EPRÜ üldkoosoleku protokoll
Aeg: 06.06.2013, kell 13.00-16.00
Koht: AJK kliiniku õppeklass, Sõbra 54 TARTU
Osalejad: EPRÜ-s on 39 liiget (Lisa 1) Kohal on 8; Skypes 5; volituse on andnud 17, üldkoosoleku otsusega välja
arvatud 1; KOKKU 30 hääleõiguslikku osalejat.
Otsused (häälte arv sulgudes)

Teemad ja arutelud
Koosoleku töökorraldus: koosoleku juhataja, protokollija,

Otsus:


häältelugeja valimine ning liikmeskonna ülevaade.


valida juhatajaks Külli Mäe ja protokollijaks Urve Tõnisson,
häältelugejaks Ivi Obzinis. Otsuste puhul kajastada häältearv
sulgudes numbriliselt).



Liikmeskonna ülevaade. Perioodil juuni 2012-juuni 2013

Valitud juhatajaks Külli Mäe, protokollijaks Urve Tõnisson, häältelugejaks
Ivi Obzinis (30).



Liikmete arv 38; koosolekul osalejate arv 30 sh Skypes (5), volitusega (16)
vt lisatud allkirjaleht ja volitused.

ühingust lahkujaid ei ole. Uusi liikmeid on vastu võetud neli:
Maarika Voogne, Katri Siemer, Anita Kurvits ja Eveli Lilleoja.
Ettepanek välja arvata Mare Kiis kuna ei ole ühingu tegevuses
osalenud rohkem kui kaks aastat.



Välja arvata Mare Kiis (poolt 30 häält).

Päevakorra tutvustamine ja kinnitamine

Otsus:

Ettepanek võtta päevakorda:

Kinnitada päevakorra teemad ( 30 häält):

1. EPRÜ 2012 majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine



EPRÜ 2012 majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine

2. Liikmeskonna kaasamisest



Liikmeskonna kaasamine

3. Arutelu arendustegevustest, soovitused juhatusele.



Arutelu arendustegevustest, soovitused juhatusele

4. Uue juhatuse ja revidendi valimine



Uue juhatuse ja revidendi valimine

Ettepanek: kinnitada päevakord
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1. EPRÜ 2011 majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine.
Kuulati ülevaade 2012 majandusaasta aruandest (K. Mäe).
Kuulati revidendi arvamust (T. Vana).

Otsus:


Kinnitada 2012 aasta majandusaasta aruanne ja avalikustada see EPRÜ
koduleheküljel, juhatusel kinnitada aruanne digitaalselt
majandustegevusregistris ( poolt 30 h).

Arutelu:
MTÜ Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing (EPRÜ) on avalikes
huvides tegutsev vaimse tervise valdkonna eestkõnelev organisatsioon,
mille tegevuse eesmärgiks on aidata kaasa nii rahva vaimse tervise
hoidmisele kui ka ravi-, rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuste
arendamisele Eestis.
EPRÜ põhikirjast tulenevad põhiülesanded on:
• psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni ideedest ja printsiipidest lähtuvate
spetsialistide ja praktikute ühendamine, erialaste vajaduste rahuldamine,
huvide kaitsmine;
• psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni ideedest ja printsiipidest lähtuvate
projektide, ürituste ja ettevõtmiste kavandamine, läbiviimine ja toetamine;
• psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni alase koolituse ja uurimistöö toetamine,
kavandamine ja läbiviimine;
• psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni alase koostöö edendamine nii Eesti
Vabariigis kui rahvusvahelises ulatuses.
Liikmeskond
Ühingu liikmeskond püsib stabiilsena, EPRÜs on 2012 aasta lõpu seisuga
35 liiget.
Juhatus
EPRÜ tegevust juhtis 2012 aastal kolmeliikmeline juhatus. Juhatusse
kuuluvad: Külli Mäe, Urve Tõnisson ja Marju Mägi. Ühingu revident on
Triin Vana.
Majandustegevus
EPRÜ majandustegevus on seotud põhiliselt valdkonnapõhise projektitöö ja
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koolituste korraldamisega. 2012 aasta suuremad projektid olid:
1. ESF meede 1.3.1 projekt “Pikaajaliste ja psüühilise erivajadustega
töötute tööpraktikad ja tööle rakendamine juhtumikorralduse ja mentorluse
toel – Isiklikud valikud tööturul” nr 1.3.0102.11-0330. Kestvus:
01.02.2011-31.12.2012.
2. Hasartmängumaksu Nõukogu rahastatud projekt „Projekti kirjutamise ja
läbiviimise praktiline õpe vaimse tervise valdkonna kogemusnõustajatele“.
Kestus 01.08.2012-30.11.2012.
Kuulatakse revidendi arvamus ja ettepanek:
Revident kontrollis raamatupidamist, finantsmajanduslikku tegevust ja
põhikirjast kinnipidamist. Kontrollitavaks perioodiks oli 1. Jaanuar –
31.detsember 2012.a. Kontrollimisel tekkinud küsimustele andsid vastuseid
juhatuse liige Külli Mäe ja raamatupidamise eest vastutav isik Kristi
Vaidla.
Kontrolli käigus leidis revisjonikomisjon järgmist:
Raamatupidamise korraldamisel on aluseks juhatuse poolt kinnitatud
raamatupidamise sise-eeskirjad ja kontoplaan.EPRÜ raamatupidamise
algdokumendid on korralikult vormistatud ja sisaldavad nõutavaid
rekvisiite. Kõik toimunud majandustehingud on kontodel kajastatud,
kusjuures arvestus on detailne. 2012.a. aruandebilanss on kooskõlas
kontode lõppsaldodega.
Juhatuse 2012.a. majandustegevuse aruanne on kooskõlas raamatupidamise
andmetega.
Revideerimise tulemusena teeb revident üldkoosolekule ettepaneku kinnitada
juhatuse 2012.a. majandustegevuse aruanne ja bilanss.
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2. Liikmete kaasamisest
Arutelu: Eesti erinevais piirkondades võiks olla EPRÜ
kontaktisikud, et jõustada ühingu tegevust toetavat tugivõrgustikku.


Otsus:
Kinnitada piirkonnad, kus kindlasti leida kontaktisik ja alustada infovahetust ja muud
piirkondlikult olulist koostööd. Volitada juhatust läbi rääkima järgmiste võimalike
kontaktisikutega (poolt 30 häält).

Kutsuda –soovitada liikmeid pöörates tähelepanu üle-eestilise



võrgustiku jõustamisele.


Tallinn ja Harjumaa: Ene Jõesaar (Eesti Õdede Liidu
psühhiaatriaõdede seltsing) ; Anu Rahu (Tallinna Vaimse Tervise Keskus)
ja Anneli Valdmann (Avitus).

Nimetada piirkonna kontaktisikud/ koordinaatorid.


Tartu ja Tartumaa: (Ivi Obzinis, TÜK psühhiaatriakliinik)

Info edastamine EPRÜ- konkreetsed asutused (k.a. haiglad) , nt



taastujatele suunatud uudiskirja levitamine ja printime, tugigruppide
ellukutsumise toetamine oma piirkonnas/ organisatsioonis.

Läänemaa (Indrek Linnuste ja Ester Reinsalu Pärnu Haigla
psühhiaatriakliinik, kohalikud vaimse tervise valdkonna MTÜd).



Kesk-Eesti (Türi, Paide, Järva-Jaani ja Imavere päevakeskused; Eveli
Lilleoja).



Ida-Virumaa: Ülar Uusküla ( kaardistada Narva –Jõesuu ja Ida –

Kontaktisiku ülesanded:

Ettepanek parandada kaasatust 2013 aastal: Jõgevamaal, Võrumaal, igas
suuremas vaimse tervise asutuses võiks olla kontaktisik; parandada
koostööd AS –st teenustejuhi Mare Naabriga.

Virumaa vajadused laiemalt).

EPRÜ kontaktisikute võrgustik (suusõnaline kokkulepe), saada e-maile,
tel kontaktid vms. Kontaktisikud aitaksid ka koolitusi müüa.
Ettepanek: võtta kasutusse auliikme staatus.
Kuidas täpsustada auliikme staatus? Mida ütleb meie põhikiri?
Üldkoosoleku pädevuses on auliikmete valimine (p.5);
EPRÜ auliikmetele laienevad kõik EPRÜ liikmete õigused (p.4) . Aga
mis saab kohustustest? Ettepanek vabastada liikmemaksu kohustusest.
Kas valime nüüd või sobilik siduda 20 aastapäevaga?
Mõningad asutaja liikmed on soovinud aktiivsest tegevusest taanduda,
kuid olla siiski tegevustest üldisemalt informeeritud ja neilt võib alati
nõu ja arvamust küsida.

Otsus:


Kinnitada auliikme staatus. Ettepanekud teha aasta jooksul,
tunnustamine korraldada EPRÜ 20 sünnipäeva raames (30 häält).

Ettepanek: Auliikmed valime EPRÜ aastapäevaks järgmisel aastal. Uus
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juhatus mõtleb välja, kuidas neid tänada ja tunnustada.
Arutelu: Järgmise aasta Ühingu sünnipäev (20). Sünnipäeva üritusele
võiks kaasata psühhiaatrite seltsi ja psühhiaatriaõdede seltsingut. Ürituse
teemaks pakuti: Psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni areng 20 aasta jooksul.
Finantside taotlemine fondidest. Uue juhatuse eestvedamisel EPRÜ
sünnipäeva tähistamine.
Arutelu: CARé Europe üritus Tallinnas, jätkuv osalemine CARé Europe
liikumises/ võrgustikus.
Kogemusnõustajate jätkuv koolitamine, teiste valdkondade kogemused

Arutelu tulemus: Mais 2014 läbi viia EPRÜ 20 sünnipäevaüritus. Juhatus kaasab

kõik liikmed ja kontaktisikud planeerimise ja korraldustöösse.
EPRÜ algatusel IET teenuse alt tugigruppide võrgustiku toetamine, 201213 pilootprojektina, EPRÜ põhikiri lubab luua osakondi, näiteks DUO
koolitus- ja tugikeskuse idee edasiarendus. Taotletakse tegevusluba 5
Arutelu tulemus: EPRÜ osaleb aktiivselt CARé Europe liikumises/
aastaks.
võrgustikus. Triin Vana ja Külli Mäe vahendavad uudiseid listi.
Erihoolekande kontseptsiooni koostamisel osalemine ning selle raames
kogemusnõustamise teenuse kirjeldamine ja seadustamise alustamine.
Kaaluda eraldi tugigrupiteenuse loomise võimalust.
Arutelu: toetajaliige/ tugivõrgustikuliige.
Liikmetel probleem, ei jõuta olla aktiivsed EPRÜ-s, siis võiks mõeldav
olla toetajaliikme staatus. Paljud toetajaliikmed saavad kaetud piirkonna
kontaktisikute rolliga.
Vajame info paremaks liikumiseks võtmeisikute toetust erinevatest
valdkondadest ja piirkondadest. Läbirääkimised ja eelkokkulepped on
juhatuse pädevuses. Kontaktisik võib aga ei pea olema EPRÜ liige.

Arutelu tulemus:
Kirjeldada kogemusnõustamise teenus ja tugigrupiteenus . Tutvustada ettepanekut
SoM tasemel võtmeisikutele ja erihoolekande töörühmale. Teema eestvedamise eest
vastutavad Külli Mäe ja Anita Kurvits kaasates EPRÜ juures tegutseva taastujate
nõukoja liikmed. Teenuse piloteerimiseks alustatakse selle pakkumist erihoolekande
teenuste raames, selleks taotletakse vastav tegevusluba.

Arutelu: Õde ja rehabilitatsiooniteenus.
Õed võiksid teha nõustamisteenust, kuid nad saavad osaleda ainult plaani
koostamisel. Käesolevalt aga ei saa õed nõustada, probleem jääb hetkel
püsima. Teema vajab jätkamist koostöös psühhiaatriaõdedega,
kontaktisik ja koostöövalmidus olemas ( Ene Jõesaar).
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3. Arutelu arendustegevustest, soovitused juhatusele.
Arutelu tulemus:
Arutelu: tööplaan ja arendustegevus



Jätkata 2013 a tegevuskavaga ning täiendada seda jooksvalt

Uuel juhatusel jälgida olemasolevat tegevusplaani 2012-2013
Tegevuskavasse saab jooksvalt teha ettepanekuid. Kui tuleb ettepanek
ühingu liikmelt, siis läheb listi arutelule. Käesolevalt pooleli SOM
erihoolekande arengukava, VATEK. Kõik ettepanekud on oodatud!
Käärid riiklikel kõrgetel nõudmisel teenuste kvaliteedile ja riigi panusel
sotsiaalteenuste arendamisse ( madalad hinnad, vähe koolitusi, mis oleks
pakutud riigi poolt rehabilitatsiooniteenuse teadmuspõhiseks

Arutelu tulemus: koolitusi reklaamida läbi kodulehe ja kontaktisikute ning listide.

Arendamiseks. Kindlasti osaleda kõigis valdkonnapõhistes töörühmades,
tuues info liikmete listi. Ettepanek EPE koostööks sügiseks.
Ettepanekud Tallinna Vaimse Tervise Keskuselt: Koolituste
reklaamimine, koolituste läbiviimine, (rehabilitatsiooniteemalised)
aga ka muud taastumist toetavad kursused. Koolituste mitmekesistamine.
Koolitajate koondamine, näiteks sügiskool vaimse tervise valdkonna /
rehabilitatsioonivaldkonna koolitajatele.
KOVide sots töötajaid peaks koolitama vaimse tervise valdkonnas. Jätkata
vaimse tervise sektsiooni loomise ideed ESTA juures.
Tegevuskava jääb kehtima aasta lõpuni, uuel juhatusel tuleb teha uus

Arutelu tulemus:


juhatus informeerib liikmeid praegu rehabilitatsiooniteenuse arengutest sh
eelhindamise olukorrast.



Kaasas olla vaimse tervise arengutega



Pakkuda SKA-le eksperte sh koolitatud kogemuseksperte teenuste
tõhususe hindamiseks ja jõustamiseks.

kava järgmise perioodi jaoks.
Ettepanek lasta samal koosseisul jätkata järgneval perioodil, valida
juhatusse Külli Mäe, Urve Tõnisson ja Marju Mägi. Ettepanek valida
revidendiks Triin Vana.
Arutelu: Aasta lõpuks koostada liikmeid kaasates uus tegevuskava 2014-
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2016 . Jälgida olla kooskõlas: Som Arengukava erihoolekande
suundumusi, VATEK suundasid, EMSL soovitusi, kaasamise hea tava jms
Arutelu: Rehasüsteem sellisel kujul ebaotstarbekas, vajaks suuremat
ümberkujundamist. Kas leiame ühingus ressurssi, et efektiivselt mõjutada
süsteemi? Mida me võiksime ja kuidas teha, et meie häält oleks kuulda ja
näha? Võrdse kohtlemise printsiip (mitte asutuse vajadusest lähtuvalt,
vaid inimese vajadustest). Ettepanek SKA-le järelevalve teostamiseks
eksperte pakkuda sh kogemuseksperte.

4. Juhatuse ja revidendi valimine perioodiks 2013-2015
Ettepanek

EPRÜ üldkoosoleku otsus
Perioodil 06.06.2013-06.06.2015 jätkab juhatus koosseisus:

Juhatus on olnud efektiivne, lasta samal koosseisul jätkata järgneval
perioodil, valida juhatusse Külli Mäe, Urve Tõnisson ja Marju Mägi.



Külli Mäe



Urve Tõnisson

Ettepanek valida revidendiks Triin Vana.



Marju Mägi

Revident on Triin Vana
Hääletus: poolt 30 häält.
Juhatusel teha vastav kanne Maakohtute registriteosakonnas.

Allkirjastatud digitaalselt :
Külli Mäe
Urve Tõnisson
Marju Mägi
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EPRÜ LIIKMETE NIMEKIRI 06.06.13 SEISUGA
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nimi
Ain Klassen
Aire Klaus
Anne Vint
Anneli Roosmäe
Anu Rahu
Eiko Kuusik
Ester Reinsalu
Galina Podberjoznaja
Indrek Linnuste
Ivi Obzinis
Jaan Kõrgesaar
Kadri Paal
Kelli Teede
Külli Mäe
Maaris Kameneva
Maie Kreegipuu
Maire Koppel
Mare Kiis
Margit Laurson
Marju Mägi
Merike Otepalu

e-aadress
ain.klaassen@gmail.com
aire.klaus@ehtk.ee;
anne.vint@gmail.com
anneliroosmae@hot.ee
anu.rahu@mhcenter.ee
eikokuusik@hot.ee
ester.reinsalu@ph.ee
kraepelin@hot.ee
indrek.linnuste@ph.ee
ivi.obzinis@kliinikum.ee
jaan.korgesaar@ut.ee

Telefon Allkiri
56490495
5165417
7422281
53480031
56158735
5275930
53416543

Kadri.paal@mail.ee

5223546
5145149
56562403
55511233
7376150
5159123
6053122
6208340

kelli.teede@talinnlv.ee
kylli.mae@epry.ee
maaris.kameneva@mhcenter.ee
maie.kreegipuu@ut.ee;
maire.koppel@mail.ee
mare.kiis@teeninduskool.ee
margit.laurson@ensib.ee
marju.magi@raad.tartu.ee
merike.otepalu@mhcenter.ee

22 Monika Haukanõmm monika.haukanomm@gmail.com
23 Monika Saluma
monika.salumaa@gmail.com

Märkused/ volikirja nr.

56647656
53463935

Ettepanek välja arvata

58189833
5242406
5107844
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Olev Toomla
Olga Sumbajeva
Piia Pomerants
Pille Ilves
Rein Suija
Svetlana Reinsalu
Triin Vana
Urve Tõnisson
Valdeko Paavel
Valentina Rannikmaa
Vello Vengerfeld
Ülar Uusküla
Maarika Voogne
Anita Kurvits
Katri Siemer

39 Eveli Lilleoja

olev.toomla@gmail.com
olga.sumbajeva@ph.ee
piia@iseseisev-elu.ee
pille@epey.ee
reinsuija2@hot.ee
sveta.reinsalu@mail.ee
triin.vana@isci.ee
urvetonisson@gmail.com
valdeko.paavel@mail.ee
valentina.rannikmaa@mail.ee
vello@meso.ee
ylar.uuskyla@gmail.com
maarika.voogne@gmail.com
anita.kurvits@gmail.com
kats70@gmail.com
eveli.lilleoja@imaverevv.ee;
veli.oja@hotmail.com

55543424
7310156(töö)
5135602
5111595
4737155
56639793
5179211
56655026
7361509
5049906
5013523
5027760
58375301
56987858
53476126
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