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TLIÜ tegevusplaan 2010
2010 aasta tegevusplaanis lähtub TLIÜ juhatus põhikirjalistest eesmärkidest ja ühingu
missioonist, st kaasa aidata piirkonna liikumispuudega inimestele iseseisvaks toimetulekuks
vajalike tingimuste ja sotsiaalse infrastruktuuri kujundamisele ning teiste kodanikega võrdsete
osalemisvõimaluste loomisele.
Oma tegevuses keskendume järgmistele sihtrühmadele:
- Tallinna linna erinevad ametid, riigi struktuurüksused;
- liikumispuudega inimesed ja nende pered;
- puudega inimeste organisatsioonid Tallinnas ja mujal Eestis;
- linna avalikkus
Lisaks kahele traditsioonilesele suurüritusele ühingus:
 perede rehabilitatsiooni ja puhkelaager Tõrvaaugul
 TLIÜ aastalõpuüritus kokkuvõtete tegemiseks
Jätkab TLIÜ juhatus järgmiste oluliste tegevustega:
1. Aktiivne osavõtt Tallinna Invakomisjoni tööst. Selle aasta esimeseks Invakomisjoni
koosolekuks, mis toimus 16.03.2010, esitas TLIÜ järgmised ettepanekud:
 moodustada töögrupp ehitiste projekteerimise, ehitamise järelvalve ja uusehitiste
vastuvõtuga seotud küsimuste lahendamiseks. Eesmärgiks on välja töötada linna
tasandil protseduurireeglid ja kinnitada need määrusega, et tagada ehitusmääruse
invanõuete täitmine. Osalejateks linnaplaneerimise amet, kommunaalamet, TLIÜ,
nägemis- ja kuulmispuudega inimeste esindajad.
 Moodustada töögrupp parkimise ja transpordiküsimuste lahendamiseks.
Invaparkimise ja ühiskondliku transpordi probleemide lahendamine, ettepanekute
tegemine. Osalejad: transpordiamet, kommunaalamet, TLIÜ, nägemispuudega
inimeste esindaja.
 Moodustada töögrupp ühiskondlike ehitiste ligipääsetavuse küsimustes. Eesmärgiga
koordineerida ja planeerida ehitiste ligipääsetavuse kaardistamist. Jätkata 2006
alustatud tegevust (600 obj.), uuendada olemasolevat infot ning lisada uusi andmeid
(meditsiiniasutused, majutus, toitlustus, kult. ja vaba aeg), jaanuaris valmis koolide ja
noortekeskuste kaardistus (85 objekti). Osalejad: sotsiaal-, ettevõtlus, haridus- ja
noorsooamet, TLIÜ, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste esindajad,
noortekomisjon.
Praeguseks on toimunud juba kolm esimese, nn ehitiste töögrupi, koosolekut. Kohtuti
Linnaplaneerimise Ameti, Kommunaalameti juh. asetäitja ja Sots.- ja tervishoiuameti
juhatajaga, teisteks osalejateks nägemis- ja kuulmispuudega inimeste organisatsioonide
esindajad. Töö möödus väga konstruktiivses õhkkonnas ning tõenäoliselt saab suve
alguseks paika üldkasutatavate ehitiste projektide kooskõlastamine TLIÜ-s ning
uusehitiste vastuvõtt meie ühingu osavõtul. Mõeldamatu on, et 7-8 aastat hiljem peale
ehitusmääruse nr 14 vastuvõtmist ei tagata ikka veel liikumis-, nägemis- ja
kuulmispuudega inimeste ligipääsuvõimalusi uusehitistesse.
Jätkuvalt toimub teeprojektide kooskõlastus ühingus, mille on hetkel läbinud viis projekti.
Suuremad nendest Punase tn rekonstrueerimine, Tondiraba ülekäigutunnel, Astangu
kergliiklustee, Mustamäe polikliiniku esine liiklussõlm.
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Hoonete osas oleme nõustanud Nõmme polikliiniku rekonstrueerimisprojekti ning teinud
sinna olulisi täiendusi. Koostöös Põhja-Eesti Pimedate Ühinguga plaanime taaselustada
nn Braille kivide kasutuselevõttu teede ülekäigukohtades ja mujal.
Invakomisjoni töögruppide tegevuse raames on kavas kohtuda Transpordiameti
juhatajaga ja tõstatada mitmeid teemasid, mis puudutaksid invaparkimise
süstematiseerimist ja täiendamist uute parkimisvõimalustega, tasuline parkimine
eraparklates. Lahendamist vajavad nn madalapõhjaliste ühiskondlike
transpordivahenditega seotud küsimused – reisisaatjate teeninduskultuur ja koolitus,
trammiliinide platvormide sobivus, tehniliselt vananenud madalapõhjaliste busside ja
trollide pealesõidulahendused. Oluline oleks muuta linna pakutava nn invatakso teenuse
maksustamise põhimõtteid, vähendati limiitsõitude arvu aastal 2010 oluliselt, mis ei ole
aga vastuvõetav.
Ühiskondlike ehitiste kaardistamise osas Tallinnas jätkame info kogumise ja
täiendamisega. Juba tehtud noortekeskuste ja üldhariduskoolide kaardistusele lisaks on
vajadus lasteaedade ja spordirajatiste, majutus- ja toitlustusasutuste kaardistamise järele.
Peab ju Tallinn pakkuma täielikku infot ligipääsuvõimalustest oma linnas nii oma
elanikele kui ka turistidele.
2. Jätkuv koostöö Eesti Liikumispuudega Inimeste Liiduga. Selle koostöö üheks oluliseks
osaks on ligipääsetavuse kaardistamine, nõustamine ehitiste ligipääsuvõimaluste osas.
Hetkel osaleb TLIÜ kaardistusmeeskond ELILi projektis, mille eesmärgiks on „Primuse
programmi“ raames kaardistada Eesti kõrgkoole ligipääsu osas ning jagada soovitusi
olukorra parandamiseks. Esimesteks kaardistusobjektideks kujunevad TTÜ ja IT Kolledž.
Kavas on Haridusministeeriumi rahastamisel kaardistada Tallinna kutsekoolid.
Käimas on SOMi algatatud sotsiaalse tõrjutuse vältimise projekt, milles ELIL osaleb
Kärdla linna ligipääsu kaardistamisel, teostajaks TLIÜ.
Samuti osaleb TLIÜ väga aktiivselt ELILi algatatud ehitusseaduste ja –normide
täiendamisel invanõuetega. Tallinna ühingu ruumides toimunud koosolekutel on
saavutatud hea koostöö MKM ehitusosakonnaga, mille tulemusena on asutud täiendama
kehtivaid ehitusseadusi ja –määrusi.
TLIÜ on osalenud mitmel abistajate koolitusel, mille eesmärgiks on õpetada vastavaid
gruppe läbi käima ja aitama liikumis- ja nägemispuudega inimesi. Tellijateks juba
mainitud Primus programm, SA Tallinn 2011, Tallinna noortekeskuste töötajad.
3. Plaanis on tegeleda ühingu imagomuutusega. Selle tegevuse käigus on valitud uus
ühingu veebidomeen www.tliy.ee ning koostatud uus koduleht. Muudatused on toimunud
ka ühingu kontoris, täielikult on välja vahetatud vana mööbel ning asendatud see
kaasaegse kontorisisustusega. Eesmärgiks on muuta TLIÜ asjalikuks ja kaasaegseks
liikumispuuetega inimeste konsultatsioonikeskuseks, suurendada selle läbi
usaldusväärsust ja tähtsust. Lähiajal hakkame käsitlema ühingu firmagraafikat, sh uue
logo loomist. Mõeldud on ka veebipoe lahendusele, kus võiks hakata pakkuma ühingu
firmagraafikat kasutades puuetega inimestele mõeldud pisiabivahendeid, meeneid jms.
4. TLIÜ liikmeskonna osas plaanime jätkuvat liikmeskonna suurendamist, nii
liikumispuudeliste inimeste kui ka toetajate näol ning liikmete andmete täpsustamist. Pole
ju mõeldav esindada inimesi teadmata nende olukorda ja vajadusi. Uue juhatuse tegevuse
ajal on liikmeskond suurenenud 21 uue liikme näol. Oluliselt on paranenud
liikmemaksude kogumine. Oma liikmetele püüame leida uusi ja paremaid lahendusi,
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selleks et parandada nende elukvaliteeti ja toimetulekut. Näitena võib tuua internetipoe
Netimarket pakutavaid kaubateenuseid, mis on meie ühingu liikmetele pidevalt 5%
odavamad. Plaanis on ka teisi tegevusi, mis ühingu liikmete heaolu parandada võiksid.
Oluliseks on meelelahutuse ja vabaaja tegevusse kaasamine, näitena juba toimunud
ühisüritus ELIL-ga „Vanaemade“ laulukoori kontserdi näol. Oma ühingu liikmetele
plaanime jätkuvalt vahendada kasutatud it-tehnikat, olmeabivahendeid, tööpakkumisi jmt.
5. Oluliseks teemaks TLIÜ tegevuses on omavahendite teenimine ühingule mitmesuguste
konsultatsiooni- ja nõustamisteenuste näol. 26.04.2010 toimunud juhatuse koosolekul
kinnitati nõustamise ja konsultatsiooni hinnaks ettevõtetele 350.-/tund. Oleme seisukohal,
et kvaliteetse ja kiire nõu andmine äriühingutele jt asutustele peab olema tasuline,
loomulikult on hea soovitus eraisikutele tasuta. Näitena juba toimiv teeehituslike
projektide tasuline kooskõlastamine ning üldkasutatavate hoonete „ligipääsuaudit“.
Kokkuvõttes on aasta 2010 Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingule märgilise tähtsusega.
Soovime muuta TLIÜ oluliseks ühinguks, kellega arvestaksid nii omavalitsuse ametid kui ka
äriühingud. Lõpule jõuab Tõrvaaugu puhkemaja renoveerimine, mis on oluline meie ühingu
liikmetele, eelkõige heade puhkamisvõimaluste pakkumise osas. Jätkame koostööd TLV, ELIL,
TPIK , TISÜ ja teiste invaühingutega.

Jüri Järve
TLIÜ juhatuse esimees
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Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu eelarve 2010
2010.aasta eelarve
Raha jääk 01.01.2010
Tulud
1.Liikmetelt saadud tasud
1.1Mittesihtotstarbelised, liikmemaks
1.2.Sihtotstarbelised tasud
omaosalus rehabilitatsioonilaagris
omaosalus aastalõpuüritus
2.1.Sihtotstarbelised:
valitsuse sihtfinantseerimine HMN rehabilitatsioonilaager
ligipääsetavuse kaardistustööd, Haridusmin., tehnikumid
ligipääsetavuse kaardistustööd, Sotsiaalmin., Kärdla linn
ligipääsetavuse kaardistustööd, Primus programm, kõrgkoolid
2.2.Mittesihtotstarbeline
annetus kontori sisestamiseks, DbVista OÜ
nõustamisteenused, konsultatsioonid, projektide kooskõlastused
intressid
Tulud kokku

30 118

3 600
15 000
9 000
12 188
40 000
30 000
25 000
15 000
25 000
250
175 038

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud pr. otsesed kulud
Aastalõpuüritus
Üldkoosolekukulud
ligipääsetavuse kaardistustööd kokku
Mitmesugused tegevuskulud (ühingu ülalpidamine):
Ühinguruumide ülalpidamise kulud
Telefon ja serverirent
Kontorikulud, paber, väikevahendid, paljundusvahendid
Pangateenused
Transpordikulud
Liikmemaks (ELIL)
Inventar (mööbel, tehnika)
Kulud kokku

5 000
2 500
3 000
150
5 000
100
31 600
114 338

Raha jääk 31.12.2010

90 818

Koostaja Tiiu Kristjan
Raamatupidaja, juhatuse liige
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27 188
9 000
8 00
30 000

