduskulude kasurga (elekter ja kiite) tuleb kaaluda ruumi rentide hinnakirja iilevaatamist

ning uue kehtestamist. Monika Haukan6mm lisab, et raamatupidajalt Anne Tangilt on palutud

kalkulatsiooni tiinase hinnakirja ja kulude osas ning hindu tdstetakse vaid viiljastpoolt

EPIKoja vdrgustiku liikmete organisatsiooni rentivate firmadel.

Ettepanek on kinnitada alates miirtsist 2013 majutuse uueks hinnaks 16 eurot iidpiiev inimese

kohta, suure saali tunnihind 23 eurotja suur saal k66gita 21 eurot; veike saal 17 eurotja viiike

saal k66gita 14 eurot.

oTSUS: Lubada t6sta Toompuiestee 10 renditavate ruumide hindu EPIKoja vorgustiku

viilistele klientidele

Piievakorra punkt nr 5
Liitude iilesanded oma liikmesorganisatsioonide suhtes maakonnas
Juhatuse liige Malle Kobin t6statas kiisimuse, mis on liitude/iihenduste illesanded oma

liikmesorganisatsioonide osas. uleriigiliste iihenduste praktikad on vaga erinevad, kuid
kodadele on see jiizinufl selgusetuks. Juhatus leiab, et tegemist on olulise teemaga, mida tuleb

pdhjalikumalt kasitleda jiirgmisel fildkogul 22. miirtsil2013 -

OTSUS: Kiisitleda teemat 22. Mintsil 20 1 3 tildkogul

Piievakorra punkt nr 6
Tiitikorralduslikud kiisimused
2012 aasta 30. miirtsi juhatuse koosolekul nr 2, piievakorra punkti 1 all otsustati, et alates

2013. aastast hakatakse EPIKoja raamatupidamise aastaaruande kinnitamiseks iga 3 aasta

jiirel kasutama revisjonikomisjoni asemel audiitorit. Esimene auditeerimine pidi toimima
2012. aasta majandusaasta aruande koostamisel, kuid kahjuks on EPIKoja eelarvet

radikaalselt viihendatud ning 2013. aastal ei ole eelarves rahalist katet audiitori palkamiseks,

mis jiieb vahemikku 1500-2500 eurot. Seega on ettepanek rakendada audiitori kasutamist

alates 2014. aastast.

Seoses Helle Sassi astumisel EPIKoja juhatuse liikmeks puudub revisjonikomisjonil 0ks liige.

Liibi aegade on revisjonikomisjonis olnud 3 liiget, samas revisjonikomisjoni liikmete arvu ei

reguleeri iikski seadusandlik akt ega ka EPIKoja p6hikiri. Toimus arutelu liikmete arvu iile

ning kuidas peaks toimuma uue revisjonikomisjoni liikme valimine.

OTSUSED:
l) 2012. aasta majandusaasta aruande kontrolli viib labi 2liikmeline revisjonikomisjon.

2) Audiitorkontroll viia liibi 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamiseks

3) Revisjonikomisjoni kolmanda liikme valimine viia liibi iildkoosolekul, mis toimub

22.03.2013

Monika Haukan6mm algatas arulelu juhatus koosolekute toimumise kohta. Juhatuse

koosolekud toimuvad iildjuhul koosoleku vormis v6i erandkorras kiirete otsuste tegemisel

elektroonselt. Samas on aeg edasi liikunud ning juhatuse koosolekul vdiks liikmed osaleda

erandkorras ka Skype vahendusel, kui fiiiisiliselt ei ole vdimalik osaleda.



OTSUS: Lubada juhatuse koosolekutel osaleda ka elektroonselt v6i Skype teel. Jiirgmine
juhatuse koosolek 21. miirtsil 2013 toimub elektroonselt.
Monika Haukan6mm teeb ettepaneku lubada EPIKoja tegevmeeskond ja juhatuse esimees
kollektiirpuhkusele 2013 aastal juulis.

OTSUS: Lubada EPIKoja tegevmeeskond ja juhatuse esimees kollektiivsele suvepuhkusele
2013 juulis.

Koosolekut juhatas:
Monika Haukan6mm

Koosolekut protokollis:
Helen Kask



!icr. l.

PROJEKT
Aruteluks EPIKoja juhatuse koosolekul 30.01.2013. a

EPIKoja tegevusprogramm 2013. a.

Eesti Puuetega Inimeste Koda (edaspidi EPIKoda) on katusorganisatsioon, mis

tihendab puuetega inimeste iihendusi ja liite iile Eesti. 2011. aastal kuulus EPIKoja
koosseisu 46 iile-eestilist puuetega inimeste organisatsiooni, nendest 30 erinevat liitu
ja 16 maakondlikku puuetega inimeste koda. Kokku esindab EPIKoda 420

allorganisatsiooni ligi 43 000 liikmega.

EPIKoja missioon on puuetega inimeste huvide, biguste ja vajaduste esindamine,

edendamine ja kaitsmine labi t6husa koostiid ning poliitikakujunduse riigiasutustega,

liikmesorganisatsioonide ja avalikkusega ning puudetemaatika siivalaiendamise.

EPIKoja visioon aastaks 2016:
o EPIKoda on tugev ja strateegiline koostd6partner puudepoliitika kujundamisel ja

puuetega inimeste heaolu edendamisel Eestis'
o EPIKoja liikmesorganisatsioonid on tugevad ja professionaalsed koostii6partnerid

ja liibi koost66 paraneb puuetega inimeste elukvaliteet'
o Puudega inimostele on kiittesaadavad tiiisviiiirtuslikuks toimetulekuks vajalikud

toetussiisteemid ja teenused; paranenud on teadlikkus puudega inimestest kui
iihiskonna tiiisvii?irtuslikest kodanikest.

EPIKoja p6hikirj alisteks eesmiirkideks onr:
1. kaitsta puuetega inimeste inim-, kodaniku-, sotsiaalseid ning majanduslikke

6igusi;
2. kaitsta oma liikmete ning liikmeskonna liikmete huvisid;
3. olla puuetega inimeste poliitika edendamise alaseks iileriigiliseks koost66-

ning koordinatsiooniorganiks;
4. esindada ja kaitsta Eesti puuetega inimeste huve Euroopa ja rahvusvahelisel

tasandil;
5. soodustada v6imaluste v6rdsustamist k6igile vastavalt mittediskrimineerimise

pdhim6ttele koost66s riigi valitsemis- ja v6imuorganite, kodanikeiihenduste,

iirisektori ningrahvusvahelisteorganisatsioonidejaesindustega;
6. osutada koolitus, hoolekande ja sotsiaalalaseid ning teisi teenuseid ning

korraldada iihi siiritusi.

PShikirjaliste eesmiirkide ttiitmiseks pakume teavet ja koolitusi oma

liikmesorganisatsioonidele, teeme koostiidd erinevate ministeeriumite, riigiasutustega
ja teiste MTU-dega, osaleme erinevates tiidgruppides, viime liibi projekte puuetega

inimestele, liikmesorganisatsioonidele ning v6rgustiku partneritele; korraldame

seminare, avaldame artikleid ja teabematerjale. Iga-aastaselt toimub puuetega

inimeste kultuurifestival ning ringijuhtide koolitus; anname viilja ajakirja "Sinuga".

I Eesti Puuetega Inimeste Koja pdhikiri, kinnitatud 07.1 1.2007 uldkoosolekul
htto://epikoda.eelindex.oho?oo:2&path:Oreanisatsioon%2FP%F5hikiri



Lisaks siseriiklikele tegelustele panustab EPIKoda aktiivselt rahvusvaheliste suhete
arendamisse - EPIKoja esindaja kuulub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteesse
ning mitmetesse alakomiteedesse, EPIKoja esindaja on ka Euroopa Puuetega
Inimeste Foorumi juhatuse (European Disability Forum - liige), tehes rahvusvahelist
koostdiid nii Euroopa riikide, P6hja- ja Baltimaadega.

Jooksev informatsioon EPIKoja tegewste kohta on kiittesaadav kodulehekiiljelt
www.epikoda.ee. .Sisutegevust toetab korrektne fi nantsarvestus ning haldust66tajad
Toompuiestee 10 maja haldamiseks.

Iga-aastast tegevusprojekti viime liibi alaprojektide kaupa:

l.EPtKoja arendustegevus ja koolitus.
Alaproj ekti eesmiirkideks on:

1. EPIKoja liikmesorganisatsioonide ning vdrgustikupartnerite jAtkuv kaasamine
ja piidevuste edasiarendamine,

2. EPIKoja rolli tugevdamine siseriiklikus poliitikakujundamise protsessis,
3. puuetega inimeste organisatsioonide arvamuste koondamine, et anda puuetega

inimeste poolne sisend seadusandluse ettevalmistamisse,
4. puuetega inimeste, nende pereliikmete ja teiste tihiskonnaliikmete teadlikkuse

parandamine.

Sellele vastavalt ol€me iilesanneteks seadnud liikmesorganisatsioonide vajadustele
vastavate timarlaudade, koolituste ja teabeiirituste l?ibiviimise, iildkoosolekute,
suvekooli ning juhatuse koosolekute korraldamise. Et tugevdada EPIKoja rolli
siseriiklikus poliitikakujunduse protsessis tttdtame koost66s
liikmesorganisatsioonidega viilja seisukohad erinevate seaduse-eeln6ude,
arengukavade jt dokumentide kohta ning nende edastame poliitikakujundajatele. Et
vajalik informatsioon puuetega inimestele suunatud toetuste, teenuste, rahrusvaheliste
oigusaktide jt oluliste kiisimuste kohta j6uaks rohkemate inimesteni, planeerime 2013.
aastal jiitkata regionaalseminaride korraldamist koostdtis piirkondlike puuetega
inimeste kodadega. Toimub jrirjepidev EPIKoja kodulehekiilje edasiarendamine ning
uuendamine.

Planeeritud tegevused:
. iildkoosolekud ja suvekool (3):
. juhatuse koosolekud (kuni 6):
. regionaalseminarid(3):
e koolitused liikmesorganisatsioonidele (3): suhtlemis- ja koostd6oskused ning

konfl iktide juhtimine (uhatuse liikmetele), projektikoolitus;
o teabep?ievad, iiLrnarlauad jm liikmesorganisatsioonidele (vastavalt vajadustele

ja v6imalustele): teabepaev ravi- ja patsiendijuhiste koostamise teemal,
o noortelaager (l),
. seisukohtade ja arvamuste viilj atdiitamine ning edastamine

poliitikakujundajatele (vastavalt vajadusele).

2. EPIKoja haldus.
Alaprbjekti eesmiirgiks on:

1. puutega inimeste huvide ja vajaduste esindamine, puuetega inimeste alase

informatsiooni ja arvamuste avaldamine,



2. koost66 edasiarendamine erinevate ministeeriumite ja riigiasutustega,

Riigikogu Sotsiaalkomisjoni jt partneritega; osalemine tddgruppides,
komisj onides ja ndukogudes,

3. EPIKoja kui organisatsiooni toimimine, tagades igapiievase sisulise tdd
tegemiseks vajalikud t66ruumid, IT-, biiroo ja kommunikatsioonivahendid,
finantsarvestuse jm.

Ulesanneteks seame puudega inimestele, liikmesorganisatsioonidele jt partneritele

teabe edastamise e-maili teel (ning vdimalusel tr0kistena); dokumendihalduse ja
iildpostkastist toimuva kirjavahetuse t6hustamise, avaliku arvamuse kujundamiseks

artiklike ja kommentaaride avaldamise ning teadlikkuse t6stmise puuetega inimesi
puudutavates ktisimustes (sh selgitustdii EPIKoja eesmiirkide ja rolli kohta).

Jiitkub osalemine erinevates tddgruppides ja komisjonides (Astangu KRK,
Haridusfoorum, abivahendite ekspertkomisjon, ravimikomisjon, Haigekassa

N6ukogu, Eesti eakate poliitika komisjon, KUSK, SA Haapsalu NRK jpm). Samuti

on pidev igakuiste tegevuskokkuv6tete (E-EPIK) edastamine

liikmesorganisatsioonidele ning EPIKoja raamatupidamisega seotud tegevused.

Planeeritud tegevused:
r Puuetega inimeste teemalised jiirelpiirimised ja p66rdumised (vastavalt

vajadusele);
. Kirjavahetus ja konsultatsioonid puuetega inimestega seotud teemadel

EPIKoja meilboksi vahendusel (pidev);
r Koostatud ja avaldatud teabematerjalid (EPIKoja vdrgustiku tegevusaruuane

2012, URO PIK);
. Osalemine tiidgruppides, komisjonides ja ndukogudes (ligi 30)' tegevuste

parem kajastamine;
o Arvamuste, artiklite, kommentaaride avaldamine meedias;

o Ettekanded erinevatel seminaridel, teabepiievadel jm.

3. EPIKoja vfllissuhted
Alaprojekti eesmiirgid:

. tagada Eesti Puuetega Inimeste Koja organisatsioonide v6rgustikule

asjakohane teave EL-i puudepoliitikast;
o olla avatud kontaktidele, mis arendavad vdrgustiku jiitkusuutlikkust

puudepoliitika arendustd6s,
o kaardistada ning edastada rohujuure tasandi infotja statistikat sihtrthma kohta

EL ja teiste riikide asjaomaste asutuste ja organisatsioonide esindajatele

2013 a. iitesanded ja tegevused viilissuhete valdkonnas:
2013.a. on Euroopas Kodanike aasta. EPIKoda liihtub Euroopa teemaaasta

eesmiirkidest ja on oma tegevustes arvestanud nende prioriteetidega. Jiitkub tihe

koosttid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees ning selle alakomiteedes. EMSK
olulisteks tegevusvaldkondadeks on Eruoopa 2020 strateegias puuetega inimeste

6iguste tagamine ja elukvaliteedi parandamine, puuetega inimeste organisatsioonide

rolli tugevdamine kodanikuiihiskonna liikmetena jpm.

Jiitkub koost6d Puuetega Inimeste Fooruniga, kus on olulisel kohal erinevate

seadusandlike algatuste tutvustamine ning tagasiside andmine seadusandluse ning



positiivse praktika elluviimisest. 2013. aastal on tiihtsal kohal EL 2014-2020
eelarveperioodi rakenduskavade, prioriteetsete suundade ja v6rde kohtlemise
printsiibi elluviimine, samuti EL puuetega inimeste strateegia kuni aastani 2020
tegewste jiilgimine ja toetamine.

Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi juhatused toimuvad 2013.a. kolm korda, tdiis
osaleb EPIKoja juhatuse liige Toomas Mihkelson. Esimene juhatuse koosolek toimub
22.-24.veebruar 2013 EL eesistujariigis Iirimaal. EPIKoja delegatsioon osaleb EDF
iildkogul ja juhatuse valimistel 24.-26. marl, mis toimub Kreekas. Kolmas juhatuse

koosolek (EPIKoja esindaja osalemine juhul kui esindaja osutub mais juhatusse

valituks) on kavandatud toimuma stigiskuudel, kuid toimumiskoht selgub aasta
jooksul.

EPIKoda on Euroopa Patsientide Foorumi liige ja teeb koostdiid Euroopa
Harvaesinevate Haiguste organisatsiooni EURORDIS-ega , 2013.a. on kavas koostdds
SA Eesti Agrenska Fondi ja EURORDISE ning Patsientide Foorumiga vaadelda
harvaesinevate haiguste tegevuskava valdkonda, osaleda EPF arendusseminaridel
ning leida aktiivne noor patseint EPF noorte partsientide tiidriihma.

Jiitkub koostiid Balti riikide puuetega inimeste katusorganisatsioonidega. Koost66s
Balti riikide katusorganisatsioonidega on kavas kohtuda SA Eesti Agrenska Fond
l?ibiviidava kiilastuse keigus 16.-17 septembril, mis toimub Tartus ja Tartumaal.
Eesmiirgiks on koordineerida kolme katusorganisatsiooni tegevusi seoses t66ga EL-i
tasandil ning siseriikliku olukorra tutvustamine vastastikku, leides iihiselt hiiid
lahendusi probleemide kdrvaldamiseks.

Planeeritud tegevused:
o EDF: 22.- 24. veebruar - EDF juhatuse koosolek Dublinis. 24.-26.mai EDF

iildkogu Ateenas. III kv: EDF juhatuse koosolek, koht selgub aastajooksul.
c 16.-17. september - kohtumine Balti riikide puuetega inimeste

organisatsioonide esindajate vahel seoses SA Eesti Agrenska Fond
konaldatava kiilastusega Tartus ja Tartumaal.

4. Ajakirja,,Sinuga" viiljaandmine.
Ajakirja eesmiirgiks on informeerida lugejaid olulistest siindmustest, mis on toimunud
puuetega inimeste seotuna poliitikamaastikul, arengutest sotsiaalvaldkonnas,
hariduse-, t6dturu ja kultuurivaldkonnas, EPIKoja ning puuetega inimeste liitude ja
kohalike kodade tegevustest, muudatustest seadusandluses, teiste puuetega inimeste
elust jpm.

2013. aastal on eelarveliste vahendite piiratuse tdttu vdimalik viilja-anda 3 numbrit (I,
II ja IV kvartalis).

5. Puuetega inimeste kultuurifestival ning ringijuhtide tiiii juhendamine.
Proj ektijuht Urve Kimmel.
Puuetega inimeste kultuuri-alast tddd korraldab EPIKoda koost66s Viljandimaa
Puuetega Inimeste Ndukojaga. Alaprojekt keskendub Kultuurifestivali
ettovalmistamiseks ringijuhtide t66 juhendamisele ja motiveerimisele (antakse uusi
teadmisi, metoodikaid ja hdid praktikaid puuetega inimeste kultuurikollektiivide -

lauluansamblite, niiiteringide, tantsijate jm juhendamiseks. Loovuse kaudu on



v6imalik lahendada ka koostddkiisimusi, seega panustab EPIKoda sellesse, et
isetegevusringide juhendajad oleksid kompetentsed, nad saaksid viirsket infot ning
uusi lahendusi isetegevusringide tii6 paremaks liibiviimiseks. Festival pakub
osalejatele v6imaluse end teostada ning oma oskusi publikule niiidata. Lisaks sellele
on festival osalejatele puuetega inimeste taidluse jfiepideruse siimboliks, kogemuste
jagamise ning uute kollektiivide tutvustamise kohaks. Festivali raames toimub ka
iiksikesinejate ning kollektiivide i.ilevaatus, parimaid autasustatakse. Kultuurifestival
toimub 201 3.a. suvel, iihendatuna Hansapiievade liibiviimisega Viljandis.

6. Puuetega Inimeste Piieva konverents.
Rahvusvahelist puuetega inimeste piieva tiihistatakse Eesti Puuetega Inimeste Koja
konaldamisel konverentsiga, kuhu on oodatud liikmesorganisatsioonid, puudega
inimesed, EPIKoja koostddpartnerid, olulisemate ministeeriumite ja riigiasutuste
esindajad jt kiilalised. 2013. aasta konverents on piihendatud EPIKoja ja vbrgustiku
20. tegevusaastale ja Euroopa kodanikuaastale. Konverentsi eemiirgiks on tagada, et
puuetega inimeste temaatika piisiks aruteludes tiihtsal kohal ning panustada puuetega
inimeste elukvaliteedi parandamisele Eestis.
Puuetega inimeste piieva tegemisi kajastab aktiivselt meedia.

7. Ligipiiiisetavuse tagamine.
EPIKoja liikmesorganisatsioonide juhtidele v6i teistele volitatud esindajatele
tagatakse ligipiiiis EPIKoja poolt konaldatavatele tiritustele (iildkogud, infopiievad,
seminarid) bussipiletite ja isikliku s6iduauto kasutamise kulude kompenseerimise
kaudu.
Kuna EPIKoja puhul on tegemist organisatsiooniga, millel on liikmesorganisatsioone
k6ikjal Eestis ning iiLritused toimuvad paljudes erinevates Eesti paikades, on
ligipZiiisetavuse projekti puhul tfitsa abiga organisatsioonidele, kuna iihishanspordi
ligipiirisetavus jiitab endiselt soovida.

8. Toompuiestee 10 haldus.
Alaprojekti eesmiirk on pakkuda EPIKoja tegevuspaigas Toompuiestee l0 asuvas
koolitus-ja arenduskeskuses vdimalust liikmesorganisatsioonidele ja valdkonnaga
seotud ning puuetega inimeste elu-olu m6jutavate kodanikuiihiskonna
organisatsioonidele kohtumiseks, seminaride-koolituste l2ibiviimiseks ja aktiivseks
poliitikakujundustddks. Toompuiestee 10 hoone arvestab universaalse disaini
n6uetega, hoone kaks komrst on iihendatud invatdstukiga ning teisel komrsel on
leidnud endale tiidruumid mitrned EPIKoja v6rgustiku liikmesorganinatsioonid.
Toompuiestee 10 koolitus-ja arenduskeskuses osutatakse juristi teenust, ettev6tlus- ja
raamatupidamisalaseid konsultatsioone, v6ib kohtuda psiihholoogiga, tddh6ivealase
n6ustajaga ning tarbida pimemasseerija teenust.

Tiiiendavalt kiiesolevale tegevusprojektile jiitkame jiirgmiste projektide
elluviimisega (iiitkuprojektid aastast 2012):
1. Projekti ,, URO puuetega inimeste 6iguste konventsiooni rakendamise

edendamiseks, kaitsmiseks ja jiirelevalveks s6ltumatu mehhanismi loomise
ettevalmistamine ja selle toimimise tagamine " liibiviimine. Projekti
eesmZirgiks on luua URO Puuetega inimeste 6iguste konventsiooni

, rakendamisele kaasaaitamiseks sdltumatu jiirelevalvemehhanism, mis liibi
olukorra analtiiisimise ja teadvustamise aitab kaasa konventsiooni
rakendamisele ning parandab spetsialistide ja iihiskonna teadlikkust puuetega



inimeste digustest. Projekti tegevused toimuvad ajavahemikul 01.06.2012-
31.03.2013 ning projekti l6puks on koostatud jiirelevalve teostamise

strateegiline alusdokument, koostatud jiirelevalvekomisjoni tdiireglement,
moodustatud jiirelevalvekomisjon; viilja antud konventsiooni ja
fakultatiivprotokolli parandatud trtikk, triikiarvuga 1000 tk; labi viidud 4

koolitust kohtunikele erinevates piirkondades; krraldatud 3 regionaalseminari

teadlikkuse tdstmiseks (Hiiu-, Saare- ja Raplamaal); liibi viidud I jiirelevalve

teemaline teadlikkuse suurendamise seminar Talliru:as; koostatud ja viilja
antud infomaterj al puudega inimestele teadlikkuse

parandamiseks konventsioonist ja seostest siseriikliku seadusandlusega

triikiarvuga 1000 ning toimunud iiks 4-piievane 6ppereis ka Rootsi vdi Taani
jiirelevalve teostamise praktikaga tutvumiseks. Projekti rahastaja:

Sotsiaalministeerium.
Tegevuslaagri liibiviimine puudega noortele. Projekti eesmiirk on edendada

puudega noorte omavahelist sidusust, pakkuda informatsiooni, koolitust ja
aktiivseid iihistegevusi. Noortelaagri liibiviimisesse kaasame vdimalusel
koostddpartnereid ning eeldatav toimumisaeg on II v6i III kvartal.
Noortelaagri liibiviimist rahastame liibi era-annetajatelt (20l2.aastal) saadud

vahendite.
3. Koguperefestival ,,Puude taga on inimene" (7.-8. juuni 2013, Tallinn). Festival

koondab ettev6tlikke eestimaalasi, kelle missiooniks on iihiskondliku
suhtlusl6he, viihendamine puueteta ja puuetega inimeste vahel' ,,Puude taga on
inimene" on suve alguse koguperepidu, mis toob kaheks piievaks Tallinna
lauluviiljaku merealale kokku andekad muusikud, kunstnikud, sportlased ja
kiisitddmeistrid, kes on oma t66 ja loominguga piilvinud tuntust nii Eestis kui
ka viiljaspool - seda s6ltumata ka asjaolust, et paljudel neist on puue.

Kahepiievane pidu t6estab ilmekalt, et vdimekad inimesed suudavad seljatada

ka esmapilgul tiletamatud takistused, ning et meie hulgas on palju ka neid hiiid
loojaid, kes miirkavad t6epoolest puude taga inimest ning astuvad julgelt
lavale koos teistsuguste inimestega. Lisaks kirevale kultuuri- ja
spordiprogrammile avanevad lauluviiljakul uudsed kogemustoad, arutletakse

puuetega inimeste kultuuri klittesaadavuse teemadel, avatud on
eksperimentaalne pimekohvik jpm huvitavat. EPIKoja esindaja on festivali
korraldusmeeskonna liige.

Vdimalikud uued algatused (esitatud projektitaotlused 2013):
1. PROGRESS programm koostdds Inim6iguste Keskusega (rahastaja Euroopa

Komisjon). Projekti kiiigus luuakse dppematerjalid (tdtiraamat ja
simulatsiooni- vdi lauamiing) erineluste teemal, sh puuete kiisitlemiseks ja
teadlustamiseks II kooliastmes (5-9 kD l?ihtuvalt viiZirtuskasvatusest,

teadlikkuse suurendamiseks ja sallivuse parandamiseks; Sppefrlmid (4 tk)
erivajaduste tutvustamiseks ja teadlikkuse suurendamiseks sihtgrupiga kokku
puutuvatele inimestele (tdiiandjad, koolitajad, konsultandid, iili6pilased,
lapsevanemad, avalikkus jne); v6rdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise
alased seminarid (4 tk) haavatavatele sihtgruppidele, keda diskrimineeritakse
erinevatel alustel. Seminaride kiiigus toimuvad loengud ja arutelud'
Seminaridel on 2 eesmiirki - t6sta teadlikkust vdrdsest kohtlemisest, 6igustest

, ja mittediskimineerimisest, teiseks jagada omavaheli kogemusi ja t6sta

teadlikkust mitmesest diskrimineerimisest; piloot koolitusprogrammi
vtiljatdtitamine ja piloteerimine kohaliku omavalitsuse ametnikele (2



sihtgruppi) diskrimineerimise ennetamiseks ja v6rdse kohtlemise
edendamiseks, sekkumiste planeerimiseks ja kogemustevahetuseks,
tddandjatele suunatud puudespetsiifilise juhendmaterjali loomine teadlikkuse

suurendamiseks ja puude alusel diskrimineerimise viihendamiseks, foto- ja
videokonkurss 6-9 klassi 6pilastele, eesmtirgiks on panna noori mdtlema
erivajadustest ja neid miirkama. Multimeedia vahendusel jSutakse erinevate

noortegruppideni. Projekti elluviimise periood - 01.02-31.12.2013
KUSK vabaiihenduste juhtimis- ja arengusuutlikkuse edendamise toetamise

vooru projekt ,,MOJUTADA NAHTAVALT". Projekti eesmiirgiks on

parandada EPIKoja kui iileriigilise katusorganisatsiooni ja
liikmesorganisatsioonide juhtimisv6imekust, llibi tegevuste m6ju hindamise

ning avaliku kommunikeerimise. Selleks viiakse liibi EPIKoja arengukava

2011-2016 analiiiis, koostatakse m6ju hindamise instrument,

kommunikatsioonistrateegia, viiakse Hbi koolitused EPIKoja
liikmesorganisatsioonidele juhtimissuutlikkuse t6stmiseks ning tegeruste ja
moJu avalikuks kommunikeerimiseks.

3.

Lisaks on oluline t6sta avalikkuse ja partnerite teadlikkust puuetega inimeste

temaatikast ning t6hustada vdrgustiku sisest kommunikatsiooni ning partnerite

suunal viilist kommunikatsiooni. Projekti l6ppedes peab EPIKoja v6rgustiku
tegevus olem m6jusam ning nii liikmetele kui avalikkusele nfitavam. Projekti
elluviimise periood 01.03.2013-30.04.2014, vastus taotlusele veebruar 2013 '
Saagern nlihtavaks! Rajame k6igile sobiva iihiskonna! Rahastaja - Nona
Vabaiihendrrste Fond. Projekt on ellu kutsutud toetamaks demokraatlike
viiiirtuste arenemist ning juhtimaks iihiskonna tiihelepanu puuetega inimeste

probleemidele ja vajadustele, kaasates aruteludesse erinevad osapooled.

Projekti raames toimuvate ajuriinnakute, seminaride j a teavituskampaania

raames leitakse iiles innovaatilised lahendused, et ltibi koost66 efektiivsemalt
mdjutada valdkondi, kus senini ei ole htiid tulemusi saa!'utatud. Kaasatakse

puudega noori, et anda neile suurem v6imalus kaasariiiikimiseks puudega

inimesi puudutavates kiisimustes. Projektil on tugev meediakate ning
avalikkuse suhtumisi m6jutav suunitlus. Vastus saabub veebruaris 2013. a

EL Struktuurifondide v6rdse kohtlemise printsiibi?rakendamine Eestis
perioodil 2007-2013. EPIKoda koos Majandus- ia
Kommunikatsiooniministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumiga kavandab esitada

F,SFist kaasrahastavatasse Tarkade Otsuste Fondi taotluse 'EL
Struktuurifondide vdrdse kohtlemisen6ude rakendamine Eestis perioodil
2007-2013". Uuringuprojektieesmiirgiks on viia labi kiisitlused

Struktuurifondide rakendusasutuste, rakendusiiksuste ja iiksikprojektide
hulgas, et kaardistada v6imalikkeeksimusi ning kitsaskohti ja olla valmis
2Ol4-2020 perioodil paremaksteavitustegevuseks. Uuringu tulemused aitaksid
kaasa teavitustegevusele ning tagaksid projektide elluviimise v6rdse

kohllemise ndude kohaselt.
5. Riigihange "sotsiaalse rehabilitatsiooni, tehniliste abivahendite ja

erihoolekande korralduse analiiiis" Analiiiisi eesmiirgiks on kehtiva
rehabilitatsiooniteenuse, tehniliste abivahendite ja erihoolekandeteenuste

konalduse analiiiis seoses planeeritavate muudatustega tdtiv6ime hindamise

protsessis. Projekti kestlus:01.02 - 20.05.2013. Projekti raames viiakse liibi
, teenuste analiiiis, tddtatakse v[lja seisukohad, arutatakse need liibi puuetega

inimeste organisatsioonidega ning esitatakse Sotsiaalministeeriumile' Vastus

hanke osas 01 .02.2013.a

4.


