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Osalejate nimekiri lisatud protokollile (lisa 1).

U ldkoosoleku j uhataja kin nitamine.
Ettepanek kinnitada tildkoosoleku juhatajaks Monika Haukandmm. Vastuhiiiili ei ole.
OTSUS : kinnitatud iildkoosoleku j uhataj aks Monika Haukandmm.

Uldkoosoleku protokollija kinnitamine.
Ettepanek kinnitada protokollijaks Helen Kask. Helen Vastuhiiiili ei ole.
OTSUS : Helen Kask kinnitatud iildkoosoleku protokollij aks.

Piievakord:
1) EPIKoja 2012. a rnajandusaasta aruande kinnitamine

o EPIKoja majandusaasta aruanne 2012 tutvustamine;
r EPIKoja revisjonikomisjoni otsuse iirakuulamine;
o EPIKoj a2012. a majandusaasta aruande kinnitamine.

2) Revisjonikomisjoni liikme valimine
3) EPIKoja liikmesorganisatsioonide rahastamisega seotud kiisimused

. Ulevaade EPIKoja liikmesorganisatsioonide rahastamisega seotud kiisimustest;
o EPIFondi tegevused rahastuse tagamisel;
o Hasartmiingumaksu Ndukogu roll ja v6imalikud lahendused.

4) tJlevaade EPIKoja 2013. aasta planeeritavatest tegevustest
5) EPIKoja liikmesorganisatsioonide roll ja vastutus

o EPIKoja liikmesorganisatsioonide rollid ja kohustused, tiiiendavad tegevused ja
lisaprojektid, tegevuse liibipaistvus ning aruandlus.

o Maakondlike kodade ning iileriigiliste liitude/tihenduste omavaheline koost<ici ning
liikmete toetamine (info, iihisproj ektid, lisarahastus jm).

6) Ulevaade tiiiivdimetuskindlustuse reformi hetkeseisust

Pflevakorrapunkt nr 1. Utdkoosoleku pf,evakava kinnitamine.
Ettepanek kinnitada piievakord.
OTSUS : Kinnitada iildkoosoleku piievakord.

Piievakorra pun-kt nr 2. EPIKoja majandusaasta aruanne 2012.
EPIKoja majandusaasta aruanne koosneb kahest osast - tegevusaruanne ja raamatupidamise
aastaaruanne. Karin Hanga (edaspidi KH) annab iilevaate 2012. aasta majandusaasta aruande
tegevusaruandest, tuues viilja 2012.a planeeritud ja jooksvad tegevused ning uued algatused.
KH tut liibiviidud i.ildkoosolekuid (3), juhatuse koosolekuid (5), arvamusi, mis on



E[5TI PUUETHGA INIM[5T[ KONA

THT TSTONIAN CHAMBTR OF DISABLID PTOPLT

edastatud erinevate seadus-eeln6ude ja dokumentide osas(l3), pci<irdumisi ja jiirelpiirimisi
erinevatesse institutsioonidesse (7). KH toob vllja koolitused, teabeiiritused puuetega

inimestega tegelevatele spetsialistidele, EPIKoja esindajate osalemise erinevates toogruppides
ja n6ukogudes, komisjonides; puude-temaatilised regionaalseminarid; i.iritused ja iimarlauad
puuetega inimeste organisatsioonidele. KH toob vtilja olulisemad tegevused viilissuhetes ning
noorsoot<i<i valdkonnas.

Monika Haukandmm (MH) teeb i.ilevaate EPIKoja raamatupidamise aastaaruandest ja
finantsvahendite kasutamisest. MH toob val1a, et EPIKoja juhatus on tufi.unud nii tegevus-
kui ka raamatupidamisaruandega ning juhatus kinnitab, et EPIKoda on jiitkuvalt tegutsev
majandusi.iksus. MH tutvustab TABELEID ,,Tulude ja kulude aruanne" ja ,,Raamatupidamise
bilanss".
EPIKoja 2012. aasta majandusaasta aruanne protokolli lisas.

Ettekande slaidid protokolli lisas.

Marek Jaakson (MJ) revisjonikomisjoni esimees loeb ette revisjonikomisjoni otsuse.

Revisjonikomisjon kontrollis EPlKoda 2012.a majandusaasta kohta koostatud
raamatupidamise aastaaruannet ja aastaaruande koostamise aluseks olevad raamatupidamise
dokumente. Kokku kontrolliti 13 erinevat dokumenti registrit. Revisjonikomisjon on
seisukohal, et koostatud ja kontrollitud 2012.a raamatupidamise aastaaruanne on koosk6las
Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduses siitestatud nduetega, ning majandustehingud on
kajastatud 6igesti. Koostatud 2}l2.amajandusaasta aruande raamatupidamise aastaaruanne on
kooskdlas raamatupidamise hea tavaga, Raamatupidamise toimkonna juhendi RTJl4-ga,
EPlKoj a pdhikirj aga ning raamatupidamise sisekorra eeskirj adega.

Revisjonikomisjon teeb iildkoosolekule ettepaneku kinnitada EPIKoja 2012. a majandusaasta

aruanne koos aruande lisadega, mis on raamatupidamise aastaaruande lahutumatud osad.

Revisj onikomisj oni j tirelotsus protokolli lisas.

ETTEPANEK: Panna EPIKoja 2012. a majandusaasta aruande kinnitamine hiiiiletamisele
POOLT: 36, VASTU: 0, ERAPOOLETUID: 0

OTSUS: EPIKoja 2012. a majandusaastaaruanne kinnitatud.

Piievakorra punkt nr 2 - Revisjonikomisjoni liikme valimine
Monika Haukandmm (MH) selgitab, et seoses eelmise juhatuse liikme Ingrid Pdldemaa (Eesti
Reumaliit) tagasikutsumisega, valiti 19. oktoobril 2012 tormunud EPIKoja iildkoosolekul,
uueks juhatuse liikmeks Helle Sass (Eesti Kurtide Liit). Helle Sass kuulus EPIKoja
revisjonikomisjoni (3 liiget), ning juhatuse liikmena ei saa Sass tiiita mdlemat rolli.
19.I0.2012 iildkoosolekul otsustati, et jiirgmisel iildkoosolekul valitakse revisjonikomisjoni
uus liige. MH selgitab, et EPIKoda on saatnud liikmesorganisatsioonidele kirja uue

revisjonikomisjoni kandidaatide nimetamise osas. Kokkulepitud tahtajaks 18. mtirts, laekus

iiks ettepanek Eesti Psoriaasiliidust, ettepanekuga valida kolmandaks revisjonikomisjoni
liikmeks Georg Jurkanov (Eesti Psoriaasiliidu juhatuse esimees).

Georg Jurkanov tutvustab enda kandidatuuri, tuues viilja oma pdhjalikud teadmised
t6oko gemuse raamatupidamises.

ning
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ETTPANEK: Panna haaletusele Georg Jurkanovi kandidatuur.
POOLT 32, VASTU: 0 ERAPOOLETUID 1

OTSUS : Kinnitada Georg Jurkanov EPIKoj a revisj onikomisj oni liikmeks.

Pflevakorra punkt nr 3 - EPIKoja liikmesorganisatsioonide rahastamisega seotud
kiisimused.
Toomas Sepp (TS), EPIFondi ndukogu esimees annab tilevaate EPIFondi tegevustest

rahastuse osas. TS selgitab, et novembrrs 2012 esitati taotlus v6rgustiku rahastamiseks

Hasartmiingumaksu N6ukogule summas 1 miljon eurot. TS selgitab, et detsembri alguses

toimus Hasartmiingumaksu n6ukogu liikmete osas mitmeid muudatusi, millest tulenevalt
otsustas EPIFondi ndukogu koos EPIKoja juhatuse esimehega kohtuda nii
Sotsiaalministeeriumi kantsler asetiiitjaga, ministriga kui HMN esimehega. Kohtumiste
eesmiirk oli selgitada EPIFondi ja EPIKoja vdrgustiku tegevusi ning vajalikkust, eesmiirgiga
saada p6hitaotlusele lisaks lisarahastuse vdimalusi projekti toetuse niiol.

TS toob viilja olulisemad si.indmused rahastusotsuste osas. Nimelt, 17. detsembri 2012
Hasartmiingumaksu ndukogu otsusega sai EPIFond toetust 700 000 eurot. Koheselt, 22

detsembril kirjutati pdordumine Hasartmaksundukogu esimehele, koopia
sotsiaalministeeriumile. Kirjale vastust ei tulnud ning seetdttu kirjutati uus kiri 8. jaanuaril

2013. 1 veebruaril saadeti EPIKoja poolt koostatud mtirgukiri sotsiaalministrile. Toimusid
mitmed kohtumised ja arutelud Sotisaalministeeriumiga, mille tulemusena on saavutatud

kokkulepe, et EPIFond saada lisarahastust 100 000 euro osas. EPIFondi poolt on esitatud ka
uus taotlus. TS rdhutab, et antud toetus on mdeldud projektitoetuseks, mitte tegevustoetuseks.

Projektide eesmiirgid peaksid olema seotud puuetega inimeste toimetuleku ja tooh6ivega ning
spetsialistide teadlikkusega. EPIFondi ndukogus otsustati, et lihe organisatsiooni poolt
esitatud projekti piirsummaks on 3000 eurot. TS toob valja, et tiiiendav informatsioon tuleb,
kui EPIFondil on Sotsiaalministeeriumiga leping sdlmitud. TS kinnitab, et EPIFond on teinud
k6ik endast oleneva rahastuse tagamise osas.

Monika Haukandmm selgitab, et veebruari alguses saatis Rahandusministeerium
ministeeriumitele kooskdlastamiseks hasartmtingumaksu seaduse muutmise seaduse eeln6u,
millega planeeritakse muuta hasartmaksuseadust. MH toob valja, et olulisem punkt neist oli
14, millega planeeritakse iira kaotada Riigikogu juures tegutsev Hasartmaksundukogu. MH
selgitab, et Hasartmaksundukogust rahastatakse kolme ministeeriumi kolmanda sektori ehk
vabaiihenduste projekte ja algatusi - Teadus- ja Haridusministeeriumi, Sotsiaalministeerium,
Kultuuriministeerium. MH toob viilja, et 37,4oh on mdeldud sotsiaalprojektidele, lisaks
saavad Hasarlmiingumiingu ndukogust raha ka Siseministeerium regionaalseteks
investeeringuteks. MH r6hutab, et Sotsiaalministeeriumi kaudu on vdimalik taotleda raha nn

,,pehmeteks tegevusteks" nagu koolitused, tirituses, teadlikkus jm, Siseministeeriumi kaudu
on vdimalik taotleda raha ehitus- ja renoveerimistegevusteks. MH toob valja, et plaanide
kohaselt leiheks kogu hasartmiingumaksust laekuv ruha tulevikus riigieelarvesse,
Sotsiaalministeeriumisse eraldataks umbes 2,2 mrljonrt. MH selgitab, et antud eelndu valguses

on paljud kiisimused lahtised kuidas hakkab reaalselt toimuma rahastus, millise
institutsiooni vahendusel, millise kona jiirg jne. MH informeerib, et ministeeriumid on
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kooskdlastanud eelndu miirkustega, kooskdlastamata jiittis Kultuuriministeerium. Kolmas
sektor ei ole samuti planeeritavatesse muudatustesse positiivselt suhtunud.

EPIKoda on samuti saatnud kaks Hasarlmaksun6ukogu temaatilist kirja
Rahandusministeeriumile edastatud kiri sisaldas kolme olulist s6numit: 1)

Kodanikuiihiskonda ei ole kaasatud aruteludesse; 2) toimivat siisteemi ei tohi lammutada
enne, kui ei ole uut 3) puuetega inimeste organisatsioonide spetsiifika on erinev, millega tuleb
arvestada. Teine kiri oli suunatud Sotsiaalministeeriumile ettepanekuga eeln6ud mitte
koosk6lastada.

MH tutvustab Siseministeeriumi poolt tellitud uuringut ,,Vabatihenduste rahastamise iihtsed
alused". Uuringu liibiviijaks oli Praxsis. Olulisemad probleemid, mis uuringust viilja tuli: igal
rahastajal on oma taotlusvormid, n6uded; puudub rahastuse liikide erinevuste osas - projekti
v6i tegevustoetus; rahastamine ei ole liibipaistev, ei ole tagatud vdrdne juurdepiiiis;

informatsiooni kiittesaadavus puudulik j pm.

OTSUS: informatsioon on teatavaks vdetud.

Piievakorra punkt nr 4 - Ulevaade EPIKoja 2013. aasta planeeritavatest tegevustes
Karin Hanga tutvustab EPIKoja tegevusi aastal 2013 - planeeritavad tegevused, jooksvad

igapiteva tegevused, jiitkuprojektid, lisafinantseerimise toimuvad tegevused.

Ettekande slaidid protokolli lisas.

OTSUS : v6tta informatsioon teadmiseks

Pflevakorra punkt nr 5 - EPIKoja liikmesorganisatsioonide roll ja vastutus
Karin Hanga (KH) selgitab, et 2012 aasta l6pp oli kriitiline rahastusotsuste tdttu. Seet6ttu on
EPIKojani j6udnud mitmed kriitilised miirkused EPIKoja kui katuseorganisatsiooni ja
liikmete tegevuse osas. Miirkuseid on tulnud nii organisatsiooni siseselt kui ka valiselt. KH
r6hutab, et oluline on arutleda ning m6elda kuidas on vdrgustikku hoida ning efektiivsemalt
toole panema.

Marek Jaakson (MJ) tutvustab Eesti Reumaliidu kogemusi liikmesorganisatsioonide
kaasamisega. MJ toob viilja, et ka nende poole poordutakse probleemidega rahastuse osas.

Side ja koostoo katuseorganisatsiooni ja liikmesorganisatsiooni vahel on oluline.

Helika Sdber (HS) toob vaIja, et J6gevamaa PIK tegeleb peamiselt liikmesorganisatsioonide
ndustamisega, vdimaldab liikmesorganisatsioonidele kasutada tasuta ruume. HS toob viilja, et

J6geva PIK abistab ka lisarahastuse leidmisel ning taotluse votmistamisel. Olulisel kohal on
teavitusrirituste korraldamine koostcids erinevate liikmesorganisatsioonidega. Suhtlus toimub
e-posti ja telefoniteel, igal kolmapiieval n6ustamisteenus erinevate liikmesorganisatsioonide
kaudu. HS toob valja, et mured on erinevate projektide kaasfinantseeringute leidmisega. HS
r6hutab, et organisatsioonid peaksid rohkem koost66d tegema.
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Monika Haukandmm lisab, et Sotsiaalministeeriumi kaudu on v6imalik taotleda
kaashnantseeringut kui tegemist on viilisprojektidega.

Ulvi Tammer-Jliiites (U T-J) Eesti Diabeediliidust toob viilja, et nende liitu kuulub 21

allorganisatsiooni ning vdrgustikku on kaasatud ka iiks seltsing. U T-J toob viilja, et liit piiiiab

kinni maksta k6ik s6idukulud, mis on suureks abiks maakondlike organisatsioonidele. U T-J

rdhutab, et transpordikulude htivitamine kaib labi sponsorite rahastuse.

Marianne Kuzemtsenko (MK) Eesti Autismiiihingust toob viilja, et sponsorlust neil ei ole.

MK toob valja, et tegevuste osas on viiga raske leida lahendusi mis k6igile sobib. MK
r6hutab, et iihing tegeleb palju koolituste, teavitus ja materjalide viiljaandmisega. Olulisel
kohal on ka viilispartneritega suhtlemine ja koost<io.

OTSUS: vdtta informatsioon teadmiseks ning sama teemaga minna edasi jiirgmisel

kohtumisel suvekoolis

Pf,evakorra punkt nr 6 - Tiiiivdimetuskindlustuse siisteemi planeerimine
Tiina Ojakallas (TO) Sotsiaalministeeriumist tutvustab arenguid tddvdimetuskindlustuse

siisteemi planeerimisel. TO toob viilja, et planeeritavate muudatuse osas on plaan iihendada

ajutine ja ptisiv t<i<iv6imetus iiheks todv6imetuse skeemiks, iihendada toodnnetus- ja
kutsehaiguskindlustus trjovdimetuskindlustuse skeemiga, tulevikus on plaan, et tci<ivdimetuse

skeemi administreerib iiks asutus. Samuti on plaanis kaasata toodnnetuskindlustusse

erasektor. TO toob valja, et sotsiaalminister pidi algselt toov6imetuskindlustuse rakendamist

kiisitleva seaduseeln6u esitama valitsuskabineti n6upidamisele 2013. a I kvarlalis, niiiid on

planeeritud see III kvartalisse. TO tutvustab lisaks planeeritavaid tegevusi, nende ajajaotust,

kuidas hakkab toimuma toovdime hindamine, toetuste maksmine. TO tutvustab ka

olulisemaid tiihtaegu ning administreerimisega seonduvat. TO on olulisel kohal teavitustoci

planeeritavate muudatuse osas

Ettekanne protokolli lisas.

Olulisemad ki.isimused:
Jdrvamaa PIK toob valja, et on iiiirmiselt kahetsusviiiirne kutsehaigus kindlustuse

v2ilj ato otamine liikatakse j arj ekordselt edasi.

TO - Selgitab, et kutsehaiguskindlustuse viiljatcicitamine on vdtnud tdesti viiga kaua aega,

samas kinnitab TO, et teema on Sotsiaalministeeriumis igaptievaselt aktiivselt toos.

Marianna Kuzemtsenko toob viilja, et Tootukassa juhtumikorraldajad ei ole ttina kindlasti
v6imelised todvdimehindamisega tegelema. MK kiisib, kuidas tagatakse nende piidevus.

TO selgitab, et juhtumikonaldajad jtiiivad Tootukassas paljuski esimeseks kontaktisikuks,
tcjovdime hindargisega tegelevad tulevikus meditsiinilise haridusega isikud. Seega paljud

spetsialistid tiinases siisteemis kattuvad ka uue siisteemiga. TO toob valja, et planeeritud ka

mitmeid uusi spetsialiste (nt. trjritervishoiu arstid). Tootukassasse on samuti planeeritud

kaasata puuetega inimeste valdkonna spetsialistid.
Auli L6oke kiisib, kas on viiljat<i<itatud ka konkreetsed kiisimustikud toovdime hindamiseks

TO selgitab, ettana veel konkreetseid ankeete ei ole, plaanis on katsetada erinevaid variante.

Lisaks toob TO viilja, et kiisimustiku alusel ei hakata hindama kdiki inimesi, hindamist

viiakse liibtra arstliku l2ibivaatluse kaudu, need detailid on kiill hetkel lahtised.
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Tiit Papp - toob valja, et paljud t<idv6imetus ei pruugi olla seotud vaid tervislikest
probleemidest, vaid sotsiaalsetest probleemidest, niiiteks kommunikatsioonist seonduvad
probleemid. Kes hakkab seda hindama?

Karin Hanga lisab, et tegemist on olulise mtirkusega, Sotsiaalministeeriumi on sellest

korduvalt informeeritud ning kindlasti vajalik edasistes plaanides arvestada.

TO n6ustub ning kinnitab, et lisaks meditsiinilistele aspektidele on vaja arvestada ka
sotsiaalseid aspekte.

Ulvi Tammer-Jiiiites ktisib, mida ttihendab t<i<itamisel sissetuleku piir?
TO selgitab, et lepitakse kokku sissetuleku piir, alates millest enam riiklikku toetust ei

maksta.

KH annab teada, et EPIKoda kutsub 19. aprillil kokku iimarlaua et iihiselt arutada
planeeritavate muudatuste teemal, mis puudutavad tcidvdimehindamist ning riiklike
sotsiaalteenustega seostumist (eeskiitt rehabilitatsioon ja abivahendid). Teadaolevalt on
plaanis anda Sotsiaalkindlustusametilt Tootukassale iile kohustus piisiva toovdimetuse

tuvastamiseks ning toov6imetusega seotud toetuse maksmiseks. Tlina ei ole teada, millisele
metoodikale tuginedes hakatakse toovdimet hindama.

OTSUS: vdtta informatsioon teadmiseks ning minna teemaga edasi.

Uldkoosoleku j uhataj a:

Monika Haukandmm

Uldkoosoleku protokollij a:

Helen Kask


