Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse koosoleku protokoll 1/2018

Toimumise aeg: 26. jaanuar 2018
Toimumise koht: Toompuiestee 10, Tallinn
Koosoleku algus: kell 12:30
Koosoleku lõpp: kell 13:45
Osalesid: Monika Haukanõmm, Helle Sass, Ulvi Tammer-Jäätes, Malle Kobin, Senta
Michelson, Toomas Mihkelson ja Monica Lõvi. Kairit Numa osales kirjalikult.
Puudumisest teatas: Kaia Kaldvee
Kutsutud: Eesti Puuetega Inimeste Koja (edaspidi EPIKoda) tegevjuht Anneli Habicht,
EPIKoja peaspetsialistid Helen Kask ja Tauno Asuja
Koosolekut asub juhatama Monika Haukanõmm, kes teeb ettepaneku kinnitada koosoleku
protokollijaks Tauno Asuja.
OTSUS: Kinnitada koosoleku protokollijaks Tauno Asuja.
Monika Haukanõmm tutvustab koosoleku päevakorda.
Koosoleku päevakord:
1. EPIKoja 2017 HMN/EPIFond tegevusaruande kinnitamine
2. EPIKoja tegevjuhi ettepanek tegevtöötajate töötasu küsimuses
3. EPIKoja tegevuskava ja eelarve 2018 kinnitamine
4. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni variraport
5. EPIKoja 25. aastapäeva tähistamine
6. EPIKoja juhatuse õppevisiit ÜRO puuetega inimeste õiguste komiteesse
7. Connected Health klastri ettepanek EPIKojale astuda assotsieerunud liikmeks
8. Muud küsimused
Monika Haukanõmm (MH) küsib, kas keegi soovib päevakorda muuta, lisada või midagi maha
võtta.
Ulvi Tammer- Jäätes (UTJ) teeb ettepaneku arutada muude küsimuste juures
Sotsiaalkindlustusameti (SKA) teadet hüvitatavate abivahendite nimekirja muutmisest.
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OTSUS: Kinnitada päevakord ühehäälselt.
1. EPIKoja 2017 HMN/EPIFond tegevusaruande kinnitamine
Anneli Habicht (AH) teeb lühikokkuvõtte 2017.a. tegevustest.
2017. aastal suutsime varasemast enam tegelda proaktiivse huvikaitsega. See tähendab, et
lisaks õigusruumi muudatustele reageerimisele viisime
ennetavad sotsiaal- ja
haridusvaldkonna poliitikasoovitused nii sotsiaalkaitseministri kui haridus- ja teadusministrini.
Huvikaitseaasta tõhusus väljendub ka arvudes43 koostatud arvamust-ettepanekut
seadusandluse muutmise ja strateegilise poliitikakujunduse suunal, 32 ülesastumist meedias,
esindatus 30 regulaarses töörühmas ja 114 koosolekul, 13 ettekannet koostööpartnerite
sündmustel ning 70 erinevat koostöökohtumist. Eesti Euroopa Liidu eesistumisene lisas
kordades enam rahvusvahelist suhtlemist. Korraldasime 06-07. oktoobril Narvas ja Tallinnas
EPIKoja ajaloo rahvusvahelisima sündmuse, eesistumise ametlikku kalendrisse kuulunud,
KÜSK ja Riigikantselei poolt rahastatud rahvusvahelise konverentsi „Euroopa ligipääsetavuse
direktiiv – muudame ligipääsetavuse reaalsuseks“ 200 osavõtjaga. Võõrustasime Tallinnas
Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi (EDF) tegevkorralduskomitee koosolekuid ning juhatuse
koosolekut kokku üle 80 väliskülalisega. Euroopa Komisjoni Euroopa Puude Kaardi projekti
toel koostasime ja avaldasime puudega inimestele kultuuri- vaba aja ja transpordi valdkonnas
suunatud soodustuste veebikeskkonna, mis on esimene omataoline Eestis.
www.epikoda.ee/soodustused Käivitasime kaks uut nõustamisteenust. Kevadel alustasime
Justiitsministeeriumi toel tasuta üle-Eestilise puudega inimeste õigusnõustamise teenusega
koostöös SA Õigusteenuste Bürooga, suvel lisandus töövõime hindamise ja puude tuvastamise
nõustamisteenus EPIKojas Sotsiaalministeeriumi toel. Avasime ühe uue infokanali, EPIKoja euudiskirja, kuid hoidsime sisukalt töös ka varasemaid – paberajakirja „Sinuga“ ning Facebook
kodulehekülge. Käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval“ väljaandmine osutus mitmes
mõttes edukaks. Raamat on saanud nii suure meediahuvi kui puudega laste perede ülivõrdes
tagasiside objektiks. Esmatiraažist jätkus vaid paariks nädalaks, kordustrüki ja venekeelse trüki
väljaandmise toetamiseks korraldati EPIKoja ajaloos edukaim eraannetuste kogumise
kampaania. 2017. aasta lõpuks on eestikeelset käsiraamatut trükitud 6000 ja venekeelset 4000
eksemplari. Käsiraamatu tasuta levitamist aitab korraldada Apollo raamatupoodide kett, mis on
EPIKoja jaoks esmakordne nii suures mahus koostöö erasektori ettevõttega. 2017. aasta oli
EPIKojale edukas ka eelarve poolest. Suutsime erakordselt ulatuslikult kaasrahastada EPIKoja
peamise rahastaja, Hasartmaksumängu Nõukogu poolt toetatud tegevusi - EPIKoja 2017. aasta
kogueelarvest moodustasid HMN vahendid 45% ja täiendavad vahendid 55%.
OTSUS: Avaldada üksmeelselt kiitust tegevmeeskonnale hea sisulise töö ja majandustulemuste
eest.
2. EPIKoja tegevjuhi ettepanek tegevtöötajate töötasu küsimuses
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AH teeb ettepaneku tõsta peaspetsialistide ja tegevjuhi töötasusid alates jaanuarist 2018.a. 10%
võrra. Viimane palgatõus toimus 2015. aastal ning hoolimata planeeritud tõusust ei vasta
töötasu ka tõstetud määras töö intensiivsusele, vastutusele ja kvalifikatsiooninõuetele.
OTSUS: Kinnitada EPIKoja peaspetsialistide ja tegevjuhi töötasude tõus 10% võrra alates
01.01.2018.
3. EPIKoja tegevuskava ja eelarve 2018 kinnitamine
AH annab ülevaate EPIKoja 2018.a. tegevuskavast ja eelarvest (lisatud protokollile).
Varasematest tegevustest viime ka käesoleval aastal läbi järgmisi tegevusi: kultuurifestival,
puuetega inimeste päevale pühendatud konverents, suvekool, ajakirja Sinuga väljaandmine (2
numbrit), uudiskirja väljaandmine, osalemine EDF ja EPF tegevustes. Lisanduvad järgmised
tegevused: EPIKoja 25. aastapäeva tähistamine, ÜRO PIK variraporti koostamine ja
väljaandmine (1000 eksemplari paberkandjal) ja juhatuse ning variraporti meeskonna õppevisiit
ÜRO puuetega inimeste õiguste komiteesse. Projektidest jätkuvad õigusnõustamise projekt,
töövõime hindamise nõustamise projekt, võtmepädevuse projekt Pro Civitasega koostöös ning
Elukaare projekt. Uutest projektidest on rahastuse saanud EPIFondi investeeringute projekt.
Märtsikuus saame vastuse KÜSKi esitatud arenguhüppe taotlusvooru esitatud projektile
„EPIKoja sisemine sära“. Kokku kaasfinantseeringuid 131 000 euro ulatuses,
omafinantseeringu summa 32 000 eurot.
MH toob välja mõned olulised kuupäevad 2018. a: 27. aprill üldkoosolek, 15.-16. august
suvekool, 4.-8 aprill juhatuse õppvisiit ÜRO-sse, 2. märts EPIK 25. aastapäeva tähistamine, 28.
veebruar harvikhaiguste päeva tähistamine, 1. märtsil ÜRO PIK variraporti presenteerimine
pressile, 1.-2. juuni kultuurifestival Tartus.
Senta-Ellinor Michelson (SM) mainib, et peale selleaastast kultuurifestivali toimumist peame
mõtlema, kellele anda üle festivali korraldamine, kuna kolmas kord saab nüüd Tartus
korraldatud ja kokkulepe oli, et iga kolme festivali järel roteerub festival teise toimumispaika.
UTJ teeb ettepaneku saada töövõime hindamise nõustamise projekti sisulistest tulemustest
põhjalikum kirjalik kokkuvõte.
OTSUS: Kinnitada EPIKoja 2018.a. tegevuskava ja eelarve
OTSUS: Saata juhatusele tutvumiseks töövõime hindamise nõustamise projekti tulemustest
kirjalik kokkuvõte ja anda projektist 27.04 toimuval juhatuse koosolekul ülevaade.
4. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni variraport
AH informeerib, et hetkel on variraport keeletoimetuses ning paralleelselt ka kujunduses.
Variraportit trükitakse 1000 eksemplari paberkandjal. 1.03 tutvustame variraportit pressile,
2.03 tutvustame liikmesorganisatsioonidele. ÜROle me ei saa esitada 80 lk materjali, aasta
lõpuks oleme planeerinud Meelise abil koostada 20 lk ingliskeelse kokkuvõtte. Sel aastal Eestit
raportit ÜRO poolt ilmselt veel kaitsma ei kutsuta, tõenäoliselt jääb see 2019. aastasse.
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Loodame, et eestikeelsest pikast raportist saab huvikaitse tööriist
liikmesorganisatsioonidele ning et suudame luua meedias raportile kõlapinda.

meie

OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks ja saata materjal enne avalikustamist juhatusele
tutvumiseks.
5. EPIKoja 25. aastapäeva tähistamine
Helen Kask (HK) informeerib, et külaliste nimekirjas on hetkel 175 inimest, igast
liikmesorganisatsioonist kutsume 2 esindajat. Paberkutsed on kujunduses. Oleme uurinud
erinevaid asutuste võimalusi ruumide osas, kuid hetkel oleme valinud asukohaks Swissoteli nii
ruumi, hinna kui vastutulelikkuse osas, suurim murekoht on tasuline parkimine. Sündmus
algaks ametlike kõnedega, järgneks muusikaline etteaste (esinejad täpsustamisel), seejärel ÜRO
PIK variraporti tutvustus, lühikesed õnnitluskõned ja vastuvõtt.
OTSUS: Kinnitada EPIKoda 25 toimumiskohana Swissotel. Juhatuse liikmetel anda tagasisidet
külaliste nimekirja osas hiljemalt 29.01
6. EPIKoja juhatuse õppevisiit ÜRO puuetega inimeste õiguste komiteesse.
MH informeerib, et aprillis toimuva õppevisiidi kuupäevad on paigas, samuti ka esialgne
programm. Lisaks juhatusele kaasata delegatsiooni välissuhete peaspetsialist Meelis Joost, kes
on ka õppevisiidi korraldaja, ÜRO PIK variraporti projektijuht Mihkel Tõkke (Tallinna PIK
tegevjuht) ja variraporti kaaskoostaja ja sisutoimetaja EPIKoja tegevjuht Anneli Habicht.
AH teeb ettepaneku lisaks iga osaleja omaosalusele 300 eurot ning EPIKoja 2018.a. HMN
tegevusprogrammis juhatuse ja tegevmeeskonna arendusseminariks planeeritud summale 1320
eurot, eraldada õppevisiidi kulude katteks EPIKoja reservfondist 2432 eurot, mis teeniti 2017.
aastal eelarvesse planeeritust edukama Toompuiestee 10 seminariruumide väljarentimisega
OTSUS: Lubada kasutada EPIKoja reservfondist 2432 eurot ÜRO puuetega inimeste õiguste
komitee õppevisiidiks. Kinnitada delegatsiooni liikmeteks EPIKoja juhatuse liikmed ja saatja
Anne Kõiv; EPIKoja tegevtöötajad Meelis Joost ja Anneli Habicht ning Tallinna PIK tegevjuht
Mihkel Tõkke.
7. Connected Health klastri ettepanek EPIKojale astuda assotsieerunud liikmeks
AH tutvustas, et Connected Health klaster on teinud EPIKojale ettepaneku astuda
assotsieerunud liikmeks, et patsientide hääl oleks rohkem kuulda. Connected Health klaster on
Eesti erinevate tervisega seotud osapoolte kogukond, kelle ühiseks eesmärgiks on rakendada
tehnoloogiad veelgi paremate tervisega seotud toodete ja teenuste pakkumiseks. EPIKojale
oleks liitumine tasuta. Klastri poolt viiakse läbi erinevaid ühisüritusi ja koolitusi, millel
osalemine klastri liikmetele on tasuta. Otseseid kohustusi liikmeks olemine EPIKojale kaasa ei
too. 11. jaanuaril EPIKojas toimunud patsiendiorganisatsioonide ümarlaual käis klastri esindaja
klastrit tutvustamas, EPIKoja liikmete tagasiside oli positiivne,
OTSUS: Toetada ettepanekut astuda Connected Health klastri assotsieerunud liikmeks
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8. Muud küsimused
Hüvitatavate abivahendite nimekirja muutmisest
UTJ tõstatas küsimuse, kuidas ja kas me SKA poolt saabunud info osas seoses hüvitatavate
abivahendite nimekirja piiramise osas reageerime.
AH informeeris, et SKA poolt jõudis EPIKojale e-kiri, et 1. veebruarist peatatakse
Sotsiaalkindlustusameti poolt hüvitised sellistele abivahenditele, mille puudumine ei takista
iseseisvat toimetulekut, ei tekita täiendavaid tervisekahjusid ja/või millele on võimalik
alternatiive leida tavakaubandusest. Eelnevalt EPIKoda plaanist ei teavitatud ega kaasatud
otsuse tegemisse. Palusime SKAlt e-kirja teel selgitusi antud olukorras osas, kuid ei saanud
piisavalt selgeid vastuseid. Oleme omalt poolt planeerinud esitada märgukirja, kus lisaks antud
küsimustele viitame ka teistele abivahenditega seotud probleemidele nagu näiteks abivahendite
taotlemine hooldekodus elavatele nägemispuudega inimestele ning abivahendite
kättesaadavuse puudulikkus haiglaravilt kodusele ravile siirdujatele.
MH leidis, et kindlasti peaksime EPIKoja poolt reageerima antud uudisele. SKA oleks pidanud
meid eelnevalt kaasama, et arutada, milliseid abivahendite gruppe sulgeda. Muret teeb ka
asjaolu, et hetkel ei ole selgust, kui pikaks ajaks piirangud kehtestatakse.
OTSUS: Koostada EPIKoja poolt märgukiri SoM ja SKA esindajatele seoses abivahendite
teemadega.

Koosoleku juhataja:

Monika Haukanõmm

Koosoleku protokollija:

Tauno Asuja
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