EPRÜ üldkoosoleku protokoll
Aeg: 12.06.2012, kell 13.00-16.00
Koht: Tallinn Seewaldi klubi, Paldiski mnt 52
Osalejad: Ain Klaassen (volitus); Maaris Kameneva; Maire Koppel ( volitus); Jaan Kõrgesaar; Indrek Linnuste; Külli Mäe; Marju Mägi; Ivi Obzinis; Merike
Otepalu (volitus); Galina Podberjoznaja; Piia Pomerants; Anu Rahu (volitus); Ester Reinsalu; Anneli Roosmäe( volitus); Monika Salumaa ( volitus); Rein Suija(
volitus); Olga Sumbajaeva; Kelli Teede( volitus); Urve Tõnisson; Ülar Uusküla(volitus); Triin Vana; Vello Vengerfeldt; Anne Vint(volitus). EPRÜ-s on 35 liiget.
Kohal on 8, 1 skypes, volituse on andnud 13, kokku 23 hääleõiguslikku osalejat. Sh aktsepteeritud on digiallkiri vastavalt eelmise üldkoosoleku otsusele.
Teemad ja arutelud
Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugeja valimine ning päevakorra
kinnitamine.
Ettepanek: valida juhatajaks Külli Mäe ja protokollijaks Urve Tõnisson.

Otsus: Valitud juhatajaks Külli Mäe (23) , protokollijaks Urve
Tõnisson (23).

Osalejaid kokku sh volitustega: 23
Päevakorra tutvustamine ja kinnitamine

Otsus: Kinnitada päevakorra teemad:

Ettepanek võtta päevakorda:





Otsused (häälte arv sulgudes)





EPRÜ 2011 majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine
Käimasolevate suuremate projektide tutvustus
Liikmete kaasamisest: liikmeskond, listid, kodulehekülg, liikmemaksude laekumine 
Arutelu arendustegevustest, soovitused juhatusele.

EPRÜ 2011 majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine
Käimasolevate suuremate projektide tutvustus
Liikmete kaasamisest: liikmeskond, listid, kodulehekülg,
liikmemaksude laekumine
Arutelu arendustegevustest, soovitused juhatusele.
Otsus: Kinnitati päevakord (23 h)

Ettepanek: kinnitada päevakord
1. EPRÜ 2011 majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine.
Kuulati ülevaade 2011 majandusaasta aruandest (K. Mäe).
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Kuulati revidendi arvamust (T. Vana).
Arutelu: EPRÜ projektid ja koolitused kajastuvad raamatupidamislikus aruandes
tuluna ning vastavalt ka kajastatud. Tulemi aruandes liikmemaksud moodustavad
väikese osa. Mis teha, et liikmed tunneksid end rohkem kaasatuna ja sooviksid
tasuda ka liikmemaksu. Hetkel kulub liikmemaks kodukale ja aastaaruande
koostamisele ,kui kõik maksaksid maksud ära saaksime mõelda edasi.
Kuulatakse revidendi arvamus ja ettepanek: Kinnitada 2011 aasta majandustegevus
aruanne. Juhatusel kinnitada aruanne majandustegevuse registris digitaalselt.
Avalikustada aruanne koduleheküljel.
Otsus: Kinnitada 2011 aasta majandusaasta aruanne ja avalikustada see
EPRÜ koduleheküljel, juhatusel kinnitada aruanne digitaalselt
Ettepanek: kinnitada 2011 aasta majandusaasta aruanne
majandustegevusregistris (23 h).
2. Liikmete kaasamisest: liikmeskond, listid, kodulehekülg, liikmemaksude
laekumine.
Liikmeskond
Arutelu: EPRÜ-l on 35 liiget. Sel aastal on juhatus aktsepteerinud Larissa Orljonok´i
avalduse ning ta on ühingust välja arvatud.
Liikmete kaasamine: reha listi ja erihoolekandel listi on võimalik kasutada liikmete
kaasamiseks.
ESTA on kutsunud EPRÜd liikmeks, seal võimalus luua vaimse tervise sekstioon
Teabepäevade ruumide (TÜ) ja teemadega (nt autism) võimalus panustada.
Võimalik EPRÜ toetuskirju väljastada vaimse tervise kongressidele, välismaal
väljaõppe saamisele (J. Kõrgessaar)
Teemapäevi võiks jätkuvalt korraldada (1-2 päeva aastas). Teemapäevadeks palju
erinevaid teemade võimalusi EPRÜ enese liikmetelt. Ühingu liikmetele võiks kaaluda
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tasuta üritust, teistele jääks tasuline.
•

Teemapäeva mõtted (toimus12.06 enne üldkoosolekut):

Teemapäev korraldati koostöös ESTAga, osa võttis kokku 33 inimest. Teemapäeva lõpus
võeti osalejate tagasiside ja paluti ettepanekuid.
Ülevaade tagasisidest ja ettepanekutest:
-

-

SKA ettepanek: EPRÜst kaasata sisulised kontrolleksperdid näiteks järelevalve
teostamisse või audititesse
Teemapäevad võiksid olla 2x aastas, et poleks liiga üldine, lisaks arutelud
gruppides, ülesanded, rohkem praktikutele suunatud.
Laste vaimne tervis teemaks; EPRÜ – laste ja noorte valdkonna koostöö?
Tutvustatud CARe ja GEPAP on head metoodikad aga kust leida finantsid nende
rakendamiseks? Tallinna VTK töö väga mõistetav ja oluline. CARe süsteemi
juurutamine Keila Taastusravi keskuses.
Ettekannetes tutvustatud raamatute viited ja ettekanded palun kodukale
Supervisiooni ja metoodilise juhendamise vajadus, võimalused ja hind kodukale
Keskendumine kliendi tegelikele vajadustele ja tugevustele on oluline.
Ettepanek: ESTAsse asutada vaimse tervise sektsioon
Tegelikkus ja teooria ei lähe kokku. Raske saada erivajadustega kliente
reh.plaani koostamise järjekorda.

Otsus kinnitamiseks:
Kaks korda aastas korraldatakse teemapäevi.
Liikmed teavitada läbi EPRÜ listi

Ettepanek: korraldada teemapäevi 2 korda aastas.

Lisaks teavitus läbi reha, erihoolekande ning ESTA listi.

Liikmemaksudega on probleeme. Peale meeldetuletamist laheneb probleem
mõningaselt, vaja jätkuvalt meeldetuletamist.

(23h)

Liikmemaksu suurus 12,78 EUR, liikmemaksu tasumine 01.juuliks 2012 ja
meeldetuletuskiri saata enne tähtaega.
Ettepanek: kui on helistatud või saadetud laekuri poolt info ja liikmemaks on
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järjest 2 aastat maksmata siis kustutada liikmete nimekirjast järgmisel aastal kui on
uue juhatuse valimine.
Otsus kinnitamiseks: Kes pole maksnud 2 aastat, kontakti võtta,
helistada, enne välja arvamist, motiveerida, välja arvamine peaks
olema liikme enda soov. Kindlasti küsida ettepanekuid paremaks
Arutelu: Põhikirja tekstist EPRÜ eesmärgid ja tegevused 2012/2013 (kuni juunini, siis kaasamiseks. (23).
uue juhatuse valimine ja uus tegevuskava st tegevuskavad juunit-juunini).
Arengusuunad on vastavuses põhikirjaga.

3. Arutelu arendustegevustest, soovitused juhatusele.


1. psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni ideede ja printsiipide väärtustamine,
levitamine ja rakendamine
Tegevused 2012/ 2013







Hoida kodulehekülg toimiva teemakohasena sh alajaotus „ABIVJAJALE“
Pakkuda koolituste tellimise võimalust
Tähistada Rahvusvahelist Vaimse Tervise Päeva
Jätkata sarja „Küsin ja tean“ väljaandmist
Jätkata taastujatele suunatud uudiskirja välja andmist
Jätkata taastujate ja nende lähedaste kaasamistegevustega

2. psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni ideedest ja printsiipidest lähtuvate
spetsialistide ja praktikute ühendamine, erialaste vajaduste rahuldamine, huvide
kaitsmine
Tegevused 2012/2013





Liikmetele suunatud teemapäevad 1-2 x aastas jms tegevused , mis liidaksid
liikmeskonda ja aitaksid esile tuua sisemisi ressursse.
Toimiv kodulehekülg ja asjakohane alajaotus “SPETSIALISTILE“
Osaleda Tervise Arengu Instituudi sotsiaalvaldkonna koolitusnõukogu töös.
Liikmetele suunatud koolitused. Näiteks töövarjupäevad MTKL
Taastumiskursustel ( osalenud 2 EPRÜ liiget).
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3.

Liikmete osalemine projektitöös (hetkel kaasatud 4 liiget).

psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni ideedest ja printsiipidest lähtuvate projektide,
ürituste ja ettevõtmiste kavandamine, läbiviimine ja toetamine;
Tegevused 2012/2013
Jätkata projektide ellukutsumist, mis toetavad EPRÜ missiooni




PSR ideoloogiast lähtuvate programmide ja metoodikate piloteerimine ja
kohandamine Eesti hetkevajadustele
Taastujate ja nende lähedaste algatuste toetamine läbi EPRÜ taastujate
nõukoja tegevuse toetamise.
Tähistada Rahvusvahelist Vaimse Tervise Päeva

4. Psühhosotsiaalse rehabilitatsioonialase koolituse ja uurimistöö toetamine,
kavandamine ja läbiviimine





Asjakohased koolituspakkumised EPRÜ koduleheküljel: koolituste loetelu, iga liige
võib avaldada soovi tulla siia oma pakkumiste ja ettepanekutega. Hea näide CARe
meeskond.
Osaleda Tervise Arengu Instituudi sotsiaalvaldkonna koolitusnõukogu töös.
Teha koostööd ESTA-ga pakkuda sotsiaaltöötajatele vaimse tervise valdkonna
koolitusi, supervisiooni ja konsultatsioone. Korraldada teemapäevi koostöös.
Koostöö Tallinna Ülikooliga: 2012 sügisest pakume CARe lähenemise koolitust
koostöös Tallinna Ülikooli täiendkoolituskeskusega. Uurida teiste koolide vajadusi
psühhosotsiaalse rehabilitatsioonitöö metodoloogiakoolituste järgi.

5.

psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni alase koostöö edendamine nii Eesti Vabariigis
kui rahvusvahelises ulatuses



Osaleda CARe Europe tegevustes (Eesti esindajad on Triin Vana ja Külli Mäe)
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Hoida häid suhteid ja planeerida ühistegevusi jätkuvalt Soome Vaimse Tervise
Keskliiduga (MTKL).
Hoida liikmed kursis WAPR tegevustega. 2012 novembris tulemas WAPR XI
kongress. EPRÜ sai kutse, aga soodustust ei saa konverentsil osalemiseks. Võtta
juhatusega ühendust, kes soovivad osaleda.
Kokkuvõte juhatusele:

Kiita heaks eelmise tegevusaasta sisuline tegevus (juuni 2011-juuni 2012).
Juhinduda järgmise aasta tegevuste planeerimisel EPRÜ põhikirjast ja käesoleval
koosolekul läbi räägitud võimalikest tegevustest kaasates ja informeerides võimalikult
kõiki liikmeid.
Otsus
Kiita heaks eelmise tegevusaasta sisuline tegevus (juuni 2011-juuni
2012). Juhinduda järgmise aasta tegevuste planeerimisel EPRÜ
põhikirjast ja käesoleval koosolekul läbi räägitud võimalikest
tegevustest kaasates ja informeerides võimalikult kõiki liikmeid.
(23 h)
Juhataja : Külli Mäe

Protokollija: Urve Tõnisson
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