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Tegevusaruanne 

 

01.01.-31.12.2002 

 

2002.a. oli MTÜ noorteklubi "Händikäpp" jaoks oluline, sest tegeldi aktiivselt eesmärkide 

täpsustamise ja klubi sisese töö tugevdamisega. Kui viimastel hooaegadel oli noorteklubi 

“Händikäpp” tegevuse põhiosa oli sel perioodil suunatud klubist väljapoole puudega inimeste ja 

nendega tegelevate inimeste teadlikkuse suurendamisele erivajadustega inimeste vajadustest, 

õigustest, kohustustest, siis 2002.a. oli suur osa tööst pühendatud klubi liikmete ootuste 

selgitamisele. Mitmete arutelude tulemusena sündis uus põhikiri, milles sätestatud eesmärgid 

kajastavad klubi tegevust täpsemalt. Meie eesmärgid on: 

 toetada iga inimese õigust olla iseseisev; 

 jälgida puudega inimeste õigusi puudutavate õigusaktide täitmist ja vajadusel sekkuda;  

 osaleda puudega inimesi puudutavate uurimuste esmatähtsate valdkondade määramises, 

uurimuste läbiviimises ja tulemuste analüüsis;  

 teha koostööd riigi-, omavalitsusorganite ja teiste ühendustega puudega inimeste võrdsete 

võimaluste suurendamiseks;  

 julgustada inimesi aktiivselt osalema organiseeritud ühistegevuses. 

 

Klubi tööd on tugevasti muutnud kontoriruumide olemasolu, mis on üheltpoolt tihendanud klubi 

liikmete vahelist suhtlemist ja aidanud kaasa nende aktiivsemale tegutsemisele klubis. Teiselt poolt 

on kontori käigus hoidmine toonud esile  vajaduse otsida võimalusi palgalise töökoha loomiseks. 

Samuti oleks vajalik leida vabatahtlikke, kes abistaks liikmeid kontoris. 07.10.-13.12.2002 oli 

klubis tööl vabatahtlik Saksamaalt Wiebke Hoffmann,  kelle ülesandeks oli olla abistajaks klubi 

liikmetele.  

 

Jätkus töö “ÜRO puudega inimestele võrdsete võimaluste loomise standardreeglite” rakendamisele 

kaasa aitamiseks. Põhiteemad olid: kohandatud eluase, isikliku abistaja teenus, rehabilitatsioon, 

ligipääsetavus, tööhõive ja haridus. Nimetatud valdkondades on klubi juhatus ja töörühmad teinud 

koostööd omavalitsusorganite ja ministeeriumitega, esitades aktiivselt ettepanekuid.  
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Olulisel kohal oli puudega inimeste ühenduste vahelise koostöövõrgustiku tugevdamine. Tartu 

linnas pakkusime isikliku abistaja teenust projekti “Isiklik abistaja liikumispuudega inimesele” 

raames. Nimetatud projekti finantseeris Tartu LV. Kokku osutati 2002.a. isikliku abistaja teenust 24 

täiskasvanule 10180 tundi ja 5 liikumispuudega kooliõpilasele 845 tundi. 

 

Oleme aktiivselt suhelnud teiste organisatsioonidega nii Eestis kui mujal maailmas. Olulisimad 

koostööpartnerid on olnud Eesti Iseseisva Elu Keskus, Tartu LV sotsiaalabi osakond, Tartu LV 

kultuuriosakond, EV Sotsiaalministeerium, EV Kaitseministeerium, Rootsi SHIA, Soome CP 

ühing, Läti “Apeirons”, Tartu- ja Jõgevamaa MTÜ Tugikeskus, Johannes Mihkelsoni Keskus, 

Avatud Hariduse Liit, RP “Juventus”, Tartu Liikumispuudega Inimeste Ühing, Tallinna Puuetega 

Inimeste Koda, Rakvere Puuetega Inimeste Koda, Tähe Noortekeskus, Viru Valere, Eesti Puuetega 

Naiste Ühing, jne. Tähtsamad finantseerijad on olnud Tartu LV, EV Kaitseministeerium, Hollandi 

Kuningriigi Suursaatkond, AEF Balti-Ameerika Partnerlusprogramm jt. Klubi tegevust ja puudega 

inimeste õigusi tutvustasime “Postimehes”, “Päevalehes”, “SL Õhtulehes”, mitmetes kohalikes 

lehtedes, Eesti, Tartu ja Pereraadios ja raadios “Elmar”ning ETVs. 

 

Järgnevalt on ära toodud aruande perioodil toimunud üritused valdkonniti. 

 

1. Koosolekud 

Toimus 4 üld- ja 7 juhatuse koosolekut. Juhatuse koosolekute põhisisuks on olnud klubi tegevuse  

kavandamine, projektide planeerimine,ÜRO Standardreeglite ellurakendamise tegevuskava Tartus, 

koostöö Tartu Linnavalitsusega. Lisaks toimusid projekti meeskondade koosolekud. Viidi läbi 3 

ajurünnakut noorteklubi „Händikäpp“ eesmärkide uuendamiseks ja tegevuskava koostamiseks.  

 

2. Koolitused, konverentsid, infopäevad, kohtumised 

2002.a. osalesime mitmetel koolitustel: 

 18.03.2002 kohtumine Disability Rights Advocates esindajate Patricia Kirkpatrick’u ja 

Sid Wolinsky’ga . 

 05.04.2002 Rakvere Puuetega Inimeste Koja uute ruumide avamine. Osales Ü. Valvar 

 06.04.2002 Osalemine Eesti Mittetulundusühingute Ümarlaua Suurkogul   

 22.04.2002 infopäev “Koostöö annab elujõudu”. Koostöös Eesti Iseseisva Elu 

Keskusega. Rahastaja BAPP  

 27.04.2002. Kohtumine Rootsi DHR-i noortega  
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 03.-05.05.2002 „7-th Disability Advocacy Training“ Ungaris. Osales M.Rosental 

 02.-03.05.2002 osavõtt EMSL-i poolt korraldatud koolitusel. Osalesid  Ü.Valvar ja 

A.Jaakson 

 14.05.2002.Kohtumine Tampere noorsootöötajatega  

 15.-16.05.2002 kohtumine Hiiumaa „Oma Klubi“ esindajatega 

 21.05.2002 kohtumine Tartu LV sotsiaalabi osakonna töötajatega kohandatud 

sotsiaalkorterite teemal. 

 28.05.2002 kohtumine RP Juventuse  esindajatega  koostööprojekti kavandamiseks 

 07.06.2002  kohtumine Soome CP ühingu esindajatega  

 17.06.2002 kohtumine Hollandi Kesk- ja Ida-Euroopa Fondide esindaja Piet 

Boerefijn’iga  

 19.-26.06 2002 osavõtt puuetega noorte foorumist Lätis. Osales M. Rosental 

 28.-30.06.2002 EMSL-i suvekool. Osales M.Rosental 

 18.07.2002 kohtumine EV Kaitseväe Peastaabi esindajatega. Osalesid M.Nukka ja 

R.Lainola. 

 05.-07.08.2002  projekti „ Koostöös ehitame võrgustikku“ 1. koolitusseminar 

„Kodanikuühiskonna alused“ Käsmus. Rahastajad Hollandi Kuningriigi Suursaatkond ja 

BAPP. Projekti juht M.Rosental, koordinaator Ü.Valvar. 

 17.-18.08.2002 Osalemine puuetega noorte ühenduste kontaktseminaril Rootsis. Osales 

M.Rosental 

 22.-23.08.2002 projekti „Ratastoolis Eesti sõjaväkke“ koolitusseminar Tallinnas. 

Rahastaja EV Kaitseministeerium. Projekti juht M.Nukka 

 03.-04.09.2002 Osalemine konverentsil „See on Sinu valik“. Osalesid M. Nukka,  

Ü.Valvar, M. Kaplinski  

 10.ja 24.09.2002 Puuetega laste vanemate ja Tartu LV esindajate kohtumine 

kooliabistaja teenuse käivitamiseks 

 25.09.2002 infopäev rehabilitatsiooniteenustest Eestis. Korraldas R.Lainola. Rahastajad 

Hollandi Kuningriigi Suursaatkond ja BAPP.  

 07.10.2002 ümarlaud „Invatransport Tartus“  

 08.-10.10.2002 Osalemine seminaril „Toetatud töö“. Osales M.Rosental  

 18.-20.10.2002 projekti „ Koostöös ehitame võrgustikku“ 2 koolitusseminar. “Kuidas 

olla survegrupp“ Käärikul. Rahastajad Hollandi Kuningriigi Suursaatkond ja BAPP. 

Projekti juht M.Rosental, koordinaator Ü.Valvar. 
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 21.10.2002 Rootsi isikliku abistaja teenuse eksperdi Jamie Bolling’u külaskäik. 

 04.11.2002 Osalemine seminaril “Vabatahtlike teenuste edendamine Eesti puuetega 

inimeste integratsiooniks”. Osalesid M.Haava, M.Nukka, M.Rosental, T.Järvpõld, 

A.Jaakson, Ü.Valvar 

 05.11-10.12.2002 iganädalased kunstitöötoad Wiebke Hoffmanni juhendamisel 

 13.-14.11.2002 projekti „Development and Disability in Baltic Sea Region“ 

ettevalmistav seminar Tallinnas. Korraldajad noorteklubi „Händikäpp“ ja Rootsi 

organisatsioon SHIA. Noorteklubi "Händikäpp" poolsed koordinaatorid A.Jaakson, 

M.Rosental. 

 01.12.2002 osavõtt puuetega inimeste päevale pühendatud seminarist Rakveres. Osalesid  

M.Rosental, A.Jaakson, Ü.Valvar 

 03.12.2002 osavõtt puuetega inimeste päevale pühendatud seminarist „Toetatud 

tööhõivest Eestis“ ja sellele järgnenud pidulikust koosviibimisest Tartus. 

 

3. Meelelahutusüritused 

01.02.2002. Kontoriruumide avamine koostöös EPNÜ-ga 

08.03-10.03.2002 Vastlatrall koos Viru Valerega Pariisi külas  

17.-21.04.2002 Osalemine projekti „Community work“ laagris Lätis. Osalesid K. Karlson, 

 M. Rosental 

11.05.2002 Osalemine Tartu noortekeskuste päeva korraldamisel  

18.05.2002  Emadepäeva tähistamine koostöös EPNÜ-ga. Korraldas T.Järvpõld 

29.05.-02.06.2002 Osalemine projekti „Community work“ laagris Lätis. Osalesid Ü. Valvar, 

K.Karlson. 

08.06.2002 piknik Hattikul. Rahastas anonüümne annetaja. 

03.-04.08.2002 Kanuu- ja loodusmatk koos RP Juventusega.  Projekti „Matk läbi naeratuse“ 

rahastas Hasartmängumaksu nõukogu. Projekti juht M.Haava. 

26.09.2002 Noorteklubi „Händikäpp“ sünnipäeva tähistamine. Korraldas M.Haava 

21.12.2002 Jõulupidu. Korraldajad  M.Haava ja M.Kaplinski   

 

Töötasu on makstud erinevate projektide raames isiklikele abistajatele, projekti juhtidele ja 

lektoritele. Palgakulu kokku 252 765 EEK, s.h. sotsiaalmaks 62 484 EEK. Noorteklubi 

"Händikäpp" ei maksa töötasu juhatuse liikmetele juhtimise eest. 
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4. 2003 aastal planeeritud tegevus  

Projektid 

 “Enesepäästmise kunst” Eeldatav rahastaja EV Päästeamet. Projekti juht R.Lainola   

 “Isiklik abistaja liikumispuudega inimesele”. Rahastab Tartu LV. Projekti juht M.Rosental, 

koordinaator A.Jaakson. 

 “Romantikamatk”  Eeldatav rahastaja Tartu LV  Kultuuriosakond ja Hasartmängumaksu  

Nõukogu.Projekti juht M.Haava 

 Osalemine projektis „Development and Disability in Baltic Sea Region“ 

 Projekti „Koostöös ehitame võrgustikku“ jätkamine 

 

Muud üritused 

 Isikliku abistaja ja kooliabistaja  teenuse vahendamine  

 Osalemine Tartu linna arengukava elluviimist jälgivates töörühmades jms. Ettepanekute 

esitamine Tartu LV-le ja teistele organitele puudega inimestele võrdsete võimaluste tagamiseks 

 Iseseisva Elu liikumist tutvustavad infokampaaniad  

 Toetatud tööhõive arendamine, vastavad infokampaaniad, koolitused, ettepanekud 

omavalitsusele  

 Oma kontoriruumide ja klubi tegevuse edasiarendamine 

 Traditsioonilised uusaasta, kevad-,  sünnipäeva jm. peod 

 Suvelaager, teatrikülastused, kunstitöötoad 

 Projektide esitamine aastaks 2004 

 Välisreisid 

 Seminarid isikliku abistaja teenuse arendamiseks 

 Puuetega inimeste päevale pühendatud rahvusvaheline konverents  teemal “Ühenduste koostöö 

tugevdamine” 

 

Igakuiselt toimuvad juhatuse koosolekud ja kord kvartalis üldkoosolekud. 

 

Lugupidamisega, 

 

M.Rosental 

/juhatuse esinaine/ 

15.06.2003. a. 


