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Lepingu täitmise koondaruande vorm 
 
 

LEPINGU NUMBER:  12.1-5/2778  
ERALDISE SAAJA: Sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fond 

 
ERALDISE SAAJA 
ESINDAJA: 

Genadi Vaher, juhataja 

 
 

Projekti kokkuvõte 
 
Projekti kestus 
 
Projekti algus:  01 / 01  / 2013   Projekti lõpp: 31 / 12  / 2013 

Tegevuste kogukestus (kalendripäevades): 365  

 
Projekti kokkuvõte 
Palume esitada lühikokkuvõte projektist 
Projekti põhieesmärgiks oli toetada puuetega inimeste organisatsioonide võrgustikku (30 vabariiklikult tegutsevat erineva 
puudega inimeste katusorganisatsiooni ja 16 piirkondlikku koda, kes on katusorganisatsiooniks maakonna puuetega inimeste 
organisatsioonidele ning kes on ühinenud Eesti Puuetega Inimeste Kojaks esindades ~20 tuhat puudega inimest)  selleks, et 
nad saaksid kaasa aidata Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud invapoliitika üldkontseptsiooni tegevuskava 
ellurakendamisele ja täita invapoliitika üldkontseptsioonis puuetega inimeste organisatsioonidele määratud olulisi rolle: 

• puuetega inimeste vajaduste ja prioriteetide määratlemine; 
• planeerimises osalemine; 
• puuetega inimeste elu puudutavate teenuste ja abinõude osutamine ja hindamine; 
• ning rahva teadlikkuse tõstmisele ja muutuste elluviimisele kaasaaitamine; 
• osalemine koostöös ministeeriumitega seaduseelnõude väljatöötamisel. 
 

Nende eesmärkide täitmiseks eraldas HMN 2013.aastaks kokku 700 000 € EPI Koja võrgustiku organisatsioonide 
tegevusprogrammide toetuseks. Kuna 2013.a toetus oli oluliselt väiksem, kui eelmisel 2012.aastal, siis otsustas nõukogu: 
arvestades, et 2013. aasta summa ei kasvanud vaid vähenes (22,2%), toetuse jaotamisel algoritmi mitte kasutada,  reservi mitte 
jätta ja organisatsioonide 2013. aasta toetuse arvutamise aluseks võtta eelmise aasta toetus, vähendades kõigil võrgustiku 
liikmetele eraldatavat summat võrdse % võrra (21,0%). 
 
2012.a organisatsioonide toetuste suurused määrati Fondi nõukogu poolt eelnevalt kinnitatud põhimõtete ja algoritmi alusel, 
mille kohaselt kujuneb üleriigiliselt tegutsevate organisatsioonide ja maakondade kogu toetuse suurus nelja komponendi 
summana: 

• baas komponent, mis ei sõltu organisatsiooni suurusest (kogutoetusest 20 %); 
• komponent, mis arvestab mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud liikmesorganisatsioonide arvu 

(kogutoetusest 20 %); 
• komponent, mis arvestab registrisse kantud organisatsioonide füüsiliste liikmete arvu (kogutoetusest 40 %); 
• komponent, mis arvestab netokäivet, mis on saadud täiendavalt hasartmängumaksu laekumistest eraldatud 

toetusele (sponsorid, omavalitsus, teised siseriiklikud ja rahvusvahelised fondid) (kogutoetusest 20 %). 
 
Projektide menetlemise ja aruandluse kord 
1. Organisatsioonid esitasid projektina vormistatud tegevusprogrammid SA EPI Fondi Nõukogu poolt eraldatud kogutoetuse 

piires digiallkirjastatuna elektrooniliselt 28.jaanuar 2013.a. Projektid vormistati hetkel kehtiva HMN poolt nõutud vormi 
ja tingimuste kohaselt arvestades SA EPIF nõukogu poolt 02.11.2012.a. tegevusprogrammide ja projektidele toetuse 
andmise tingimusi (pr. nr.2012/03 lisa) ja neile eraldatud kogutoetuse summat (SA EPI Fondi Nõukogu protokoll 
nr.2013/02 lisa 3). 
2. Projektid vaadati Fondi nõukogu ja EPI Koja juhatuse esimehe poolt moodustatud komisjoni poolt läbi ning nõuetele 

mitte vastavalt vormistatud projektid tagastati parandamiseks ja täiendamiseks.  
3. Fondi juhataja vormistas koondi, mis jäi sotsiaalministeeriumiga sõlmitud HMN poolt 2013.aastaks eraldatud toetuse 

sihtotstarbelise kasutamise lepingu lisaks. 
4. SA EPI Fond sõlmis iga toetuse saajaga nõukogu otsusega määratud toetuse kohta sihtotstarbelise kasutamise 

lepingu. Lepingu kohaselt pidid toetuse saajad esitama sisulise töö ja vormikohase finantsaruande (võimaluse korral 
elektrooniliselt, et oleks võimalik minimaalsete kulutustega see vajadusel "üles riputada" EPIK veebilehel).  Fond 
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kandis toetuse saajale järgmise kvartali toetus üle alles peale eelmise kvartali lepingujärgse aruandluse esitamist.  
5. SA EPI Fond koostas esitatud aruannete baasil koondaruanded (finantsaruande iga kvartali kohta) ja esitab need 

HMN-le Sotsiaalministeeriumile ja vajadusel Rahandusministeeriumile ja tehti kõigile kättesaadavaks veebilehel 
www.epikoda.ee.  

 
Kuna erinevate organisatsioonide eesmärgid ja nende eesmärkide  saavutamiseks tehtud tegevused on väga erinevad, siis ei 
ole neist käesolevas aruandes võimalik mõistlikku koondit teha. Kõigi organisatsioonide 2013.a tegevuse koondaruanded 
on kätte saadavad Fondist Toompuiestee 10. 
 
Täiendava aruandena esitasid kõik organisatsioonid nn indikaatorite aruande, mida fond kasutab Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 
2010. a määruse nr 46 «Nõuded riigi osaluse valitsemise aruande ning asutaja- ja liikmeõiguste teostamise aruannete sisule 
ning nende esitamise kord ja vormid» lisa 2 alusel esitatava aruande täitmiseks. Samas EI ANNA eesmärkide täitmiseks 
tehtavate tegevuste TULEMUSTE hindamise kvantitatiivselt hinnatavaid mõõdikuid. Selliseid indikaatoreid ei osanud välja 
töötada ei Fond ega EPI Koja liikmesorganisatsioonid. Fond pöördus selles küsimuses abi saamiseks nii rahandus- kui ka 
sotsiaalministeeriumite poole, kuid kahjuks ei saanud isegi formaalset vastust! Seepärast esitasid organisatsioonid 
indikaatorite aruandes 2013.a vastava rolli täitmiseks tehtud ürituste-tegevuste arvu / neis osalenud inimeste arvu. 
 
 
Elluviidud tegevused 
 

Alljärgnevalt on toodud juhend projekti rakendamise käigus elluviidud tegevuste kirjeldamiseks. Palume 
märkida ära ka kõik projektiga seotud positiivsed ja negatiivsed kogemused.  
Võimalusel siia lisada ka projekti elluviimisega seotud väljundid (video, fotod, veebilehekülg, artiklid 
jne) ning informatsioon nende levitamise kohta. 
 

Kõigi toetatud organisatsioonide projektidega seotud dokumentatsioon, päevakavad, koolitus- ja teabepäevade 
materjalid on vastavates projektikaustades ning need asuvad nende juures. Organisatsioonide 2013.a tegevuse 
koondaruanded kõik kätte saadavad Fondist Toompuiestee 10. 
 Üldistatud ülevaate annab „Indikaatorite“ lisaaruannete koond, mis näitab milliseid tegevusi ja millises mahus 
organisatsioonid teevad, et täita invapoliitika reegel 18’ga neile pandud rolle: 

Puuetega inimeste organisatsioonide rollid ja tegevusprogrammides nende 
realiseerimiseks tehtavad tegevuste: 

Võrgustikus KOKKU 

Ürituste-
tegevuste 
arv  

neis 
osalenud 
inimeste 
arv 

1.      vajaduste ja prioriteetide määratlemiseks:     

1.1.   uuringute algatamine ja läbiviimine ning saadud informatsiooni 
süstematiseerimine ning edastamine poliitikakujundajatele ja teistele huvigruppidele 30 255 

1.2.   puuetega inimesi puudutavate seaduste, muude õigusaktide, eelnõude, 
arengukavade, programmide ning projektide väljatöötamises ja elluviimises osalemine 126 109 

1.3.   poliitikakujundajatele ettepanekute, märgukirjade ja ekspertarvamuste 
edastamine 68 137 

1.4.   erinevates nõukogudes, töögruppides, komisjonides ja ümarlaudades, 
milles on püsiv esindatus, liikmeks olemine 125 73 

2.      planeerimises osalemiseks:     
2.1. ettepanekute esitamine riiklike ja/või KOV poliitikate, arengukavade, eelarvete jms 
väljatöötamisel 65 189 

2.2. ettepanekute esitamine riiklike ja/või KOV sotsiaalteenuste regulatsiooni 
muutmiseks (teenuseosutamise riiklik planeerimine, teenuste kvaliteedi ja 
tulemuslikkuse suurendamine, teenuste vastavus puudega inimeste vajadustele) 

82 420 

3.      puuetega inimeste elu puudutavate teenuste ja abinõude hindamine  ja 
osutamine:     

3.1.   puuetega inimestele osutatavate teenuste hindamine 33 188 
3.2.   ettepanekute esitamine riiklike või KOV teenuste 

parandamiseks/muutmiseks 76 128 

3.3.   puuetega inimestele suunatud teenuste osutamine 220 4604 

http://www.epikoda.ee/


 3 

3.4.   erinevate oskuste arendamiseks tehtavate ürituste korraldamine 1579 17705 

3.5.   nõustamised sh individuaalsed 5934 5934 

4.      rahva teadlikkuse tõstmisele ja muutuste elluviimisele kaasaaitamine: 
    

4.1. puuetega inimestega seonduva kajastamine artiklites ja esinemistes avalikus 
meedias (TV, raadio, ajalehed, ajakirjad) 316 36 

      4.2. teabepäevade, seminaride, konverentside jms infoürituste korraldamine 685 20844 

      4.3. koolitused puuetega inimestega tegelevatele spetsialistidele 5 615 

4.4  videofilmide tootmine (kodulehe videoteek, kasutatakse TV saadete tegemisel) 10 500 

  
Järgnevalt näitena ühe puudespetsiifilise liidu ja ühe maakondliku koja tegevusaruannete ja indikaatorite aruande 
koopiad. 
 
Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu aruanne: 
 

LEPINGU NUMBER:   
12.1-5/2778-02   2013.a 

ERALDISE SAAJA:  
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit 

ERALDISE SAAJA 
ESINDAJA: 

 
Auli Lõoke, tegevjuht 

 
 

Projekti   ELILi tegevusprogramm  2. kvartali kokkuvõte 
 
Projekti kestus 
 
 
Projekti algus:  01/  01  / 2013    Projekti lõpp: 31 / 12  / 2013 

Tegevuste kogukestus (kalendripäevades):     365 päeva 

 
Projekti kokkuvõte 
Palume esitada lühikokkuvõte projektist 
 
Eesmärk 

Tegevusprogramm aitab ellu viia ELILi peaeesmärki: olla liikumispuudega inimeste ja nende ühenduste eestkostja teel 

barjäärivaba ühiskonna poole läbi liikmeskonna igakülgse kaasamise otsustusprotsessi.  

2013.a tegevusprogrammi täitmisel keskendutakse järgmistele tegevustele: 
 

• Eesti liikumispuudega inimeste ühishuvide eest seismine omavalitsuste ja riigi tasandil eri valdkondades 

(ligipääsetav elukeskkond, transport, haridus, tööhõive, kultuur, informatsioon, teenused ja toetused jne).  

• Liikumispuudega inimeste väärikuse ja õiguste kaitse,  liikumisvabaduse käsitlemine ühe põhilise inimõigusena. 

• Annetuste kogumine abivajavate liikumispuudega laste ja täiskasvanute toetamiseks nende parema toimetuleku 

kindlustamisel.   

• Liikumispuudega inimestele võimaluse andmine avaldada arvamust, algatada diskussioone erinevates 

eluvaldkondades (kodulehekülje infofoorum, meililist, FB, infopäevad, juhatuse väljasõidud kohtadele). 

• Avaliku arvamuse kujundamine, suhtlemine pressiga, ELILi ja ühingute tegevuse ja eesmärkide tutvustamine. 

• Liikumispuudega inimeste teadlikkuse tõstmine neid puudutavates valdkondades. Liikmesühingute aktiivi 

koolitamine ja suunamine oma piirkonna (liikumis)puudega inimeste eestkostjaks ja partneriks 

omavalitsusorganitele.  
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• Liidu liikmete sotsiaalne rehabilitatsioon  läbi kultuuri- ja ühisürituste. 

• Koostöö Eestis tegutsevate  puuetega inimeste organisatsioonidega. 

• Koostöö kodanikeühenduste, avaliku- ja ärisektori institutsioonidega. 

• Koostöö Eesti seadusloome- ja valitsusorganitega invapoliitika kujundamisel Eestis.  

• Rahvusvahelise koostöö jätkamine sõsarorganisatsioonidega. 

• Liikumispuudega inimestele vajalike projektide koostamine ja läbiviimine. 

 
Palume välja tuua toimunud muudatused projektitaotluses esitatud ja tegelikult elluviidud tegevuste vahel, põhjendada : 
 

Olulisi muudatusi 2013.a tegevusprogrammi 1. Kvartali,  2. kvartali , 3. kvartali  ja  4. kvartali   planeeritud tegevustes ja 

elluviidud tegevustes ei olnud, need viidi ellu plaanipäraselt. 

 

 koostööpartner(id): liikmesühingud, teised puuetega inimeste organisatsioonid, vabatahtlikud, koostööpartnerid 

kodanikeühendustest, omavalitsustest, avalikust sektorist, äriühingutest. 

 projektis osalenud isikute arv: üritustest (teabepäevad, koolitused, koosolekud, ümarlauad, nõupidamised, 

erinevad üritused) osavõtjate kohta peetakse arvestust registreerimislehtedel, mis asuvad vastavate projektide 

kaustades. 

 projekti täitmise kestus  1. kv 01.01.2013-31.03.2013 

                                          2. kv 01.04.2013-30.06.2013 

                                          3. kv 01.07.2013-30.09.2013 

                                          4. kv 01.10.2013-31.12.2013 

 

 täiendavate ressursside taotlemiseks esitatud taotlused (ning kas need rahuldati): 

1. Jaanuaris saabus rahastusotsus KIKist 2012 esitatud projektide  kohta:   
Projekt Liikumispuudega noorte loodusretked 3437.90 
Projekt Simulatsioonimäng Tln Botaanikaaias  1899.50 
Projektid  viiakse ellu 2013.aasta jooksul   

2. Veebruaris esitati taotlus HMNle  M. Aitsami elulooraamatu kirjastamiseks  summas 5938€ 

3. Märts SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitati 2 taotlust projektide rahastamiseks:  

Liikumispuudega noorte õppekäigud loodusesse  

Liikumispuudega noorte õppekäik Tallinna Loomaaeda 

Projektide menetlemine ja otsusteni jõudmine võtab aega taotluse esitamise tähtajast 5 kuud. 

Märtsis esitati taotlus koguperepeo Puude taga on inimene rahastamiseks summas 40 000 eurot KÜSKile, mis 

rahastati täies mahus. Üritus toimus 07.-08.06.2013 Tallinna Lauluväljakul. 

4. Aprillis esitati Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile taotlus rahastada liikumispuudega laste suvelaagrit „Julge   

       elada!“ 23.-26.06.2013. Mais tuli positiivne otsus, laagrit rahastatakse summas 2300 eurot. 

       Aprillis esitati taotlus koguperepeo Puude taga on inimene rahastamiseks summas 30 000 eurot Tallinna LVle.    

              Taotlus  rahastati täies mahus. Üritus toimus 07.-08.06.2013 Tallinna Lauluväljakul. 

5. Mais esitati EPI Fondile rahastamiseks projekt Alustava ettevõtja koolitus liikumispuudega inimestele summas 

2947€, mis rahuldati täies mahus. Projekt viiakse ellu juuni – september 2013. 

6. Juunis saabus rahastusotsus KIKist märtsis 2013 esitatud projektide  kohta:   

Liikumispuudega noorte õppekäigud loodusesse 3557.90  

Liikumispuudega noorte õppekäik Tallinna Loomaaeda 1917.40 

 Novembris esitati HMNle projekt Koolitusprogramm (liikumis)puudega inimestega suhtlemisest ja abistamisest, 
mis ei leidnud rahastamist. 
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Elluviidud tegevused 
 

Alljärgnevalt on toodud juhend projekti rakendamise käigus elluviidud tegevuste kirjeldamiseks. Palume 
märkida ära ka kõik projektiga seotud positiivsed ja negatiivsed kogemused.  
Võimalusel siia lisada ka projekti elluviimisega seotud väljundid (video, fotod, veebilehekülg, artiklid 
jne) ning informatsioon nende levitamise kohta. 
 

 
1. Tegevuste kirjeldus 

• Palume anda tegevuste üldkirjeldus (kontekst, teema jms) 
 

Alljärgnevate projektide rahastus on saadud HMNist  läbi EPI Fondi. 
 
 
1. Kodulehe arendamine. Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu koduleht aadressil www.elil.ee on üleval olnud 

aastast 1999.  Kodulehekülg on asendamatu nii püsi- kui operatiivinfo vahendamisel mitte ainult oma Liidu 

liikmetele, vaid kõigile  

asjasthuvitatutele, kel internetile ligipääs. Veebilehte on täiendatakse ja kaasajastatakse pidevalt, liidul on 

moderaator, kellele on võimalik tänu projektitoetusele väikest tasu maksta. I kvartalis külastati kodulehte 3 000 

korda. 2013.a jooksul on  

plaanis kodulehe visuaalset poolt kaasajastada. II kvartalis külastati lehte 2 000 korda. Täienes pildialbum, 

vabatahtlike lehe alamveeb. III kvartalis ja IV kvartalis külastati kodulehte ligi 1 000 korda. Kodulehel kajastati 

jooksvaid sündmusi. 

 
2. Tänuüritus AASTA TEGU 2012  I kvartal 

 

15. veebruaril 2013 toimus Tallinna Teletornis Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tänuüritus AASTA TEGU 

2012. Tänuüritusel tunnustati ja tänati üksikisikuid, asutusi ja organisatsioone, kes on liikumispuudega inimesi 

toetanud sõna või teoga 2012.aastal või pikema aja jooksul. Tegemist on traditsioonilise üritusega, mis toimus juba 

kaheteistkümnendat korda.  Aastate jooksul on tänumeene saanud 149 heategijat, sel üritusel lisandus 11. 

Liikumispuudega inimesi tervitasid Riigikogu esimehe asetäitja L. Raudjärv, SoM sotsiaalala asekantsler A. 

Ljudvig, Invalidiliitto ry president  P. Tuominen.  Meeleolu  lisas  laulja Sandra Salumäe.  Pidulik üritus lõpetati 

kohvilauas. 

Oma õpingutest, spordiharrastustest, vabatahtlikust tööst, iseseisva elu võimalikkusest  Eestis  rääkisid isiklike 

kogemuste põhjal  Alar Õige,  Tom Rüütel, Annika Ossipova ja Monika Siruli. 

Tunnustuse ja tänumeene pälvisid: 

1. Heategevuskross Tanel Leok  ja sõbrad – Aasta toetaja   

2. Tiina Kangro -  Aasta ajakirjanik       

3. Mart Laar – Aasta poliitik      

4. Hille Maas – Aasta füsioterapeut     

5. Roosta Puhkeküla – Aasta majutaja      

6. Tanel Talve ja Elmar Liitmaa – ansambel Ajaratas, Aasta meelelahutaja  

7. Tartu LV – Aasta omavalitsus      

8. Aleksei Turovski – Aasta Lastesõber      

9. Annika Ossipova – Aasta vabatahtlik      

10. Tanel Joost - Aasta ettevõtja       

11. Heiki Mäemuru – Aasta õpetaja     

http://www.elil.ee/
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ELILi pressiteade 14.02.13 Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit jagab üksteist Aasta 2012 tegija tiitlit 
http://www.elil.ee/?doc=10117&path=press 

Kajastused TV3 ja Kanal 2 uudistes. 

 

3. Liikmesühingute juhtide ja aktiivi koolitus. Kõige olulisemaks peame liikmesühingute aktiivi koolitamist ja 

suunamist oma piirkonna (liikumis)puudega inimeste eestkostjaks ja partneriks omavalitsusorganitele. Tegevus 

invavaldkonnas eeldab asjakohaseid teadmisi ja kogemusi puuetega inimeste olukorrast ja vajadustest. ELIL peab 

oluliseks koolituste korraldamist, mille kaudu leiavad liikumispuudega inimesed tööd.  

I kvartal 

2012. aastal algasid infopäevad Läänemaa Invaühingus, mille tulemusena sündis mõte korraldada ELILi toetusel 

ühingu tänuüritus. Reedel, 11.01.13 toimus Haapsalus, Iloni Imedemaa muuseumi saalis pidulik sündmus. 

Läänemaa IÜ ütles oma tänuüritusel aitäh ühingu tegevusele sõbrakäe ulatajatele. Tervitamas oli linnapea Urmas 

Sukles, sündmus leidis kajastamist ajalehes Lääne Elu. Kohal Liidust käisid üritusest osa saamas juhatuse esimees 

Ants Leemets tegevtöötajatega. Vastavalt juhatuse otsusele toetas ELIL üritust 500€ ulatuses arvete, mis olid seotud 

tänuüritusega, tasumisega. 

II kvartal 

02.04.2013 tegevjuht viis Saue IÜs läbi infopäeva, kus tutvustas aktuaalseid muudatusi seadusandluses ja ELILi 

2013.a tegevusplaani.  

26.04.2013 toimus infotund, kus projektijuht Jüri Järve andis ELILi liikmetele ülevaate rahvusvahelise projekti 

Universaalne disain – takistustevaba keskkond - käigust, vahendas kogemusi ja näitas illustreerivaid videofilme. 

 

17.06.2013 toimus Käsmu Puhkekülas 1-päevane koolitus ühingute juhtidele täiskasvanuõppest – Organisatsiooni 

juhatuse ja aktiivi roll täiskasvanu õppes. Koolituse vajadus tekkis välisprojektist – projektitiim jagab saadud 

kogemusi  

ühingute aktiivile, nemad peavad seda teavet oskama kasutada oma igapäevas töös ligipääsetavuse valdkonnas – 

suheldes omavalitsuste töötajate, arhitektide, projekteerijatega jne. Koolituse viis läbi Addenda Konverentsikeskus 

OÜ koolitaja K. Paal. 

18.06.2013 toimus Käsmu perelaagri raames välisprojekti Universaalne disain – takistustevaba keskkond tulemusi 

tutvustav infotund, mille viis läbi projektijuht J. Järve.  

III kvartal 

20.09.13 Juhatuse liikmete koolitus Käsmus, modereeris S. Anspal. Teemad: 

• Mis on juhatuse kohustused ja vastutus? 

• Kuidas jagada ülesanded juhatuses nii, et koormus jaguneks võrdselt? 

• Kas autoritaarne juht või meeskonnatöö? 

• Kuidas leida inimesi juhatusse, millega neid motiveerida? 

• Põhikiri kui töövahend, mis aitab  eesmärke silme ees hoida. 

• Juhatuse ja ühenduse liikmete suhted. 

• Organisatsiooni visioon – eesmärkide seadmine ajalises perspektiivis. 

 

IV kvartal 

22.11.13 Infotund Töötukassa roll uue töövõime toetamise süsteemi loomises , lektor Pille Liimal, Töötukassa 

juhatuse liige 

Külaskäigud ühingutesse 
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12.12.13 Tallinna LIÜ  25-aastapäevaga seoses käis ühingut tervitamas ELILi poolt tegevjuht 

14.12.13 Läänemaa IÜ 25-aastapäevaga seoses käisid ühingut tervitamas ja ühinguga tutvumas I. Tarand, T. Sihver, 

E. Kaibald ja A. Lõoke. 

19.12.13 Võru Ratastooliklubi aastalõpuüritusest võtsid osa tegevjuht ja E. Kaibald 

19.12.13 Tapa LIÜ aastalõpuüritusest võttis osa projektijuht A. Kokk ja vabatahtlik M. Tatter 

 

2. Ettevalmistused 
• Palume kirjeldada ettevalmistusi projekti elluviimiseks  

Tööplaani   I    etapi täitmine: jaanuar   2013 – märts 2013 
Tööplaani   II   etapi täitmine: aprill        2013 – juuni 2013 
Tööplaani   III  etapi täitmine: juuli         2013 – september 2013 
Tööplaani   IV  etapi täitmine: oktoober 2013 -  detsember 2013 
 

• Veebilehele uuendamine, täiendamine värske materjaliga 

 

I kv pidev töö, mille tulemusena kodulehe külastatavus kasvab stabiilselt. Lisandus jooksev info, uued lingid, 

täienes pildigalerii, videoteek.  

II kv   lisandus jooksev info, täienes pildigalerii, videoteek, vabatahtlike veebleht. 

III kv  lisandus jooksev info, täienes pildigalerii, videoteek, projektide rubriik. 

IV kv  lisandus jooksev info, täienes pildigalerii, videoteek, projektide rubriik. 

 

• ELIL Facebookis 

 

2010.a lõpust on FBis ELILi konto, kuhu pannakse jooksvalt üles info olulisematest sündmustest.  

I kv   info olulisematest sündmustest, lehel on 1. kvartali lõpuks 292 fänni 

II kv  info olulisematest sündmustest, lehel on 2. kvartali lõpuks 326 fänni 

III kv  info olulisematest sündmustest, lehel on 3. kvartali lõpuks 840 fänni 

IV kv  info olulisematest sündmustest, lehel on 4. kvartali lõpuks 884 fänni 

 

• Juhatuse koosolekud kord kuus 

I kv toimusid 13.01.2013, 20.02.2013 ja 27.03.2013  

II kv toimusid 24.04.2013, 26.04.2013, 29.05.2013 ja 18.06.2013 

III kv toimusid 28.08.2013 ja 25.09.2013 

IV kv toimusid 05.10.2013 ja 15.11.2012  

 

• Üldkoosolek  – toimub 26.04.2013 ja 22.11.2013 

26.04.2013  toimus ELILi üldkoosolek, kus kinnitati 2012.a majandusaasta aruanne ja 2013.a tegevuskava ja 

eelarve.  

22.11.2013 toimus ELILi üldkoosolek, kus valiti ELILi juhatus järgmiseks kolmeks aastaks: juhatuse esimees 

Indrek Tarand, liikmed Tiia Sihver, Hedi Gehrke, Ülle Valvar, Tom Rüütel, Heldur Otsa, Jüri Lehtmets 

• Koostöö Invalidiliittoga 

I kvartal 

16.01.13  Tegevtöötajad käisid  ELILi poolt õnnitlemas koostööpartnerit, Soome Invalidiliitto peret, kes tähistas 

oma 75. sünnipäeva. Oli palju rõõmsaid inimesi, väärikaid tervitajaid, põnevaid tagasivaateid, muusikat ja naeru. 
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II kvartal 

25.04.13    toimus Invalidiliito piirkondlike ühingute juhtide koolitus Tallinnas (24.04.13-26.04.13). Tegevjuht ja 

vabatahtlik Marit Ummelas rääkisid ELILi tegevusest ja väljakutsetest. 

18.-20.06.13 ELILi perelaagrist võttis osa 10-liikmeline delegatsioon Invalidiliittost. 

IV kvartal  

08.-09.11.13 Invalidiliitto kutsel noolepuhumise MM Tamperes. Sel suvel peeti Käsmu perelaagris maha huvitav 

võistlus - täpsusnoolepuhumine. Vahe meile tuntud nooleviskega selles, et nool saadetakse märklaua poole  mitte 

visates vaid puhudes. Võistluse tõid laagrisse soomlased, kes andsid teada, et kolm paremat pääsevad novembris 

Tamperesse toimuvatele lõppvõistlusele. Meie kolm paremat - Jüri Toomejõe, Cordelia Tiesel ja Viive Kruusenberg 

kaitsesid ELILi au 

8. novembril Tampere Messikeskuses, võistlus oli põimitud seal toimunud abivahendite messi programmi.  

Noolepuhumisvõistluse partoon oli suusalegend Juha Mieto, kes on Soomes väga populaarne mees. Soomlased 

kutsuvad teda igavaseks teiseks - põhiliselt 70ndatel võistelnud Mieto sai tuntuks sellega, et ei suutnud mitmetest 

headest sõitudest hoolimata võita individuaalset kuldmedalit olümpiamängudelt ega maailmameistrivõistlustelt. 

Meie võistlejad  esinesid väga hästi, Jürit eraldas esikohast vaid kaks punkti. Cordelia ja Viive pälvisid finalistide 

medalid. Cordelia kui noorim võistleja sai eriti sooja publiku vastuvõtu osaliseks.  

.  

• Kohtumised poliitikute ja ametnikega,  liikumispuudega inimeste õiguste kaitse 

I kvartal 

31.01.13 toimus Riigikogu saalis riikliku tähtsusega küsimuse – Puuetega inimeste tööhõive – arutelu. Peaettekanne 

Abikäest, ettekandeid veel Töötukassast, sotsiaalministeeriumist, EPI Kojast, RK sotsiaalkomisjonist. ELIList 

osalesid T. Sihver ja A. Lõoke.  

08.02.13 tegevjuht osales SoMi poolt korraldatud infopäeval, kus meenutati kodukorda projektide esitamisel 

HMNle. 

01.03.13 Tegevjuht ja S. Kõllamets osalesid Töötukassa poolt organiseeritud mõttetalgutest – Puudega inimeste 

ootused töölesaamisel Töötukassale. 

06.03.13 M. Aitsam ja tegevjuht osalesid Tartu Ülikooli eetikakeskuse korraldatud arutelul "Inimese väärtus. 

Puuetega inimesed Eestis". Kollokviumil arutlesid Tiina Kangro (ajakirjanik, saatesarja "Puutepunkt" produtsent) ja 

Viktor Vassiljev (Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige, arst) järgmistel teemadel: Mida inimene ühiskonna jaoks 

tähendab - kas tema väärtus  

sõltub tema panusest? Kuidas suhtutakse puuetega inimestesse Eestis? Millistest väärtustest seejuures lähtutakse? 

Millised väärtused on jäänud tähelepanuta? Kuidas kujunevad väärtushoiakud puuetega inimeste suhtes? Mida 

puuetega inimesed ise väärtustavad? Mis teeb nende elu õnnelikuks?  Kuidas saavad puuetega inimesed olla 

ühiskonnaellu kaasatud? 

 

II kvartal 

10.04.13 toimus MKM transpordi arengukava koostajate töögrupi töökoosolek. 

04.06.13 toimus Riigikogu sotsiaalkomisjoni avalik istung, mis oli inspireeritud koguperefestivalist Puude taga on 

inimene. Ettekande tegi istungil juhatuse liige Tiia Sihver, kes rääkis valdavalt ligipääsetavuse probleemidest 

teenustele. 

III kvartal 

19.08.2013 toimus kohtumine linnapeakandidaadi E-N Krossiga, kes huvitus puudega inimeste toimetulekust 

Tallinnas. Osalesid tegevjuht, E. Kaibald, J. Järve, A. Vool, T. Tiik, T. Asuja. 
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IV kvartal 

09.10.13 ELILi esindajad osalesid Eesti Hooldajate Liidu asutamisel, liitu juhib T. Kangro.  Liit keskendub eelkõige 

suure hooldusvajadusega puuetega inimeste probleemide lahendamisele, liidule on suured ootused ka 

sotsiaalministeeriumil.  

20.11.13 Toimus töölõuna minister Rõivase kutsel, et arutada töövõimetuskindlustuse reformiga seotud teemasid. 

Osalesid ELILi tegevjuht, EILst Signe Falkenberg, EPI Kojast M. Haukanõmm ja EPI Fondist G. Vaher. 

 

• Koostöö teiste puuetega inimeste organisatsioonidega 

 

I kvartal 

18.01.13   tegevjuht võttis osa kohtumisest Haigekassa töötajatega, kus arutati ravi- ja patsiendijuhendi koostamist. 

30.01.13 Tegevjuht osales EPI Kojas koosolekul, kus arutati kujunenud olukorda võrgustiku rahastamisel. HMN 

poolt eraldatud rahastus ei taga puuetega inimeste võrgustiku jätkusuutlikkust. 

09.02.13 Juhatuse liige T. Sihver osales Reumaliidu infopäeval ettekandega Töötukassa võimalustest puuetega 

inimeste tööle aitamisel. 

28.02.13  võtsid M. Aitsam ja tegevjuht osa EPI Koja sünnipäevale pühendatud pidulikust vastuvõtust. 

20.03.13  toimus Koostöökogu koosolek, kus kuulati erinevate ministeeriumide sõnavõtte tegevustest puuetega 

inimeste õiguste tagamisel.  

22.03.13 Tegevjuht osales EPI Koja üldkoosolekul, S. Kõllamets ja J. Lehtmets järgnenud infopäeval, kus tutvustati 

tegevusi puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamisel Eestis. 

II kvartal 

19.04.13 Tegevjuht osales EPI Koja ümarlaual, kus arutati planeeritavaid muudatusi, mis puudutavad 

töövõimehindamist ning riiklike sotsiaalteenustega seostumist (eeskätt rehabilitatsioon ja abivahendid). Teadaolevalt 

on plaanis anda Sotsiaalkindlustusametilt Töötukassale üle kohustus püsiva töövõimetuse tuvastamiseks ning 

töövõimetusega seotud toetuse maksmiseks. Pole teada, millisele metoodikale tuginedes hakatakse töövõimet 

hindama. Kui töövõime hindamine toimub Töötukassas, kuidas toimub inimese seostamine riiklike 

sotsiaalteenusega Sotsiaalkindlustusametis (rehabilitatsiooniteenus, abivahendid)? 

10.05.13  Tegevjuht osales EPI Kojas ümarlaual, kus arutati abivahendite teenuse arengusuundi seoses uue 

töövõime hindamise süsteemi loomisega. 

III kvartal 

23.08.13 Tegevjuht ja tegevjuhi abi osalesid Vahemurrus Pärnumaal EPI Koja üldkoosolekul. Rääkimas olid 

ametnikud SoMist TVK reformist. 

26.09.13 osales tegevjuht G. Vaheri poolt juhitava TVK töögrupi koosolekul, kus arutati planeeritava 

töövõimetoetuse suuruse üle ja otsustati teha vastav märgukiri ministeeriumile.   

IV kvartal 

16.10.13 toimus SoMis Koostöökogu istung, mille korraldajaks oli ministeerium. Koosoleku päevakord oli 

järgmine: 

1. Ministeeriumite ja puudega inimeste esindusorganisatsioonide esindajate koostöökogu ja teemapõhiste 

töörühmade töökorra eelnõu tutvustus ja heakskiitmine; 

2. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine: ministeeriumite esindajate ülevaade puudega inimesi 

puudutavatest tegevustest (nt arengukavad, seadusloome, üksikalgatused jms) ja tulevikuplaanidest oma haldusala 

lõikes; 

3. Ülevaade Eesti Puuetega Inimeste Koja võrgustiku tegevusest ja tulevikuplaanidest; 
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4. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni järelevalve korraldamine 

5. Puudega inimeste esindusorganisatsioonide tegevuse toetamine/rahastamine: SoM tutvustab puudega inimeste 

esindusorganisatsioonide võrgustiku praegust rahastamisskeemi. Valdkondlikud näited ja kogemused ning 

ettepanekud.  

17.10.13 Tegevjuht osales EPI Koja juhatuse koosolekul, kus andis ülevaate suvel toimunud koguperepeo Puude 

taga on inimene rahalisest toimetulekust. 

18.10.13 tegevjuht osales infopäeval SoMis, kus tutvustati Eurppa Majanduspiirkonna programme ja avanevaid 

taotlusvoore. 

25.10.13 tegevjuht osales Eesti Noorteühenduste Liidu poolt organiseeritud meediakonverentsil. 

28.11.13 SoMis toimus puudega inimeste õiguste kaitse ja ligipääsetavuse töögrupi mõttetalgud. ELIList on 

töögrupis A. Lõoke, J. Järve, J. Lehtmets. 

02.12.13 tegevjuht osales KÜSKi poolt korraldatud Kodanike Eesti programmi koolitusseminaril. 

03.12.13 osalemine puuetega inimeste päevale pühendatud konverentsist  Puudega inimesed tööle - võimalik või 

võimatu? mille korraldas EPI Koda. 

07.12.13 tegevjuht tervitas Eesti Lihasehaigete Seltsi 20.aastapäeval ja võttis osa pidulikust koosviibimisest. 

16.12.13 osalesid tegevjuht ja juhatuse liikmed J. Lehtmets, T. Rüütel ja H. Gehrke EPI Koja korraldatud 

mõttevahetuses TÖÖVÕIMEREFORMI HETKEOLUKORD – MIS TEHTUD? MIS EES OOTAMAS? Osalesid ka 

SoMi esindajad. 

 

• Kõrgkoolis õppivatele liikumis- ja nägemispuudega tudengitele tugiisiku teenuse koordineerimine 

 

I kvartal 

HTM kaudu saab 2012/2013 õppeaastal toetust tugiteenusteks 2 tudengit. Programmi Primus kaudu ligi 60 õppurit. 

Lepingud on sõlmitud juunikuu lõpuni. Primus programmiga liitunud kõrgkoolide õppuritele määrab stipendiume 

AS Arhcimedes. Kahes kõrgkoolis õppivatele tudengitele, mis pole Primus programmiga liitunud, rahastab teenust  

Haridus- ja Teadusministeerium, teenust koordineerib ELIL. 

II kvartal  

Jätkus Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt rahastavatavate tudengite tugiteenuste koordineerimine kahes 

kõrgkoolis, mis pole Primus programmiga liitunud. 

III kvartal 

Jätkus Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt rahastavatavate tudengite tugiteenuste koordineerimine kahes 

kõrgkoolis, mis pole Primus programmiga liitunud. 

 

• Portaali www.liikumisvabadus.invainfo üle-eestilise ligipääsetavuse info kogumine (riiklike ja  

ühiskondlike objektide ligipääsetavuse kaardistamine). Portaali arendamine. Infopäevad ja koolitused.  

 

I kvartal 

28.02.13 esitati Tallinna Ülikoolile hinnapakkumine õppehoonete kaardistamiseks. Märtsis jätkusid läbirääkimised, 

kindel tellimus veel tulemata. 

IV kvartal  

02.10.13 anti üle Tallinna Ülikoolile ligipääsetavuse audit, ettekande tegi projektijuht J. Järve.  

  

http://www.liikumisvabadus.invainfo/
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• Projekt Universaalne disain – takistustevaba keskkond (Universal Design – Barrier Free 

Environments)  

 

Taust: Projekti rahastab programm Grundtvig elukestva õppe alamprogrammist. Projektis osalevad partneritena Läti, 

Leedu, Eesti, Inglismaa ja Hispaania liikumis- ja füüsilise puudega inimeste organisatsioonid. Mõte sai alguse 

Vilniuses 2010 toimunud Eesti, Läti, Leedu ja Soome liikumispuudega inimeste organisatsioonide esindajate 

konverentsil. Tõdeti, et  

ligipääsetavuse olukord on riigiti väga erinev. Saamaks konkreetset ülevaadet otsustati keskenduda konkreetsetele 

teemadele – universaalne disain ongi esimene teema, mis käsile võetakse. 

 

Projekti eesmärgiks – jagada osavõtvate riikide organisatsioonide vahel universaalse disaini kogemust, anda 

ülevaadet oma riigi olukorrast liikumispuudega inimeste ligipääsu küsimustes, jagada positiivseid ja negatiivseid 

kogemusi, töötada välja ühtne tegevusstrateegia universaalse disaini põhimõtete rakendamise osas. 

Tegevuste osas on planeeritud rida kohtumisi ning töötubasid, vähemalt üks kohtumine igas partnerriigis. Tegevused 

toimuvad septembrist 2011-juulini 2013 Leedus, Inglismaal, Lätis, Hispaanias, Eestis. 

Nende tegevuste tulemusena peab suurenema teadlikkus universaalse disaini põhimõtete rakendumise osas, 

omandatud kogemuste põhjal saavad partnerorganisatsioonid efektiivsemalt edendada ligipääsetavuse printsiipe oma 

riikides. Infopäevadest ja töötubadest osavõtjatest kujunevad välja antud riikide universaalse disaini eksperdid. 

 

20.-22.11.2011 projektimeeskonna esimene kohtumine Vilniuses Leedu partneri organiseerimisel. Kohal olid 

kõik partnerriigid, toimus tutvumine nii isiklikul pinnal kui organisatsioonide tasemel. ELILi esindasid J. Järve ja A. 

Lõoke. Kõik riigid tegid ettekanded universaalse disaini staatusest oma maal, väljakutsetest ja saavutustest. J. Järve 

tutvustas peale üldülevaadet detailsemalt liidu projekti Üle-eestilise ligipääsetavuse info kogumine ja portaali 

www.liikumisvabadus.invainfo. Lepiti kokku edasises tegevuskavas. Järgmise kohtumise organiseerib Inglismaa. 

 

28.-31.03.2012 teine kohtumine Londonis Inglismaa partneri organiseerimisel. Kohal olid kõik partnerriigid, Eestist 

J. Järve ja A. Lõoke. Inglise partnerid olid päevad sisustanud praktiliste tegevustega – käidi palju Londonis ringi ja 

tutvuti liikumisvabaduse heade praktikatega, peamiselt kultuurivallast (ligipääsetavad St Pauli katedraal, Royal 

Festival Hall, Victoria and Albert Museum, National Portrait Gallery, moodsa kunsti keskus Tate Modern ja paljud 

muud objektid). Kaasa tõime palju pildimaterjali/fotosid ja video. Londonit iseloomustab universaalse disaini 

põhimõtete arvestamine. Kogemusi jagame eesti avaliku ruumi kujundajate ja puuetega inimestega. 

 

27.-30.05.2012 kolmas kohtumine Riias Läti partneri organiseerimisel. Kohal olid kõik partnerriigid, Eestist J. 

Järve, A. Vool, V. Urban ja A. Lõoke. Toimus õpitegevus Läti arhitektuuriliste objektide baasil (Sigulda loss, 

Turaida kaitseala, muuseum Riia Börs). Läti partneri presentatsioon tehtavast lobitööst, ligipääsu audititest, 

konsulteerimistest, auhinnast „Kuldne Kark“. Diskussioon, projektist kokkuvõtete tegemine. 

Septembris 2012 toimub kohtumine Hispaanias ja 2013 korraldab töötoa Eestis ELIL. 

 

23.-26.09.2012 neljas kohtumine Reusis Hispaania partneri organiseerimisel. Kohal olid kõik partnerriigid, Eestist J. 

Järve, T. Sihver, K. Viisimaa ja A. Lõoke. Läbivaks teemaks oli „ligipääsetav ajalugu“ – muinsusväärsused Reusis, 

Tarragonas ja Salous. Külastati töökeskust Amersam – kus pakutakse tööd ligi sajale puudega inimesele. Vastuvõtud 

toimusid Reusi ja Tarragona linnavalitsuses. Külastati lõbustusparki, kus atraktsioonidele pääsesid ka 

liikumispuudega inimesed. 
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I kvartal  2013 

Ettevalmistus (programmi koostamine, korralduslikud tööd) 7.-10.04.2013 Tallinnas toimuva  kohtumise 

õnnestumiseks. 

 

II kvartal 

07.-10.04.2013 toimus partnerriikide kohtumine Tallinnas. Esimesel tööpäeval – 08.04.13 - külastati Tallinna Heleni 

Kooli, Astangu Rehabilitatsioonikeskust, IT Kolledžit, Tallinna Tehnikaülikooli. Toimusid sisukad vestlusringid 

puuetega õpilaste ja tudengite õppimisvõimalustest nimetatud asutuste töötajate ja õppuritega. Teine päev oli 

pühendatud ligipääsetavale kultuurile: giidiga linnaekskursioon vanalinnas, Kadrioru Kunstimuuseum, kus 

tervitussõnad ütles külalistele Tallinna abilinnapea M. Martinson. Külastati Tallinna Botaanikaaeda ja hea 

liikumisvabadusega Kumu. Päeva lõpetas töökoosolek Endla 59, kus asub ELILi kontor. 

26.04.2013 toimus infotund, kus projektijuht Jüri Järve andis ELILi liikmetele ülevaate projekti käigust, vahendas 

kogemusi ja näitas illustreerivaid videofilme. 

05.-08.06.2013 toimus juhtriigi Leedu poolt korraldatud viimane workshop Vilniuses, kus toimus kokkuvõttev 

rahvusvaheline konverents Universaalne disain – utoopia või reaalsus ja tutvuti liikumisvabadusega Vilniuse 

vanalinnas, külastati  

kaasaegset, liikumisvabadusega arvestavat arheoloogiamuuseumi Kernaves. Huvipakkuv oli külaskäik 

rahamuuseumi Vilniuse kesklinnas. 

 

17.06.2013 toimus Käsmu Puhkekülas 1-päevane koolitus ühingute juhtidele täiskasvanuõppest – Organisatsiooni 

juhatuse ja aktiivi roll täiskasvanu õppes. Koolituse vajadus tekkis välisprojektist – projektitiim jagab saadud 

kogemusi ühingute aktiivile, nemad peavad seda teavet oskama kasutada oma igapäevas töös ligipääsetavuse 

valdkonnas –  

suheldes omavalitsuste töötajate, arhitektide, projekteerijatega jne. Koolituse viis läbi Addenda Konverentsikeskus 

OÜ koolitaja K. Paal.  

18.06.2013 toimus infotund Käsmu perelaagris, kus ligi 150 kuulajat sai osaleda projektijuhi J. Järve veetud 

vestlusringis, kus arutati ligipääsetavuseprobleeme võrrelduna muus maailmas nähtuga. Tutvuti rohke foto- ja 

videomaterjaliga.  

  

• Liikumispuudega noorte loodusretked, rahastaja Keskkonnainvesteeringute Keskus  

II kvartal  

Alates 2010. aastast korraldab ELIL liikumispuudega lastele loodusretki. Eesmärk on pakkuda liikumispuudega 

noortele võimalust viibida looduses, et õppida tundma erinevaid protsesse selles, taime- ja loomaliikide rohkust ning 

suurendada noortes tahet iseseisvaks looduses liikumiseks. Projekti raames läbiviidavad tegevused on kooskõlas 

põhikooli ja gümnaasiumi bioloogi õppekavaga ning on seeläbi noortele mõnusaks täienduseks koolipingis õpitule. 

Õppekäikude eesmärk oli liikumispuudega noorte loodushuvi ja loodusteadmiste suurendamine, noorte 

keskkonnateadlikkuse ja loodushoiuga seonduvate teadmiste tõstmine läbi interaktiivse õppe ja õppereiside. 

Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus 

14.06.2013 toimus noortele keskkonnateemaline simulatsioonimäng ja mereretk kuunar Kajsamooriga Tallinna 

lahel. Sellele järgnes ekskursioon Lennusadama meremuuseumis. Simulatsioonimängu eesmärgiks oli  suurendada 

noorte keskkonnateadlikkust, oskust loodust säästvaks  käitumiseks. Näha ja mõista seoseid looduslike ja 

ühiskonnaprotsesside vahel.  
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III kvartal 

13.09.2013 toimus 20 lapsele ekskursioon Tallinna Loomaaias giidi juhtimisel. Õpiti tundma loomade ja lindude elu 

erinevust looduslikes tingimustes ja loomaaias.  

IV kvartal 

05.10.2013 toimus liikumispuudega laste loodusretk Nõva Looduskeskusesse. Milline on mets ja meri sügisel? 

Looduskeskus paikneb Eesti looderannikul ja on tuntud oma kauni mereranna, puhta laulva liiva ja metsaandidest 

rikaste nõmmemännikute poolest. Õpiti tundma metsataimi, söödavaid ja mürgiseid seeni. Vaadati, mida uut on 

looduskeskuse maja väljapanekutes ja retkel, kuidas loodus valmistub ette talve tulekuks. 

14.10.13 toimus liikumispuudega laste loodusretk Viimsi Looduskeskuse Tädu matkarajal. Matkati päris metsas, 

mitte mööda metsateed. Programmi teemaks oli Jalajälge jätmata. Saadi teada palju uut ja tuletati meelde vana – 

taimestik, linnud, looduse ettevalmistumine talveks. 

 

•        ELIL perelaager Käsmus 18.-20.06.2013  II kv 

 

Traditsiooniline laager, mis toimus Käsmus kuuendat aastat, enne seda peeti kokkutulekuid Saaremaal Karujärvel. 

Osales 150 inimest 15 ühingust üle Eesti, laagrilisi koos korraldusmeeskonna, vabatahtlike ja külalistega oli 180. 

Programmijuhiks S. Golomb. Avamisel tervitas laagrilisi Vihula sotsiaalnõunik, M. Lohikoski Soome 

Invalidiliittost. Esimest korda oli laagriliste hulgas 7-liikmeline esindus Soomest, Invalidiliittost. Külas käisid  

poliitik Mart Laar ja kunstnik Valli Lember-Bogatkina. Toimus viis töötuba, mis viidi läbi ühingute liikmete poolt. 

Taiestest valmis meeleolukas näitus. Projektijuht J. Järve poolt viidi läbi välisprojekti – Universaalne disain, 

barjäärivaba keskkond -  tutvustus ja arutelu liikumisvabaduse teemal meil ja mujal maailmas.  Sportlik tegevus 

hõivas aega mõlemal  päeval, Siisi Saetalu MTÜ Mondost rääkis eestlaste poolt avatud  

kohvikust Ugandas.  Projektist  Kogemusnõustamine -  kellele ja miks rääkis M. Rosental-Tustit, kaasaegsete 

liikumisabivahendite, k.a tasakaalusõidukite hooldusest S. Reemet, seiklustest Austraalias V. Lumilaid. Viktoriini 

koostas Jüri Heinlaid; aukohal olid isetegevus ja ühislaul, õhtused üritused algasid vorstide grillimisega ja lõppesid 

tantsuõhtutega. Teisel õhtul hoidsid tuju üleval Tanel Talve ja Elmar Liitmaa.  

Laagripäevad võttis üles V. Bogatkin, pilte saab vaadata kodulehe pildigaleriist. 

 

• Liikumispuudega laste ja noorte laager „Julge elada“ 23.-26.06.2013 II kv rahastaja Tallinna 

LV                                                                                                                                                          

 

Laagrist võttis osa 44 inimest, neist: 17 last (neist 15 Tallinna puudega last, 2 puudega last väljaspool Tallinna, 3 

toimkonna/vabatahtliku last), 8 täiskasvanut (laste vanemad või isiklikud abistajad), 10 projektitiimi liiget ja 

vabatahtlikku, 6 külalist ja esinejat. 

Laager toimus Tõrvaaugu Puhkebaasis, mis on kohandatud liikumispuudega inimestele. Eesmärgiks oli sisustada  

liikumispuudega lastele ja noortele suvist koolivaheaega, tõsta liikumispuudega laste ja noorte enesehinnangut ning 

õpetada juurde uusi oskusi, suurendada laste ja noorte aktiivset ellusuhtumist ning positiivset eluhoiakut. 

Tegevused: õpetati liikumispuudega lastele ja noortele võitluskunste, mida juhendab budoklubi Mitsubachi treener 

Rein Paluoja. Toimusid võistlusmängud, vooliti, ujuti, käidi looduses ja õpiti tundma taimi, lahendati 

nuputamisülesandeid, tegeldi isetegevusega. Lastele tutvustati vibusporti ning korraldati boccia võistlus. Külas käis 

A. Turovski. Lastevanematele toimusid vestlusringid puudega inimestele olulistel teemadel, mida viisid läbi ELILi 

töötajad. Kõik lapsed said mängudes ja tegevustes osavõtu eest auhinnad. Laagris toimuvat filmis Vladimir 

Bogatkin OÜst Bogavideo. Filmimise eesmärk on ELILi tegevuste jäädvustamine kroonika tarbeks, laagri tegevuste 
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jäädvustamine hilisemate analüüsiks. Laagri kaasfinantseerijateks on SA Dharma ja Eesti Liikumispuudega Inimeste 

Liit.  

Kuna tegemist oli nn jaanilaagriga, siis tehti suur jaanituli, tutvustati muistseid jaanikombeid, tantsiti ja lauldi vanu 

laule. 

 

• Projekt Vabatahtlikud sõbraks erivajadustega inimeste maailmaga,  rahastaja KÜSK 

 

Taustainfo: Projekti eesmärgiks on organisatsioonile välja koolitada olemasolevad vabatahtlikud (5) ja leida juurde 

15-20 uut vabatahtlikku, kes on valmis oma vaba aega panustama ELILi üritustes ja tegevustes kaasalöömisega. 

Projekt algas 2012.a, lõpeb aprillis 2013. 

24.11.12 toimus esimene suurem vabatatlike koolitus, kus räägiti erinevatest puuetest ja suhtlemisprobleemidest 

puudega inimestega (nägemis-, kuulmis- ja liikumispuue). 

02.12.12  ELIL esitas aasta vabatahtliku kandidaadiks Vergi Suiste. Pidulikul aktusel Tartus andis Vabariigi 

President üle tänukirjad 10 vabatahtlikule, sh Vergile. 

Projekti veebi aadress: http://vabatahtlik.elil.ee/ 

I kvartal 

19.01.13 koolitus  olemasolevatele ja uutele vabatahtlikele, mis toimus  Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis. 

Koolitajaks oli Urmo Kübar Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidust. Koolitusel anti vabatahtlikele 

ülevaade nende kaasamisest vabaühenduste tegevustesse. Õpitakse ka enesekehtestamist, konfliktide ennetamist ja 

nende lahendamist. 

18.01.13  pressiteade Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit koolitab vabatahtlikke 

Projekti ja selle tegevusi kajastati TV3 uudistes. 

09.02.13 koolitus, kus vabatahtlikele rääkisid oma lugusid puudega inimesed, suhtumistest ja toimetulekust  läbi 

oma silmade ja kogemuste. Koolituse eesmärgiks oli purustada müüte ja eelarvamusi puuetega inimestest. 

09.03.13 koolitus-praktikum, kus vabatahtlikud said proovida simulatsioonivahendeid, viiplemist ja praktilist 

liikumispuudega inimeste abistamist. 

II kvartal 

04.04.13 koolituste kokkuvõte, kus vabatahtlikud jagasid oma kogemusi ja lugusid praktilisest elust vabatahtlikuna. 

Kohal olid nii uued kui ka ELILi vanad tegijad. Kõik küsimused said vastused. Kohtumine toimus Mäesalu 

kohvikus aadressil Saku 15, Tallinn. 

18.04.13 toimus Tallinnas, Glehni lossis Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu vabatahtlike tunnustamisüritus. 

Üritusega tänati uusi ja praeguseid vabatahtlikke, kes oma igapäevaste tegemiste kõrvalt leiavad aega abistada 

erivajadustega inimesi. Projekti lõpuks koolitati 20 vabatahtlikku, kes on valmis igal ajal ja igas situatsioonis kaasa 

aitama nii ELILis kui ka teistes erivajadustega inimeste organisatsioonides. Vabatahtlike tunnustamisüritusel andis 

tunnistused üle sotsiaalminister Taavi Rõivas ja muusikaliste vahepaladega rõõmustas kohalviibijaid Marvi Vallaste. 

 

Kuulutati välja ELILi aasta vabatahtlik, kes valiti ELILi liikmete poolt – Sven Reemet. 

Üllitati pressiteade, Kuku raadiole andis otseintervjuu vabatahtlike rollist organisatsioonis tegevjuht A. Lõoke. 

Lisainfo: http://vabatahtlik.elil.ee/ 

III kvartal 

19.08.13 Vabatahtlike suvelõpu kogunemine Pääskülas Annika Amenbergi ja Margus Kiivri eramus. Tehti 

kokkuvõtteid ja peeti plaane saabuvaks hooajaks.  

02.09 ja 04.09.13 olid vabatahtlikud abiks Poola turismigrupi liikumispuudega inimestele linnaekskursioonidel. 

http://vabatahtlik.elil.ee/
http://vabatahtlik.elil.ee/
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• Projekt Koguperepidu Puude taga on inimene Tallinna Lauluväljakul 7.-8.06.2013 

Ühisprojekt puuetega organisatsioonidega koostöös. „Puude taga on inimene“ on suve alguse koguperepidu, mis 

toob kaheks päevaks Tallinna lauluväljaku merealale kokku andekad muusikud, kunstnikud, sportlased ja 

käsitöömeistrid, kes on oma töö ja loominguga pälvinud tuntust nii Eestis kui ka väljaspool – seda sõltumata ka 

asjaolust, et paljudel neist on puue. Sõbralik ja lõbus kahepäevane pidu tõestab ilmekalt, et võimekad inimesed 

suudavad seljatada ka esmapilgul ületamatud takistused, ning et meie hulgas on palju ka neid häid loojaid, kes 

märkavad tõepoolest puude taga inimest ning astuvad julgelt lavale koos teistsuguste inimestega.  

Lisaks kirevale kultuuri- ja spordiprogrammile avanevad lauluväljakul uudsed kogemustoad, kus andekad ja julged 

õpetavad teistelegi, kuidas tantsida jalgadeta, maalida käteta, käia teatris seda oma silmaga nägemata või teha 

meeskonnasporti teineteist kuulmata. Pisut taiplikkust ja abivahendeid ning kõik see on võimalik. Nii jääb inimene 

alati inimeseks ühes oma kuuluvus- ja saavutusvajaduse, tegutsemislusti ja eluisuga. 

I kvartal  

töökoosolekud 9.jaanuar, 13.veebruar, 25. märts. 

2.-3.03.13 Meeskonnatöö koolitus Porkunis. 

II kvartal 

Koguperepeo Puude taga on inimene (Tallinna Lauluväljakul 7.-8.06.2013) kokkuvõte: 

Kahe päeva peale kokku ligi 4000 külalist. Lisaks 200 meeskonna liiget ja vabatahtlikku, 180 esinejat, 150 

ühenduste alal töötajat, 80 kaubitsejat. Rohke ja väga positiivne meediakajastus. Sotsiaalkomisjoni avalik istung 

festivalil teemal. 

Esimese suure tulemusena kirjeldustõlke ja subtiitrite kohustus alates 2014. aastast riiklikku toetust taotlevatele 

filmidele. 

Kindlasti tuleb teha ka järgmisel aastal ja traditsioon iga-aastaseks. Meeskond tuli ülesandega väga hästi toime. 

Tagasiside nii puudega kui puudeta inimestelt väga positiivne. 

Ettepanekuid: Järgmisel aastal teha üritus ühepäevasena; leida kergemini ligipääsetav koht (nt Lennusadam); 

programm lühemaks jms Ettepanekuid tuli palju, meeskond analüüsib need läbi augustikuisel koosolekul. 

Korraldusmeeskond koguneb kokkuvõteteks augustis 2013. Siis otsustatakse, kuidas ja mismoodi edasi. 

Lisainfo: http://puudetagaoninimene.ee/ 

III kvartal 

29.08.13 toimus parafesti meeskonna koosolek, kus analüüsiti ürituse plusse-miinuseid valdkondade kaupa. Kõne 

alla võeti ürituse edaspidine korraldamine. Otsustati, et organisatsioonide juhatused langetavad otsuse, kas 

moodustada ürituse korraldamiseks MTÜ ja kas ollakse nõus selle asutajaliikmaks olema 30. septembriks. 

 

• Projekt  Alustava ettevõtja koolitus liikumispuudega inimestele rahastus  HMNist  läbi EPI Fondi 

 

Projekti eesmärgiks oli liikumispuudega inimeste tööga hõivatuse suurendamine - ettevõtlike liikumispuudega 

inimeste aktiveerimine, motiveerimine ja toetamine ettevõtlusega alustamiseks.  ELIL korraldas  2-päevase 

koolituse alustavale ettevõtjale. Koolitus toimus Tõrvaaugu Puhkekeskuses (Albu vald, Järvamaa) 10.- 11.10.2013. 

Sihtrühmaks oli 15 tööealist liikumispuudega inimest. Koolitusel võisid osaleda nii ühendustesse kuuluvad kui 

mittekuuluvad liikumispuudega inimesed. Kuna ettevõtjaks ei sobi oma eeldustelt iga inimene, siis nõuti koolitusele 

soovijalt  

 

http://puudetagaoninimene.ee/
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motivatsioonikirja. 5 inimest olid märkinud, et nad on algajad ettevõtjad ja soovivad saada lisateadmisi oma 

tegevuse arendamisel. 10 inimest märkisid, et plaanivad ettevõtlusega tegelemist, kuid pole veel otsust langetanud. 

Koolitajateks olid  Annika Maasalu, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant (ettevõtlusega 

seotud teemad) ja Saima Piisner, SA Järvamaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant (raamatupidamise ja 

maksundusega seotud teemad). Töötamist ja ettevõtlust toetavat seadusandlust tutvustas Auli Lõoke, ELILi 

tegevjuht. 

Tegemist oli sissejuhatava motiveeriva koolitusega, millele järgnevad süvaõppega jätkukoolitused ettevõtjale 

olulistel teemadel. Selleks kirjutatakse täiendavaid projekte erinevatele rahastajatele. 

 

• ELILi koolitused erinevatele asutustele   

25.04.13 viis tegevjuht läbi koolituse G4S rannavalve kursuse raames teemal Puudega inimene rannas. 

15.05.13 ja 22.05.13 korraldas ELIL Töötukassa juhtumikorraldajatele teabepäeva Liikumispuudega klient. Oluline 

oli grupitööna mõeldud liikumispuudega kliendi juhtumi lahendamine. Tagasiside oli väga positiivne, eriti hinnati 

seda, et koolituse läbiviijad olid liikumispuudega noored ise – Jüri Lehtmets ja Sven Kõllamets. 

28.05.13 pidas tegevjuht EPI Koja puude-temaatilise täiendkoolituse raames sotsiaaltöötajatele loengu 

Liikumispuue,, liikumispuudega inimese toimetulek ning peamised abivahendid“. 

 

• Heategevuslik motokross Tanel Leok ja sõbrad 

 

Taust: 2009, 2010. ja 2011 aasta  heategevuskross kogus laste toetuseks kokku 35 000 €. Krossiässa Tanel Leoki 

abiga  korraldatud heategevuse tulu läheb kuni 25-aastastele noortele, kes on õnnetuse läbi saanud liikumispuude. 

Abi on saanud 20 noort.  2012.a  suvel korraldas liit  esmakordselt laagri kümnele toetust saanud perele. Laagrilised 

said välja oma igapäeva muredest, häid nõuandeid füsioterapeutidelt, psühholoogilt ning kindlasti jõudu edasi 

tegutsemiseks. 

Juhatus kinnitas 18 lapse, kes olid õnnetuses saanud liikumispuude, nimekirja. Esmakordse taotluse esitanute 

toetussummaks kinnitati 12 000 krooni, teistkordse taotluse esitanute summaks 6500 krooni. Toimub arvete alusel 

toetusrahade väljamaksmine.  

I kv  2012 aastal koguti lastele 10 000 eurot, millest poole eest korraldatakse lastele ja nende peredele 

rehabilitatsioonilaager, teine pool jaotati personaalselt – toetussumma eest saab soetada abivahendeid või 

raviteenuseid. Laager toimub juulis 2013, jätkub arvete alusel toetusrahade väljamaksmine. 

II kv  jätkus toetusrahade alusel arvete tasumine ja ettevalmistustööd juulis (01.-03.07 ja 03.-05.07) toimuvateks 

kaheks rehabilitatsioonilaagriks peredele, kus kasvab õnnetuses liikumispuude saanud laps. Läbirääkimised 

psühholoogi, sotsiaaltöötajate ja erinevate nõustajate leidmiseks. 

III kv  

01.-03.07.2013 toimus Roosta puhkekülas rehabilitatsioonilaager esimesele rühmale, kus lapsed olid  koos 

vanematega (10 inimest). Lisaks meelelahutuslikule osale toimus nõustamine – kohal olid psühholoog, 

sotsiaaltöötaja, füsioterapeut, töötukassa esindaja. Soovi korral toimus individuaalnõustamine. 

03.-05.07.2013 Roostal toimus sama plaani järgi rehabilitatsioonilaager teisele rühmale, osa võttis 10 inimest. 

11.07.2013 toimus FK Keskuses Õismäel promoüritus 13.10.2013.toimuvale heategevuskrossile Tanel Leok ja 

sõbrad. 

IV kv  

13.10.2013 Tartumaal Lange motokeskuses korraldas tiim Tanel Leok ja sõbrad juba viiendat aastat järjest 

heategevuskrossi, mille tulud lähevad õnnetuses liikumispuude saanud laste ja noorte toetamiseks. Nelja aastaga on 
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kogutud ja annetatud 45 000 eurot, mille eest on peredele korraldatud rehabilitatsioonilaagreid ja toetatud lapsi neile 

vajalikuga. Käesoleva aasta heategevuskrossiga koguti ELILile 15 000 eurot. 

27.12.2013 toimus annetustšeki 15 000 eurole pidulik üleandmine Teletornis, mida kajastati laialdaselt meedias. 

 

• Maalikunstniku Mella näitused 

 

29.01.13 Mella näituse avamine sotsiaalministeeriumi I korruse fuajees. 

28.02.13 Mella näituse avamine EPI Koja ruumes 

 
• Liidu koostöö erinevate organisatsioonide ja institutsioonidega: 

 
I kvartal 

17.01.13  Tegevjuht esindas ELILi Lastehaigla Toetusfondi juubeliüritusel Kumus. 

II kvartal 

05.04.13 Tegevjuht kohtus Eesti Patsientide Nõukoja liikmetega, et arutada aktuaalseid probleeme meditsiinis, mis 

on takistuseks puuetega inimestele arstiabi kättesaamisel. 

12.04.13  Tegevtöötajad osalesid avanevate Euroopa ja Norra EMP programmide infopäeval. 

02.05.13    kohtus tegevjuht Menu kirjastuses ajakirjanik Tiia Kõnnusaarega, kes kirjutas artiklit Tallinki laevade 

invasõbralikkusest ja üldse liikumispuudega inimeste puhkuse- ja reisimisvõimalustest. Tegevjuht jagas 

liikumispuudega inimeste vastavaid kogemusi ja isiklikke tähelepanekuid. 

13.05.13  Tegevjuht ja juhatuse liikmed A. Vool ja J. Järve külastasid Niitväljal asuvat taastusravi ja õenduskodu 

Benitat ja kohtusid asutuse töötajatega. Kuna Benita on looduskaunis kohas ja igati liikumistakistusteta, sobib see ka 

liikumispuudega inimeste organisatsioonidele koolituste ja muude ürituste läbiviimise paigaks. 

17.05.13 toimus EPI kojas kohtumine EAS töötajatega ligipääsetava turismi teemal. ELIList võtsid kohtumisest osa 

A. Vool ja J. Järve. Põhiliselt olid arutusel kaks teemat - turismi topp toodete audit ja ligipääsetavuse nõuded 

turismiettevõtetele. Tegemist on koostöös EASiga Euroopa Komisjoni poolt toetatava EDEN (European Destination 

of Excellence) projekti raames ligipääsetava turismi arendamise teemadega. 

30.05.13  osalesid A. Lõoke, H. Gehrke, T. Sihver ja J. Lehtmets õppefilmi tegemisel Töötukassa 

klienditeenindajatele õigest ja valest suhtlemisest puudega inimestega. 

10.06.13 Tegevjuht osales SA Arcimedes infopäeval, kus toimus projektide lõpparuande koostamise koolitus. 

21.06.13 Tegevjuht ja juhatuse liige Mati Rohtlaan osalesid OÜ Invaru osanike koosolekul, kus kinnitati 2012.a 

majandusaasta aruanne. 

III kvartal 

13.07.2013 toimus heategevuslik zumbapidu Pärnus, kus koguti vahendeid Pärnumaa tüdrukule  Hegle-Riinile 

ergonoomilise tooli ostmiseks. 

09.09.13 osales tegevjuht kampaania Pere nagu iga teine avaüritusel Nokia kontserdimajas. 

11.09.13 Tegevjuht ja juhatuse liige T. Sihver osalesid Tervise Abi OÜ poolt organiseeritud füsioteraapiapäeval, kus 

tutvustati innovaatilisi abivahendeid. 

18.09.13 külastas EMSLi töötaja Martin Meitern tegevtöötajaid, et arutada ELILi ja EMSLi vahelise koostöö elavamaks 

muutmist. 

27.09.13 Tegevjuht osales Töötukassa poolt korraldatud töömessil rahvusraamatukogus. 
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IV kvartal 

24.10.13 Revalia Tantsukool eraldas 40 tasuta piletit ELILi kaudu liikumispuudega inimestele  tantsuvõistlusele  WDSF 

Rakvere Open Cup 2013. Ühtlasi oli see  Maailma Karikaetapp täiskasvanutele ja Eesti karikaetapp kõigile 

vanuserühmadele.  

04.12.13 Tegevjuht osales A. Luukase missioonipreemia  pidulikul üleandmisel Mustpeade majas. 

09.12.13 Tegevjuht osales Talveaias heategevusüritusel Pagulaste toetuseks. 

 

• Alexela Oil ASile dispetšerteenuse osutamine 

 

I kv  Dispetšerteenuse osutamine on aastaringne ja annab tööd kahele liikumispuudega inimesele. Sellega teenib liit 

ka veidi omavahendeid. 

 

II kv Jätkus dispetšerteenuse osutamine. Teenus aastaringne ja annab tööd kahele liikumispuudega inimesele. 

Sellega teenib liit ka veidi omavahendeid. 

III kv Jätkus dispetšerteenuse osutamine. Teenus aastaringne ja annab tööd kahele liikumispuudega inimesele. 

Sellega teenib liit ka veidi omavahendeid. 

IV kv Jätkus dispetšerteenuse osutamine. Teenus aastaringne ja annab tööd kahele liikumispuudega inimesele. 

Sellega teenib liit ka veidi omavahendeid. 

 
3. Praktiline korraldus 

 
• Palume kirjeldada praktilisi tugitegevusi (transport, side jms)  
 

Praktilised tugitegevused toimusid vastavalt projektide eelarvetele või liidu omavahendite arvelt. ELIL rendib 

ruume ja viib üritusi läbi Tallinna Puuetega Koja ruumes (Endla 59, Tallinn). Maja on täielikult ligipääsetav, saal 

mahutab 100 inimest, lisaks on võimalik üürida ka väiksemaid ruume oma ürituste läbiviimiseks. Maja ees on 

parkla. ELILi kontoris on olemas kõigil töötajatel arvuti ja oma töölaud, samas toimub ka külastajate vastuvõtt ja 

nõustamine. 

 
4. Saavutused 

 
• Kas saavutati püstitatud eesmärgid?  
 
ELIL tegutseb oma põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks ja tegevusprogrammi alusel. Tööplaani võetud ülesanded 

täideti, projektitegevus olemasolevate alusel jätkus plaanipäraselt, lisaks kirjutatakse jooksvalt täiendavaid projekte.  

 
• Milline on olnud sihtgrupipoolne tagasiside? Millised probleemid on lahendamata ning kas on vajadus 

jätkutegevusteks? Palume siinkohal viidata, mis meetodil kogutud informatsiooni põhjal te eelnevatele 
küsimustele vastasite. 

 
Tagasiside saamiseks kasutame tagasiside ankeete ja ka arvamusevahetust listi vahendusel. Üldiselt on üritusi 

peetud õnnestunuiks. Enam tahetakse transpordikulude hüvitamist, kuid säästeelarve valguses on ka ELILi 

võimalused piiratud. Enam soovitakse ühingutevahelisi kokkusaamisi, kuid transpordi kõrge hind ongi peamiseks 

takistuseks. 

 
5. Jätkutegevus 

 
• Kas ja kuidas on planeeritud projekti jätkutegevused? 
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ELILi tegevusprogramm 2013 on jätkusuutlik, sest tegevused on planeeritud vastavalt juhatuse poolt vastu võetud 

säästueelarvele. Jätkutegevusteks planeeritakse täiendavate projektide kirjutamist. 

 
6. Majanduslik külg 

 
• Kas projekti elluviimiseks otsiti ka täiendavaid ressursse? Kui jah, siis palume kirjeldada täiendava 

finantseerimise otsinguid ja sellega seoses tekkinud tähelepanekuid, esinenud raskuseid 
 
Projektide kirjutamisega  hangitakse täiendavaid rahalisi ressursse ja projekte kirjutatakse jätkuvalt ka 2013. a 

Kirjutatud projektide loetelu on toodud punkti täiendavate ressursside taotlemiseks esitatud taotlused all. 

Ürituste läbiviimisel kasutame palju vabatahtlike ja oma koostööpartnerite abi, kes toetavad kas oma toodanguga või 

müügi korral  sõbrahinnaga. 

 
7. Järeldused, ettepanekud 

 
• Palume kirjeldada projekti rakendamisel ilmnenud probleeme. Kas sooviksite veelkord taolise projekti 

elluviimisega tegeleda?  
 
Sisulisi probleeme programmi elluviimisel pole ilmnenud, samuti on sujunud töö koostööpartneritega. Probleeme 

valmistab tegevtöötajate ülekoormatus, kuid puuduvad lisaressursid lisatööjõudu palgata. Suureks abiks on 

vabatahtlikud. 

 

Allkirjastatud digitaalselt 

11.01.2014 

Aruande koostas 

Auli Lõoke, tegevjuht 

 
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit 2013 
Vabariigi Valitsuse 08.04.2010.a määruse nr 46 alusel esitatava aruande täitmiseks. 
EPI Koja võrgustikule tegevustoetuse taotlemisel lähtub Fond  EV Valitsuse poolt 15.mail 2001.a. heakskiidetud EV 
Invapoliitika Üldkontseptsiooni “Puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomise standardreeglid” 18.reeglist, 
mille kohaselt peab  riik tunnustama, et puuetega inimeste organisatsioonidel on invapoliitika arendamisel oma 
roll: 

• vajaduste ja prioriteetide määratlemine 
• planeerimises osalemine 
• puuetega inimeste elu puudutavate teenuste ja abinõude osutamine ja hindamine 
• ning rahva teadlikkuse tõstmisele ja muutuste elluviimisele kaasaaitamine 

Neid rolle ei saa peale puuetega inimeste endi täita mitte ükski riigiametnik ja seetõttu sätestataksegi samas reeglis, 
et riik peab ergutama ja toetama puuetega inimeste, nende perekonnaliikmete ja/või esindajate organisatsioonide 
teket ja tugevnemist nii majanduslikult kui teistes vormides.  
Puuetega inimeste organisatsioonid realiseerivad oma rolle oma tegevusprogrammides läbi alljärgnevate 
tegevuste:  

                                                                      Ürituste-tegevuste arv / neis osalenud inimeste arv 
1. vajaduste ja prioriteetide määratlemiseks: 

1.1. uuringute algatamine ja läbiviimine ning saadud informatsiooni süstematiseerimine ning edastamine 
poliitikakujundajatele ja teistele huvigruppidele     ---------- 

1.2. puuetega inimesi puudutavate seaduste, muude õigusaktide, eelnõude, arengukavade, programmide ning 
projektide väljatöötamises ja elluviimises osalemine  5/15 

1.3. poliitikakujundajatele ettepanekute, märgukirjade ja ekspertarvamuste edastamine       6/10 
1.4. erinevates nõukogudes, töögruppides, komisjonides ja ümarlaudades, milles on püsiv esindatus, liikmeks 

olemine         5/10 
2. planeerimises osalemiseks: 

2.1. ettepanekute esitamine riiklike ja/või KOV poliitikate, arengukavade, eelarvete jms väljatöötamisel 
         3/10 
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2.2. ettepanekute esitamine riiklike ja/või KOV sotsiaalteenuste regulatsiooni muutmiseks (teenuseosutamise 
riiklik planeerimine, teenuste kvaliteedi ja tulemuslikkuse suurendamine, teenuste vastavus puudega inimeste 
vajadustele)      3/10 

3. puuetega inimeste elu puudutavate teenuste ja abinõude hindamine  ja osutamine: 
3.1. puuetega inimestele osutatavate teenuste hindamine     2/80 
3.2. ettepanekute esitamine riiklike või KOV teenuste parandamiseks/muutmiseks   3/10 
3.3. puuetega inimestele suunatud teenuste osutamine     1/40 
3.4. erinevate oskuste arendamiseks tehtavate ürituste korraldamine   10/300 
3.5. Jooksev nõustamine (vastuvõtt, tel, e-kiri)      5/300 

4. rahva teadlikkuse tõstmisele ja muutuste elluviimisele kaasaaitamine: 
4.1. puuetega inimestega seonduva kajastamine artiklites ja esinemistes avalikus meedias (TV, raadio, ajalehed, 
ajakirjad)         30/10 
4.2. teabepäevade, seminaride, konverentside jms infoürituste korraldamine  liikmetele         10/300 
4.3  koolitused liikumispuudega inimeste abistamisest ja suhtlemisest teenindajatele             5/200 
4.4. pressiteated kajastamaks liidu tegevusi        5/3 
4.5  videofilmide tootmine (kodulehe videoteek, kasutatakse TV saadete tegemisel)             10/500 
 
A. Lõoke, tegevjuht 11.01.2014 

Lepingu täitmise koondaruande vorm 
 
 
 

LEPINGU NUMBER:   
12.1-5/2778-31 

ERALDISE SAAJA:  
Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda 

ERALDISE SAAJA 
ESINDAJA: 

 
Kaia Kaldvee 

 
 

Projekti kokkuvõte 
 
Projekti kestus  -  sisuliste tegevuste aruanne 1,2, 3 ja 4 kvartal 2013 
 
 
Projekti algus:  01 / 01 / 2013    Projekti lõpp: 31/ 12  / 2013 

Tegevuste kogukestus (kalendripäevades): 12 kuud 

 
 

Projekti kokkuvõte 
Palume esitada lühikokkuvõte projektist 
Programm on jaotatud 3 osaks: 

1 kvartal 2013 aasta 

1) Arendustegevus maakonnas – tugitegevused organisatsiooni toimimiseks – 1.kvartalil 2013 toimus 1 juhatuse 

koosolek/ 21.01.2013/, toimus organisatsioonide töö koordineerimine, jagati informatsiooni, tehti koostööd 

omavalitsustega, osaleti komisjonide töös jne;   

Koda jätkas teenuste (igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenus) osutamist psüühiliste erivajadustega 

inimestele.  

Koja poolt käivitatud projekt „Jõhvi Toidupank“ töötas edukalt ning toidupangast saavad toiduabi ca 300 puudust 

kannatavat Jõhvi valla ja ümberkaudsete omavalitsuste peret (sh puuetega inimesed).  

Koostöös Metodisti Kirik Jõhvi kogudusega ning Jõhvi vallavalitsusega toimus koosolek /18.02.2013/, kus arutati 

puuetega laste päevahoiukeskuse rajamise käekäiku, külastati remonditavaid ruume aadressil Sompa tänav 5, Jõhvi.  

Koja esindaja osales Ida-Viru MV abivahendite komisjoni töös /23.01.2013 ja 04.02.2013/ ning kolmel Jõhvi 

volikogu sotsiaalkomisjoni koosolekul (16.01.2013,18.02.2013 ja 18.03.2013).  

Koja esindaja (EPI Koda juhatuse liige) osales 28-30.01.2013 Toilas toimunud juhatuse koosolekul ja koolitusel; 
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28.03.2013 Tallinnas toimunud EPIK 20-nda aastapäeva pidulikul üritusel;  Koja esindaja hindas veebruaris EPI 

Fond otsusega  HMN-le esitatavaid projekte 

2) PIK tegevusprogramm – koolitused, üritused – 1.kvartalil ei viidud nimetatud alapunkti all läbi ühtegi tegevust; I-V 

PIK  projekti „Psüühiliste erivajadustega inimeste…“, raames viidi arengupuuetega noortele erinevaid ringide 

tegevusi - kunsti- ja muusikaringi tegevused, aeroobika ning hip-hop tantsu tunnid. 

3) Projektitoetused allorganisatsioonidele – 1. kvartalil 2013 ei tehtud ülekandeid allorganisatsioonide projektidele. 

  2.kvartal 2013 aasta 

1) Arendustegevus maakonnas – tugitegevused organisatsiooni toimimiseks – 2.kvartalil 2013 toimus 1 

juhatuse koosolek/ 07.05.2013/ ja 1 laiendatud istung/ 17.05.2013, toimus organisatsioonide töö 

koordineerimine, jagati informatsiooni, tehti koostööd omavalitsustega, osaleti komisjonide töös jne;   

Koda jätkas teenuste (igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenus) osutamist psüühiliste 

erivajadustega inimestele.  

Koja poolt käivitatud projekt „Jõhvi Toidupank“ töötas edukalt ning toidupangast saavad toiduabi ca 250 

puudust kannatavat Jõhvi valla ja ümberkaudsete omavalitsuste peret (sh puuetega inimesed).  

Koja esindaja osales Ida-Viru MV abivahendite komisjoni töös ning kolmel Jõhvi volikogu 

sotsiaalkomisjoni koosolekul. 

Koja esindaja (EPI Koda juhatuse liige) osales EPIK juhatuse koosolekul Tallinnas;  

2) PIK tegevusprogramm – koolitused, üritused – 2.kvartalil  osalesid Ida-Virumaa PIK esindajad Viljandis 

toimunud Kultuurifestivalil /15-16.06.13 – Jõhvi Päevakeskuse näitering, Narva IÜ Eenar ning Ida-Eesti 

Pimedate Ühing; Samuti korraldati koja liikmesorganisatsioonide juhtidele ekskursioon Minskisse /02.07.-

05.07.2013, kus tutvuti sealsete vaatamisväärsustega ning kohtuti puuetega inimeste organisatsiooni 

esindajaga, I-V PIK  projekti „Psüühiliste erivajadustega inimeste…“, raames viidi arengupuuetega 

noortele erinevaid ringide tegevusi - kunsti- ja muusikaringi tegevused. 

Projektitoetused allorganisatsioonidele – 2. kvartalil 2013 kanti projektitoetust järgmistele ühingutele: Avinurme 
Sotsiaal- ja Turvakeskus – 350 EUR; Kohtla-Järve Sclerosis Multiplexi Ühing – 200 EUR; Narva Päevakeskus LAD 
– 450 EUR; Ida-Virumaa Kutsehaigete Selts- 175 EUR; Kohtla-Järve Invaühing – 800 EUR; Narva IÜ Eenar – 300 
EUR; Jõhvi Vaegkuuljate Ühing – 900 EUR; .Ida-eesti Pimedate Ühing – 300 EUR; MTÜ Nägemispuuetega 
Inimeste Kohtla-Järve Ühing – 300 EUR; Puuetega Inimeste Jõhvi Ühing – 300 EUR; Sillamäe Miloserdie – 300 
EUR. 
 

3 kvartal 2013 aasta 

1) Arendustegevus maakonnas – tugitegevused organisatsiooni toimimiseks – 3.kvartalil 2013  toimus 

organisatsioonide töö koordineerimine, jagati informatsiooni, tehti koostööd omavalitsustega, osaleti 

komisjonide töös jne;   

Koda jätkas teenuste (igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenus) osutamist psüühiliste 

erivajadustega inimestele.  

Koja poolt käivitatud projekt „Jõhvi Toidupank“ töötas edukalt ning toidupangast saavad toiduabi ca 300 

puudust kannatavat Jõhvi valla ja ümberkaudsete omavalitsuste peret (sh puuetega inimesed).  

Koja esindaja osales Ida-Viru MV abivahendite komisjoni töös /14.08.2013/ ning ühel Jõhvi volikogu 

sotsiaalkomisjoni koosolekul (16.09.2013).  

Koja esindaja (EPI Koda juhatuse liige) osales 21-23.08.2013 Varemurrus toimunud EPIK koolitusel, 

üldkogul ja juhatuse koosolekul.  

16.09.13 käivitusid I-V PIK lisaprojekti „ Puuetega inimeste töövalmiduse toetamine sotsialiseerimise 

kaudu“ tegevused, mille raames 12 puudega inimest saavad nii individuaalset psühholoogilist nõustamist 

(a`5 tundi), grupi sotsiaalnõustamist (kokku 10 tundi) ning saavad osaleda 4 päeva nädalas x5 tundi 

tööharjutustel. 
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2) PIK tegevusprogramm – koolitused, üritused – 3.kvartalil korraldati koja liikmesorganisatsioonide 

juhtidele ekskursioon Minskisse /02.07.-05.07.2013, kus tutvuti sealsete vaatamisväärsustega ning kohtuti 

puuetega inimeste organisatsiooni esindajaga ; I-V PIK  projekti „Psüühiliste erivajadustega inimeste…“, 

raames viidi arengupuuetega noortele erinevaid ringide tegevusi - kunsti- ja muusikaringi tegevused, 

aeroobika ning hip-hop tantsu tunnid. Ajavahemikus 05.08-09.08.2013 viidi läbi projekt „Muusika ja 

kunstipäevad puuetega noortele“. Projektis osales kokku 53 inimest. 

3) Projektitoetused allorganisatsioonidele – 3. kvartalil 2013 tehti ülekandeid järgmistele 

allorganisatsioonide projektidele: Ida-Virumaa Kutsehaigete Ühing „2013 tegevusprogramm“ 3.-4.makse – 

175 EUR, Narva IÜ Eenar „Arendustegevus“ – 100 EUR, Püssi Invaühing Lootus „Ekskursioonid“ – 300 

EUR ja „Arendustegevused“ – 300 EUR; Kohtla-Järve Sclerosis Multiplexi Ühing „Ekskursioon“ – 300 

EUR; Narva „LAD“  projekti 2.makse – 450 EUR; Sillamäe Miloserdie „Ekskursion“- 300 EUR ja 

„Spordipäev“- 100 EUR; Avinurme Sotsiaal- ja Turvakeskus projekti 2.makse – 250 EUR; Narva ProSpero 

„2013 tegevusprogramm“ – 400 EUR; Ida-Eesti Pimedate Ühing „Valge Kepi Päev“ 300 EUR; Narva 

Parkinsoni Selts „Arendustegevused“ – 150 EUR. 

 

4 kvartal 2013 aasta 

1) Arendustegevus maakonnas – tugitegevused organisatsiooni toimimiseks – 4.kvartalil 2013  toimus 

organisatsioonide töö koordineerimine, jagati informatsiooni, tehti koostööd omavalitsustega, osaleti 

komisjonide töös jne;   

Koda jätkas teenuste (igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenus) osutamist psüühiliste 

erivajadustega inimestele.  

Koja poolt käivitatud projekt „Jõhvi Toidupank“ töötas edukalt ning toidupangast saavad toiduabi ca 400 

puudust kannatavat Jõhvi valla ja ümberkaudsete omavalitsuste peret (sh puuetega inimesed).  

Koja esindaja osales Ida-Viru MV abivahendite komisjoni töös /11.12.2013/ ning kahel Jõhvi volikogu 

sotsiaalkomisjoni koosolekul (25.11.2013, 16.12.2013).  

Koja esindaja (EPI Koda juhatuse liige) osales 17-18.12 juhatuse koosolekul ning 06.11-10.11.2013 

toimunud tööhõive alasel koolitusreisil Norras.  

16.09.13 käivitusid I-V PIK lisaprojekti „ Puuetega inimeste töövalmiduse toetamine sotsialiseerimise 

kaudu“ tegevused, mille raames 11 puudega inimest said nii individuaalset psühholoogilist nõustamist (a`5 

tundi), grupi sotsiaalnõustamist (kokku 10 tundi) ning said osaleda 4 päeva nädalas x5 tundi tööharjutustel. 

Projekt lõppes seisuga 30.11.2013 ning EPI Fondile esitati vastav aruanne. 

 

2) PIK tegevusprogramm – koolitused, üritused – 4.kvartalil korraldati koja liikmesorganisatsioonide 

juhtidele toimus sõit Tallinnasse puuetega inimeste päeva pidulikule vastuvõtule /03.12.2013, 06.12 ja 

10.12.2013 toimus Ida-Virumaal pidulikud üritused puuetega inimeste päeva tähistamiseks; 12.12 2013 

külastati Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda ning osaleti nende poolt korraldatud pidulikul üritusel; I-V 

PIK  projekti „Psüühiliste erivajadustega inimeste…“, raames viidi arengupuuetega noortele erinevaid 

ringide tegevusi - kunsti- ja muusikaringi tegevused. 

3) Projektitoetused allorganisatsioonidele – 4. kvartalil 2013 tehti ülekandeid järgmistele 

allorganisatsioonide projektidele: Ida-Virumaa Diabeetikute Selts „2013 tegevusprogramm“  – 400 EUR, 

Invaühing Eenar „Jõulud“ – 300 EUR; Sillamäe Miloserdie „Jõulud“ – 300 EUR; Ida-Eesti Pimedate 

Ühing „Jõulud“ – 400 EUR. 
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Elluviidud tegevused 
 
1. Tegevuste kirjeldus 
• Ida-Virumaa PIK  büroo asub Jõhvis, aadressil Kaare 7.  Igapäevaselt on Koda avatud kell 9.00-15.00 ning 

samal ajavahemikul on võimalik saada ka telefoni teel igakülgset informatsiooni.  

• Koja töötaja igapäevatööks oli 1-4. kvartalil 2013. a. puuetega inimestega seotud tegevuste koordineerimine 

maakonnas,  koolituste ja koosolekute korraldamine allorganisatsioonide juhtidele, raamatupidamine, vajalike 

aruannete koostamine ja esitamine, informatsiooni jagamine, erinevate komisjonide töös osalemine, EPIK 

juhatuse töös osalemine jne. 

• Ida-Virumaa PIK osutab täiendavalt igapäevaelu toetamise (kokku 23 inimest) - ja toetatud elamise (kokku  8 

inimest) teenust psüühilise erivajadusega inimestele 4 päeva nädalas (kokku 24 tundi); 

• 1 kvartalil 2013 toimus 1 juhatuse koosolek/ 21.01.2013 –  kus kinnitati Koja eelarve (sh päevakeskus) ning 

jaotati toetussummad allorganisatsioonide projektide vahel. 

• 2 kvartalil 2013 toimus 1 juhatuse koosolek/ 07.05.2013 –  kus vaadati läbi Koja 2012 aasta majandusaruanne ja 

1 laiendatud istung /17.05.2013 – kus kinnitati 2012 aasta majandusaruanne. 

• 4 kvartalil 2013 toimus 1 juhatuse koosolek /18.12.2013 – kus arutati 2014 aasta plaane ja muid küsimusi ja 1 

laiendatud istung/ 10.12.2013, kus toimus informatsiooni jagamine ja arutati muid küsimusi. 

 

2. Ettevalmistused 

• Ida-Virumaa PIK planeeris tegevuste ajakavad ning pidas läbirääkimisi võimalike lektoritega. Projekti  

„Psüühiliste erivajadustega inimeste…“ raames sõlmiti 1 .kvartal  2013  3 töövõtulepingut. Projekti „Muusika- 

ja kunstipäevad puuetega inimestele raames sõlmiti 4 töövõtulepingut. Projekti „Puuetega inimeste 

töövalmiduse ….“ raames sõlmiti 6 töövõtulepingut. 

 

 

3. Praktiline korraldus 

 

 

4. Saavutused 

• 1-4.kvartaliks 2013. a. tegevused said ellu viidud vastavalt planeeritule 

 

5. Jätkutegevus 

• Projekti tegevused jätkuvad vastavalt plaanitule ning kestavad kuni 31.12.2013 

6. Majanduslik külg 

• Igapäevaelu toetamise-  ja toetatud elamise teenuse täiendava rahastamise osas sõlmiti lepingud Jõhvi VV 

(14 klienti), Toila VV (2  klient) ja Kohtla VV (1 klient) ning teenuse eest maksab vastavalt lepingule ka 

Sotsiaalkindlustusamet (25 igapäevaelu toetamise kohta + 7 toetatud elamise kohta) . 

• Jõhvi Toidupank tegevuste toetamiseks sõlmiti lepingud – Jõhvi vallavalitsusega, Toila Vallavalitsusega, 

Kohtla vallavalitsusega, Iisaku Vallavalitsusega 

7. Järeldused, ettepanekud 
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Vabariigi Valitsuse 08.04.2010.a määruse nr 46 alusel esitatava aruande täitmiseks. 
EPI Koja võrgustikule tegevustoetuse taotlemisel lähtub Fond  EV Valitsuse poolt 15.mail 2001.a. heakskiidetud EV 
Invapoliitika Üldkontseptsiooni “Puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomise standardreeglid” 18.reeglist, 
mille kohaselt peab  riik tunnustama, et puuetega inimeste organisatsioonidel on invapoliitika arendamisel oma 
roll: 

• vajaduste ja prioriteetide määratlemine 
• planeerimises osalemine 
• puuetega inimeste elu puudutavate teenuste ja abinõude osutamine ja hindamine 
• ning rahva teadlikkuse tõstmisele ja muutuste elluviimisele kaasaaitamine 

Neid rolle ei saa peale puuetega inimeste endi täita mitte ükski riigiametnik ja seetõttu sätestataksegi samas reeglis, 
et riik peab ergutama ja toetama puuetega inimeste, nende perekonnaliikmete ja/või esindajate organisatsioonide 
teket ja tugevnemist nii majanduslikult kui teistes vormides.  
Puuetega inimeste organisatsioonid realiseerivad oma rolle oma tegevusprogrammides läbi alljärgnevate 
tegevuste:  

2013.a ürituste-tegevuste arv / neis osalenud in.arv 
(Organisatsiooni kogu tegevusprogrammi järgi) 

  
2013.a 
taotluses 
planeeritu
d 

Tegelik  
(kasvavalt 
aasta 
algusest) 

5. vajaduste ja prioriteetide määratlemiseks: 
5.1. uuringute algatamine ja läbiviimine ning saadud informatsiooni 

süstematiseerimine ning edastamine poliitikakujundajatele ja teistele 
huvigruppidele 

  

5.2. puuetega inimesi puudutavate seaduste, muude õigusaktide, eelnõude, 
arengukavade, programmide ning projektide väljatöötamises ja elluviimises 
osalemine – Ida-Virumaa PIK mitmed liikmed kuuluvad kohalikesse 
volikogudesse ning sots. komisjonidesse, kus osaletakse nii arengukavade 
kui eelnõude väljatöötamises 

5/5 5/5 

5.3. poliitikakujundajatele ettepanekute, märgukirjade ja ekspertarvamuste 
edastamine – kohalikule töötukassale seoses tööhõive reformiga vajaliku 
tugisüsteemi loomisega seotud ettepanekud 

 1/1 

5.4. erinevates nõukogudes, töögruppides, komisjonides ja ümarlaudades, milles on 
püsiv esindatus, liikmeks olemine - invaabivahendite komisjon, 
hasartmängumaksu nõukogu maakondlik komisjon,  EPIKoja juhatus, 
Narva LV, Sillamäe LV, Jõhvi VV, Kohtla-Järve LV, Avinurme VV 
volikogude sotsiaalkomisjonid      
  

6/5 8/5 

5.5. …………   
6. planeerimises osalemiseks: 
2.1. ettepanekute esitamine riiklike ja/või KOV poliitikate, arengukavade, eelarvete jms 
väljatöötamisel 

2/2 2/6 

2.2. ettepanekute esitamine riiklike ja/või KOV sotsiaalteenuste regulatsiooni 
muutmiseks (teenuseosutamise riiklik planeerimine, teenuste kvaliteedi ja 
tulemuslikkuse suurendamine, teenuste vastavus puudega inimeste vajadustele) 

1/2 3/4 

2.3. ………..   
7. puuetega inimeste elu puudutavate teenuste ja abinõude hindamine  ja 

osutamine: 
7.1. puuetega inimestele osutatavate teenuste hindamine 

  

7.2. ettepanekute esitamine riiklike või KOV teenuste parandamiseks/muutmiseks 1/2 2/2 
7.3. puuetega inimestele suunatud teenuste osutamine – 6 Ida-Virumaa PIK 

liikmesorganisatsiooni (sh Koda) osutavad puuetega inimestele teenuseid 
/psüühilised erivajadused (3 erinevat teenust) /Ida-Virumaa PIK, Narava 
LAD, Avinurme Sots.-ja turvakeskus/ + päevakeskuse teenused (1 teenus)/ 
Püssi IÜ Lootus, Kohtla-Järve IÜ, Sillamäe Miloserdie = kõik kokku 4 
teenust 

4/155 4/175 

7.4. erinevate oskuste arendamiseks tehtavate ürituste korraldamine keskmiselt 21 
organisatsiooni ja 5 tegevust aastas, isikuid ühekordselt 

105/ 1200 108/1560 

7.5. ……..   
8. rahva teadlikkuse tõstmisele ja muutuste elluviimisele kaasaaitamine: 

4.1. puuetega inimestega seonduva kajastamine artiklites ja esinemistes avalikus 
1 artiklit 3 artiklit 

1 raadio-



 25 

meedias (TV, raadio, ajalehed, ajakirjad) – Põhjarannik (eesti ja vene keeles)  esinemine 
      4.2. teabepäevade, seminaride, konverentside jms infoürituste korraldamine 
keskmiselt 21 organisatsiooni, igaüks 2 infoüritust aastas, inimeste arv keskmiselt 
20 inimest ürituse kohta 

 42/840 

      4.3. ……..   
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