EPRÜ ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 2015
Aeg: 15.08.2015 kell 11.00-13.00
Koht: Veski 10-3 Paide
Osalejad: EPRÜs on 38 liiget, kohal on10 liiget, volituse on andnud 17 liiget + külalised ja liikmekandidaadid.
Teemad ja arutelud
1. Uute liikmete vastuvõtt:
Võtta EPRÜ liikmeks Ene Jõesaar
Võtta EPRÜ liikmeks Katrin Grünberg
2. Tutvustusring (kohal 10 EPRÜ liiget ning 4 mitteliiget):
Katrin G– Pärnu kolledzi üliõpilane, tegeleb EPRÜs välja kasvanud sotsiaalse ettevõtte DUO kirjastus juhtimisega
Indrek – Pärnu psühhiaatriakliiniku päevakeskuse juhataja, teemadeks kogemusnõustamine ja töötamise toetamine.
EPRÜs hakkab vedama kogemusnõustamise teemat.
Eveli – EPRÜ tegevustes vahepeal paus, oli infolistist välja jäänud. Tunneb mõttekaaslust EPRÜ tegevustega, viib
saadud teadmisi ja infot edasi oma kaastöötajate ja klientideni.
Anna – veab EPRÜst välja kasvanud sotsiaalset ettevõtet Heaolu ja Taasumiskooli, teemadeks rehab.teenus, Care
koolitused. Õpib Care koolitajaks.
Olga – Pärnu Haigla rehab.teenuse koordinaator, klienditööd teeb vähe. Lisaks on 0,5 kohaga Pärnu Pärnu Laste ja
noorte vaimse tervise keskuse nõustaja. Eesti Tervishoiu sotsiaaltöötajate liidu juhatuse liige. Oma sõnade kohaselt on
EPRÜs passiivne emotsionaalne jälgija, toetab tegevusi.
Katrin P – töötas Soomes psüühikahäiretega inimestega, hooldusõena, nüüd elab Paides, EPRÜga seotud
taastumiskursuste kaudu, tegutseb Heaolu ja Taastumise Koolis, teeb IET, TT ja TE nn teenuste toetavat võrgustikku
inimese ümber, teeb teenuste mõjuanalüüsi ja ettepanekut teenuste kvaliteedi parandamiseks.
Tiina – Tapalt , Imastu hooldekodus viiakse läbi deinstitutsioneerimist, 15 inimest läheb TE teenuselt välja, Tiina pakub
esialgu EPRÜ alt IET, TT, TE teenust, momendil 3 klienti.
Ivi – Tartu psühhiaatriakliiniku sotsiaaltöötaja on põhikohaga, EPRÜ kauaaegne liige. Ivi sõnul meeldib talle kaasa
minna Külli ideedega. Veab Tartu tugirühma. Plaanis praegune tugirühm muuta eneseabigrupiks ning praegune
noorterühm tugigrupiks. Ivi on senini olnud ka EPRÜ revident.
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Otsused (häälte arv)
27 poolthäält
27 poolthäält

Anita – kogemusnõustaja Tartust, veab kogemusnõustajate ja taastujate liikumist; kirjutab EPRÜ juures projekte (DUO
tugigrupid).
Marju – EPRÜ pikaaegne liige, praegune juhatuse liige. Hetkel kandideerib juhtumikorraldajaks. EPRÜs tegutseb
tegevusjuhendajana.
Maarika – töötab EPRÜ tegevusjuhendajana, klientide ümber loob vajalikku teenuste pakette, kõige rohkem IET
kliente, kuid nüüdseks ka lisandunud TT ja TE kliendid.
Tiia – Tapa, Imastu kodust 2a tegevusjuhendaja kogemus. Seoses Imastu kodu deinstitutsionaliseerimisega tekkis Tiial
soov ise midagi teha ning esialgu pakuvad koos Tiinaga EPRÜ alt hooldekodust väljuvatele klientidele IET, TT ja TE
teenust. Plaanis luua oma MTÜAmbal Kihelkonna Tugikeskus ning hakata seal teenuseid edasi arendama, lähtutakse
Care metoodikast. EPRÜ ja Heaolu ning Taastumise Kool toetavad DI protsessi Tapal.
Katri - EPRÜ DUO Keskuse koordinaator, tegeleb aruandlusega, teenuste koordineerimisega, SKAga suhtlemine,
vajadusel tegevusjuhendajatega arutelud, kovisoon. Tegeleb ka vähesel määral tegevusjuhendajana (1 klient).
Külli – EPRÜ asutaja, juhatuse liige, ideede generaator, hetkel tegeleb rehab. teenuse pakkumisega (teeb endale
süsteemi selgeks, katsetamine, kas CARe metoodika rehab.süsteemis toimib), teeb ka vajadusel tegevusjuhendajate
nõustamist.
Tutvustusringist esilekerkinud mõtted:
Indrek – integratiivne psühhiaatria – ravi läbi tegutsemise, koostegemise; tahab luua erapansioni PS inimestele – tekkis
arutelu sildistamise üle, kuid Indrek jäi kindlaks, et PS kliendid vajavad turvalist elukeskkonda, tuge ning loodav pansion
seda pakub, PS klientidele on turvalisem kui nad elavad koos, kogukonnana ning esilekerkinud probleeme
lahendatakse ühiselt koos tegevusjuhendajaga. Külli kommenteeris, et CARe metoodikaga see mõtteviis seda ei toeta,
PS kliendil on sobivam elu kogukonnas, kasutades toetuseks kogukonna ressursse tegevusjuhendaja abiga ning
institutsioonis elamist vajavad väga vähesed, loomulikult on ka see grupp inimesi olemas, kellele peame tagama nn
turvatud keskkonna.
Eveli – CARe koolitus super, saab seda kasutada oma töös (Võhma linna sotsiaalnõunik), tutvustab kohapeal EPRÜ
tegevusi.
Marju – mure töötajate ebakompetentsuse pärast, suhtuvad klienti ametniku positsioonilt, mitte inimlikult. Marju
leiab, et Tallinna Ülikoolis õpetatakse inimlikku suhtlemist, Tartu Ülikoolis samas ollakse liiga akadeemilised ning
suhtlemisele nii palju tähelepanu ei pöörata. Katri ja Külli vaidlesid vastu.
Ivi – soovib varsti pensionile jääda ning siis end EPRÜ tegemistele pühendada.
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Külli – EPRÜt on vaja, et ühendada sama mõtteviisiga inimesi. EPRÜ on huvikaitse organisatsioon, plaanis
majandustegevused viia loodud sotsiaalsetesse ettevõtetesse (DUO keskus, Heaolu ja Taastumise Kool): EPRÜ liikmed
kui koolitajad . koostöö ülikoolidega, CARe koolituste müümine.
Anna – palve liikmetele: hakatakse koguma PSR erialakirjanduse andmeid, kui kellelgi on midagi välja pakkuda, siis
Anna palub endale sellest teada anda. Erialakirjanduse andmed pannakse üle Heaolu Kooli kodukale.
IVI tõstis üles liikmemaksu probleemi – liikmed on unustanud tasuda, palub seda teha.

Koosoleku korraldus: koosoleku juhataja, protokollija, häältelugeja valimine ning liikmeskonna ülevaade.
Valida juhatajaks Külli Mäe ja protokollijaks Katri Siemer, häältelugejaks Ivi Obzinis.
Külli Mäe ülevaade ja ettepanekud:
1. Liikmeskonna ülevaade. Lahkumisavalduse on andnud Ester Reinsalu ja Anu Rahu avaldused on rahuldatud juhatuse
otsusega. Ettepanek EPRÜsse vastu võtta Ene Jõesaar ( soovitajad Ivi ja Külli) ja Katrin Grünberg ( soovitajad Külli ja Anita)

2. Eelmisest aastast kehtivad liikmestaatused: täisliige , auliige. Valida auliikme staatusesse : Maie Kreegipuu, Valdeko Paavel,
Rein Suija, Vello Vengerfeldt , Anne Vint. Kokku oleks EPRÜl 5 auliiget. sõnastuse lihvimine jääb uuele juhatusele kuna vajab
põhikirja muudatust.
Sõnastuse variandid :
Külli: EPRÜ liikmed suhtuvad auliikme arvamusse ja tähelepanekutesse erilise austusega. Auliikmel puudub kohustus maksta
liikmemaksu ja osaleda koosolekutel . EPRÜ juhatusel on kohustus informeerida auliikmeid kõigist EPRÜ tegemistest ning
soovikorral võib auliige taotleda iga EPRÜ juhatuse või üldkoosoleku otsuse taas läbivaatamist põhjendades oma seisukohta
ekspertarvamusega.
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Otsus (27 poolthäält)
Valitud juhatajaks Külli
Mäe , protokollijaks
Katri Siemer,
häältelugejaks Ivi
Obzinis.
Võtta ühingusse vastu
Katrin Grünberg ja Ene
Jõesaar
Liikmete arv 38
Sh auliikmete arv 5
Koosolekul osalejate
arv 10, volitusega 17. vt
lisatud allkirjaleht.
Koosolek on
hääleõiguslik
Auliikmeid ei
kinnitatud, uus juhatus

Jaan: Auliikme valimise kord peab olema põhikirjas sätestatud. Õigused võiksid tal olla samad, mis liikmetel – ma pigem ei
sätestaks seda erilist austust jm eriõigusi. Maksuvabastuse liidaksin põhikirjas liikmemaksu paragrahviga.

Maie: Kui, siis ehk piisaks lühemastki, nt:".... EPRÜ juhatus informeerib auliikmeid kõigist EPRÜ tegemistest.
Auliige saab ise valida kui aktiivne ta ühingus soovib olla. EPRÜ liikmed suhtuvad auliikme arvamusse ja
tähelepanekutesse austusega. Auliikmel puudub kohustus maksta liikmemaksu."
Nagu näed, jätsin selle otsuste muutmise õiguse välja, st mu meelest ei pea auliikmel olema rohkem õigusi kui
kestahes liikmel. Kui auliige on valinud aktiivse osaluse, on ta koosolekul kohal ja saab osaleda otsustamisel ja
taotleda uut arutelu jms. Ja kui ta on valinud passiivse osaluse, siis ... kes ei osalenud, ärgu tagantjärgi ka enam
kaagutagu.
NB! See ekspertarvamuse kaasamine, et uut arutelu taotleda, on Sul nii hea mõte, et vääriks üleüldse põhikirja
sissekirjutamist! Aga siis juba kõigi liikmete jaoks võrdselt. Võib ju tõesti nii olla, et kõik pole kiirreageerijad ja
mõni, kes oma argumentidega kohapeal hätta jääb, suudaks pikema järelemõtlemise, lisatöö ja ekspertide kaasamisega
oma arvamust palju kaalukamalt esile tuua. (Kui nagunii põhikirja muutmiseks läheb, siis vahet pole, lisada 1 uus
punkt või mitu või veel midagi parandada/kohendada.)
Rein : Minu arvates auliikme staatuse sõnastus sobib, vahest võiks olla "tähelepanekutesse erilise austusega" asemel
"nõuannetesse lugupidamisega". Kuna EPRÜ juhatus informeerib niigi oma tegemistest kõiki liikmeid, siis võiks
lihtsalt olla, et "juhatus informeerib auliikmeid kõigist EPRÜ tegemistest" "EPRÜ juhatusel on kohustus
informeerida" asemel.
15. august on mulle isiklikult oluline tähtpäev, sest aastal 1965 samal kuupäeval hakkasin tööle tolleaegses Võru
Rajooni Keskhaiglas neuroloog-psühhiaatrina, tööraamat oli avatud juba 01.07.1959.a. Tartu Kliinilises
Psühhoneuroloogilises Haiglas majandustöölisena.Tervitan kõiki EPRÜ liikmeid ja soovin edukat tööd! Tahan
võimalusel ikka koosolekule jõuda, kuid pean ette teadma vähemalt 2 kuud.
Valdeko: Ma hindan väga kõrgelt, mida sina ja teised tublid inimesed on EPRÜ-s teinud.Mina ise olen sellest aga
liikunud üsna lootusetult kaugele ja ega minust mingit üritusse panustajat enam küll ole. Loen huviga minuni jõudnud
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vaatab üle auliikme
staatuse sõnastuse,
põhikirja ning peale
vajalike muudatuste
tegemise tehakse
ettepanek auliikmed
kinnitada.

meile, aga see on ka kõik….Kõigile osalejatele soovin aga edu.

Hääleõiguslikke liikmeid hetkel 38 sh 5 auliiget . Vajalik häältearv 20

Päevakorra tutvustamine
2014 aastaaruande ülevaade, aruanne oli tutvumiseks eelnevalt koduleheküljel.
Ettepanekud järgneva kolme aasta tegevussuundadeks
Uue juhatuse valimine:
Auliikmete tunnustamine

2014 aastaaruande ülevaade, aruanne oli tutvumiseks eelnevalt koduleheküljel. Juhatuse ettekande slaidid kodulehel. Kuulati
Külli Mäe ülevaadet Aastaaruandest ja Ivi Obzinise arvamust revidendina.

Ettepanekud järgneva kolme aasta tegevussuundadeks. Ettepanekud Külli Mäelt ja Katri Siemerilt : Tegevuskava projekt

Tegevussuund . Psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni spetsialisti kutsenõuete täpsustamine. Aluseks CARe metoodika rakendajad
ja koolitajad.
Uue juhatuse valmine (3-liikmeline):
Külli ettepanekul kandideerisid juhatusse Indrek Linnuste ja Katri Siemer , kuna teisi kandidaate üles ei seatud, siis ühehäälselt
osutusid nad valituks. Külli jätkab juhatuses. Revidendina jätkab Ivi.
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Otsus: Kinnitada
päevakorra teemad ( 27
poolthäält)
1.Majandustegevuse
aruande kinnitamine
2. Tegevussuundade
kinnitamine
3. Juhatuse valimine
Otsus (27 poolthäält)
Kinnitada EPRÜ 204
majandustegevuse
aruanne . Juhatusel
kinnitada aruanne
majandustegevusregistris.
Otsus (27 poolthäält)
Kinnitada EPRÜ
tegevuskava aastateks
2015- 2018

Otsus (27 poolthäält)
Kinnitada EPRÜ juhatuse
liikmeteks Külli Mäe,

Ettepanekud:
Ivi tegi ettepaneku tõsta 2016.a. EPRÜ liimemaks 15 euroni.
Külli palve aidata müüa CARe raamatut ja koolitusi – teha reklaami jmt
Katri mõte – pöörata suuremat tähelepanu venekeelsetele klientidele, kuna tihtipeale on nad infopuuduses, vajalik info ei jõua
nendeni, nt TARU väljaandmine ka vene keeles (Ivi, Olga aitavad vene suunda vedada).
LISA : allkirjaleht 10 allkirjaga ja 17 volitust
Koosolekut juhataja : Külli Mäe
Protokollija: Katri Siemer
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Indrek Linnuste ja Katri
Siemer. Revidendina
jätkab Ivi Obzinis.
Otsus (27 poolthäält) –
alates 01.01.2016 on
EPRÜ liikmemaks 15
eurot aastas

