EPRÜ üldkoosoleku protokoll
Aeg: 17.06.2014, kell 13.00-16.00
Koht: SA Viljandi haigla Jämejala psühhiaatriakliiniku päevakeskus
Osalejad: EPRÜ-s on 38 liiget. Kohal on 13; volituse on andnud 22, KOKKU 35 hääleõiguslikku osalejat.
Teemad ja arutelud

Otsused (häälte arv sulgudes)

Koosoleku töökorraldus: koosoleku juhataja, protokollija, häältelugeja valimine Otsus:
ning liikmeskonna ülevaade.

 valida juhatajaks Külli Mäe ja protokollijaks Urve Tõnisson, häältelugejaks
Ivi Obzinis.

 Liikmeskonna ülevaade. Perioodil juuni 2012-juuni 2013

Valitud juhatajaks Külli Mäe , protokollijaks Urve Tõnisson,
häältelugejaks Ivi Obzinis
Liikmete arv 38; koosolekul osalejate arv 35, volitusega (22) vt
lisatud allkirjaleht .

Ühingust lahkujaid ega uusi liikmeid vastu võetud ei ole
Päevakorra tutvustamine ja kinnitamine

Otsus: Kinnitada päevakorra teemad ( 35 häält):

Ettepanek võtta päevakorda:



EPRÜ 2013 majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine



EPRÜ liikmestaatuste täpsustamine



EPRÜ liikmestaatuse täpsustamine



EPRÜ panus rehabilitatsiooniteenuse arengusse



EPRÜ panus rehabilitatsiooniteenuse arengusse



EPRÜ 2013 majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine



EPRÜ 2013 majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine



EPRÜ 20 aastapäeva tähistamine



EPRÜ 20 aastapäeva tähistamine

1. EPRÜ liikmestaatuse määratlemine
Ettepanekud liikmestaatuseks: täisliige, kaasliige, auliige

Otsus: Kinnitada liikmestaatusteks täisliige, auliige. Auliikme
staatuse saab eriliste teenete eest, ühingu tegevuse edendamise
eest.

Täiendavad ettepanekud: auliige, täisliige, toetaja liige. Asutajaliikmed saavad
auliikme staatuse. Auliikme staatuse määramisel teeneid vaadata.
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Kas siduda täisliikme staatus rehabilitatsiooni spetsialisti pädevustega?
Kas toetaja liige vajalik? Võimalik välja astuda, infot saab kodulehelt. Toetajaliige
funktsioon jääb täpsustamisele.
2. Arutelu:
•

EPRÜ panus rehabilitatsiooniteenuse arengusse

Kas psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni eriala määratleda tuleviku tarbeks?
Psühhosotsiaalne laiem mõiste kui tööalane rehabilitatsioon.
Kas PSR spetsialist on vajalik ja mis see maailmas tähendab ning milline osa EPRÜl
oleks? Kogemusnõustaja on mujal maailmas kogemuspõhine spetsialist.

Arutelu tulemus: uurida pädevusi, mida kasutatakse mujal

Eestis rehameeskonna spetsialistid, kes tegelevad suunamisega EHK teenusele,

maailmas PSR vallas (Külli, Katre, Urve)

võiks olla vähemalt mingi rehab. alase koolituse läbinud. Kõrvalabi vajaduse
hindamisel vastuolud.

3.

EPRÜ 2013 majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine.

Kuulati ülevaadet 2013 majandusaasta aruandest (K. Mäe).
Tegevusaruande osa:


EPRÜ juures tegutseb taastujate ja kogemusnõustajate võrgustik.
Taastujate nõukojas on 12 liiget.

Taastujate tugigrupid tegutsevad Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Kodijärve ning
Tapa Kodude juures.
Toimunud 2 kogemusnõustajate koolitust, tulemas on taastujate suvekool.
Kogemusnõustajate teenus (soovituslik, valmis SOMis 2014), loodame ametlikku
alust edaspidi kogemusnõustajad ka tööle võtta ( st , et Teenusele tekib hind).
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Uudiskirja väljajaandmine


EPRÜ koolitused

Tervise Arengu Instituudis vaimse tervise temaatilised koolitused (eakad ja
omastehooldajad, koostöösuhte loomine keerulistes kliendisuhetes). SOM—hea
huvikaitse seminari pakkumine- kasvas välja suurem töögrupp. See jõudis välja
kogemusnõustamise teenuse kirjeldamiseni.
Respektseminarid „Et mõista psüühilist häiret“- kogemusnõustaja Oliverist
valminud film „Kui ma olin kosmonaut “ Katre Haav filmi autor.
Saab tellida Oliveri koos filmiga, soovitatavalt läbi EPRÜ.
CARe metoodika koolitused koostöös TLÜ Sotsiaaltöö Instituudiga.


Publitsistika

CARe metoodika uus raamat: „Nii saavad klientidest kodanikud“, sõnade
rõhuasetus: õigus olla võrdväärne kodanik. CARe metoodika autor J-P Wilken
andis autoriõigused tasuta, et avaldada eesti keeles CARe metoodika käsiraamat.


EPRÜ DUO koolitus-ja tugikeskus

Leping SKA-ga olemas. Kliendikohti 70, piloteeritakse kogukonnatööl põhinevaid
erihoolekandeteenuseid, valitud metoodikaid ( CARe ja toetatud
töölerakendamine).


EPRÜ osalemine koostöövõrgustikes:
-

Osalemine Eesti vaimse tervise- ja heaolu koalitsiooni ( VATEK)
tegevustes.

-

ESTA juurde loodi vaimse tervise sektsioon.

-

CARe Europe seminar koostöös TLÜ Sotsiaaltöö Instituudiga.

Seminar toimus mais 2013, EPRÜ oli organisaatori rollis, lisaks esineti ettekannetega
töötubades ning korraldati näitusmüük.
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CARe Europe- internal Grant programm: võimalik taotleda toetust aasta läbi.
Venekeelse EPRÜ osa arendamine, venekeelne kodukas, inglisekeelne kodukas.


EPRÜ list

Info piisav ja vajalik.
Liikmete tugevuste kokku kogumine: (nimi, küsimused, milles pöörduda),
reklaamida saaks ka oma asutust. EPRÜ liikmete kasu iseenesele. Valmis võiks olla
messiks, oktoobriks. Ivi ja Anita.


Loeti ette 2013 aasta majandusaruande finantsaruanne.
Kuulati revidendi arvamust (T. Vana).



Ettepanek revidendi vahetamisele

Kinnitada 2013 aasta majandusaasta aruanne ja avalikustada see
EPRÜ koduleheküljel, juhatusel kinnitada aruanne digitaalselt
majandustegevusregistris ( poolt 35 h).

Ettepanek valida revidendiks Ivi Obznis.
Kinnitada revidendiks Ivi Obzins (poolt 35 häält)

4.

EPRÜ 20 aastat.

Arutelu: Parem teha vähem ja hästi. Juubeli sidumine vaimse tervise päevaga
10 oktoober ning 9 okt vaimse tervise mess TLÜ ruumides ( VATEKi projekt olemas),
kus EPRÜ-l võimalik end tutvustada ja asutajaliikmeid tänada.

Auliikmete tunnustus antakse kätte 09.okt messil.
Moodustada töörühm selleks, et saaks kogumikku artikleid

Juubeliks uus PSR käsiraamat valmimas, tõlketööd hetkel pooleli.
Ettepanek kirjutada Sotsiaaltöö ajakirja artikkel EPRÜ ajaloost. Asutajaliikmetest
keegi võiks kirjutada.
Koostada EPRÜ heade praktikate kogumik, saavad paljud asjaosalised lugusid
kirjutada.
5. Lähituleviku sündmused
•

EPRÜ osalemine teiste organisatsioonide töös.

EPRÜ astus VATEKisse ning seoses sellega EPRÜ-l kohustus korraldada vaimse
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tervise teabepäev Kesk- Eestis, Järvamaal septembris 2014.
Arvamusfestival : teemalava „Pole hullu“. 16 august 17.30 Mäelaval.
Arvamusfestivali treiler: vimeo.com.
Laval: Riina Raudne, Paavo Piik, Anna- Kaisa Oidermaa, Indrek Linnuste, ´
moderaator Riina Raudne.
•

Rahvusvaheline vaimse tervise päev

WFMH rahvusvaheline teema 2014: elu skisofreeniaga.
9-10 okt on rahvusvaheline konverents Ateenas „Elu skisofreeniaga“. Kui ilmub
kogumik, siis tõlgitakse (SOM) ja kodulehele üles.
Soome vaimse tervise mess: Helsingis, teema „Ühes suudame rohkem“ 18-19. nov.
Palju teemasid ja teenuseid. Ülevaade teenustest ja kogemuste vahetamine
erinevatel professionaalidel.
•

EPRÜ rahvusvaheline koostöö

CARe Europe: EPRÜ võrgustiku liige, Triin Vana on Eesti esindaja
Suvekool: Zolt Ungarist: Madness as human experience, Tallinnas
CARe Europe kaudu õppereis Londonisse: recovery studyvisit Londonisse: kuidas
kaasatakse kogemusnõustajaid teenuste arendamisse , toimub 14-15 sept 2014
CARe Europe- internal Grant programm: võimalik taotleda toetust aasta läbi.
Juhataja : Külli Mäe

Protokollija: Urve Tõnisson

5

