Tegevusaruanne

01.01.-31.12.2000
2000.a. on noorteklubi "Händikäpp" järjest rohkem tähelepanu pööranud puudega inimestele
iseseisva toimetuleku võimaluste parandamisele. Olulisimad teemad on olnud invatranspordi
korraldus ja isikliku abistaja teenus. Nimetatud valdkondades on klubi juhatus teinud koosööd
omavalitsusorganitega. Osalesime Ministeeriumidevahelise puuetega inimeste ühiskonda
integreerimise ja võrdsete võimaluste tagamise komisjoni ning ÜRO Standardreeglite
ellurakendamise tegevuskava koostamise initsiatiivgrupi töös.
Noorteklubi “Händikäpp” tegevuse põhiosa oli sel perioodil suunatud klubist väljapoole, et tõsta
Tartu ja teiste Eesti piirkondade puudega inimeste ja nendega tegelevate inimeste teadlikkust
erivajadustega inimeste vajadustest, õigustest, kohustustest. Aktiviseerusid suhted meediaga. Klubi
tegevust ja puudega inimeste õigusi tutvustasime “Postimehes”, mitmetes kohalikes lehtedes, Eesti,
Tartu ja Pereraadios, ja ETVs; samuti Eesti Iseseisva Elu Keskuse infolehes “Iseseisev elu”.
Olulise osa noorteklubi "Händikäpp" tegevustest moodustas Iseseisva Elu idee ja isikliku abistaja
teenuse propageerimine Eestis.Jätkasime isikliku abistaja teenuse pakkumist Tartu linnas projekti
“Isiklik abistaja liikumispuudega inimesele” raames. Nimetatud projekti finantseeris Tartu LV.
Kokku osutati 2000a. teenust 18 liikumispuudega inimesele a 50 t/kuus.
Aastal 2000 alustas Noorteklubi "Händikäpp" koos veel kolme puuetega inimeste organisatsiooniga
läbirääkimisi Tartu linnaga, oma kontoriruumide saamiseks .

Oleme aktiivselt suhelnud sarnaste organisatsioonidega nii Eestis kui mujal maailmas. Olulisimad
koostööpartnerid on olnud Eesti Iseseisva Elu Keskus, Tartu LV sotsiaalabi osakond, Tartu LV
kultuuriosakond Tartu Maavalitsus, EV Sotsiaalministeerium, Soome Kynnys ry.,Rootsi
Liikumispuuetega Inimeste Ühing, Soome CP ühing, Läti Invaspordi Ühing, Tartu Vaimupuuetega
Inimeste Tugiliit, Tartu Liikumispuudega Inimeste Ühing, Rakvere Puuetega Inimeste Koda,Viru

Valere jne. Tähtsamad finantseerijad on olnud Tartu LV,Eesti Puuetega Inimeste Fond, Hollandi
Kuningriigi saatkond Helsingis, Soome Välisministeerium, Soome Inimõiguste Liiga
Järgnevalt on ära toodud aruande perioodil toimunud üritused valdkonniti.

1. Koosolekud
Toimus 3 üld- ja 6 juhatuse koosolekut. Juhatuse koosolekute põhisisuks on olnud klubi tegevuse
kavandamine, projektide planeerimine,ÜRO Standardreeglite ellurakendamise tegevuskava, suhted
TPIK-ga,tööruumidega seonduv. Lisaks toimusid projekti meeskondade koosolekud.

2. Koolitused, konverentsid, infopäevad
2000.a. osalesime mitmetel koolitustel:
 11.02.00 Eesti parima mittetulundusühingu ja sihtasutuse austamisõhtu
 17.02.00 Osalemine infomessil “Teeviit 2000”
 21.03.00 Osalemine Vabatahtlike Keskuse avamisel
 01.06.00 Osalemine Rahvusvahelisele lastekaitse päevale pühendatud EV peaministri
vastuvõtul.
 06.07.-08.07.00 Projekti “Community work” eelkohtumine Lätis.
 projekti “Get Indipendent with personal assistant” raames toimus 2 koolituslaagrit
Karaski Kohanemiskeskuses (30.06-02.07. ja 06.10.-08.10.00).Projekti juht M.Rosental
ja koordinaator Ü.Valvar.
 28-29.10.00 Inimõiguste konverents. Korraldajad Kynnys ry.,EIEK ja noorteklubi
"Händikäpp", rahastaja Soome Inimõiguste Liiga.. Eesti poolne koordinaator
M.Rosental.
 30.10-01.11.00 Isikliku abistaja seminar. Korraldajad Kynnys ry.,EIEK ja noorteklubi
"Händikäpp", rahastaja Soome Inimõiguste Liiga.. Eesti poolne koordinaator
M.Rosental.
 15.11.00Kohtumine Viljandi CP ühinguga.
 10.11-12.11.00 Koolituskursus”Isikliku abistaja teenus” Karaski Keskuses korraldaja
Viru Valere.
 03.12.00 Rahvusvahelisele puuetega inmeste päevale pühendatud konverents.

3. Meelelahutusüritused
08.01.00 Uusaasta pidu Saksa Kultuuri Instituudis.Korraldaja R.Varusk.
14.04.00 Pidu “Händikäpp parim läbi aegade”.Korraldaja M.Rosental .
26.08.-27.08.00 Lõuna-Eesti puuetega noorte õppe-ja puhkelaager.Korraldaja M.Nukka.
09.10.00 Noorteklubi "Händikäpp" sünnipäevapidu Emajõe Ärikeskuses.Korraldaja M.Haava.
13.12.00 Jõulupidu koos Tartu Liikumispuuetega Inimeste Ühinguga.
15.12.00 Osalemine Programmi Euroopa Noored infopäeval Atlantises.
.

4. 2001 aastal planeeritud tegevus
Projektid


“Lõuna-Eesti puuetega noorte õppe- ja puhkelaager” Rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu.
Projekti juht M.Nukka.



“Elu on elamist väärt” Rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu. Projekti juht T.Sihver.



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



“Toetatud töökohtade loomine puuetega inimestele” Eeldatav rahastaja EV
Sotsiaalministeerium.



“Community work”Eeldatav rahastaja Phare Small Projects Facility Programme.



“Üheskoos iseseisvaks II” esitatud projekt AEF BAPP le



“Working together, building a network, networking” esitatud projekt Taani Saatkonda ja
Avatud Eesti Fondi

Muud üritused


Traditsiooniline uusaasta karneval



Kohtumine kohaliku omavalitsuse esindajatega



Vastlapäeva pidu



Kevadpidu



teatrikülastused



ettepanekute esitamine Tartu LV le ja teistele organitele puudega inimestele võrdsete

võimaluste tagamiseks


Piknik looduses teemal “Kuidas veedame suve”



Projektide esitamine aastaks 2002



Välisreisid



Klubi 7 sünnipäeva pidu



Seminar “Isiklku abistaja teenus” koostöös Soome Kynnys ry-ga



Mardi ja kadri karneval



Puuetega inimeste päevale pühendatud konverents koostöös Kynnys ry-ga teemal “Iseseisev

elu”


Jõulupidu

Igakuiselt toimuvad juhatuse koosolekud ja kord kvartalis üldkoosolekud.
Töö projektide “Isiklik abistaja liikumispuudega inimesele” ja “Toetatud töökohtade loomine
puuetega noortele” läbiviimiseks toimub aastaringselt. Toimub projektide ettevalmistamine aastaks
2002 vastavalt tegevuskavale.
Töötasu on makstud erinevate projektide raames isiklikele abistajatele, projekti juhtidele ja
lektoritele. Palgakulu kokku 208085 EEK, sh. sotsiaalmaks 51793 EEK. Noorteklubi "Händikäpp"
ei maksa töötasu juhatuse liikmetele juhtimise eest.

Lugupidamisega,
M.Rosental
/juhatuse esinaine/
20.02.2001 a.

