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Tegevusaruanne 

 

01.01.-31.12.2001 

 

2001.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 koostööd 

omavalitsusorganitega, tehes mitmeid ettepanekuid puuetega inimestele võrdsete võimaluste 

loomiseks. Lisaks võtsime osa Tartu linna arengukava koostamisest. Jätkasime tööd oma 

kontoriruumide saamiseks pidades läbirääkimisi teiste puuetega inimeste organisatsioonide ja Tartu 

linnaga. Osalesime Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua esinduskogu 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. Suurenes koostöö teiste 

mittetulundusühendustega ning Noorteklubi "Händikäpp" on üha aktiivsemalt osalenud 3.sektori 

töö korrastamises. Alates 3.02.2001 osalesime Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua 

esinduskogu töös. 

 

Jätkasime Iseseisva Elu idee ja isikliku abistaja teenuse tutvustamist Eestis.Tartu linnas pakkusime 

isikliku abistaja teenust projekti “Isiklik abistaja liikumispuudega inimesele” raames. Nimetatud 

projekti finantseeris Tartu LV. Kokku osutati 2001.a. teenust 17 liikumispuudega inimesele kokku 

8853 tundi. 

 

Oleme aktiivselt suhelnud teiste organisatsioonidega nii Eestis kui mujal maailmas. Olulisimad 

koostööpartnerid on olnud Eesti Iseseisva Elu Keskus, Tartu LV sotsiaalabi osakond, Tartu LV 

kultuuriosakond, EV Sotsiaalministeerium, Soome CP ühing, Läti Invaspordi Ühing, Tartu Autismi 

Ühing, Tartu Liikumispuudega Inimeste Ühing, Rakvere Puuetega Inimeste Koda,Viru Valere, 

Eesti Puuetega Naiste Ühing, jne. Tähtsamad finantseerijad on olnud Tartu LV,Eesti Puuetega 

Inimeste Fond. Klubi tegevust ja puudega inimeste õigusi tutvustasime “Postimehes”, mitmetes 

kohalikes lehtedes, Eesti, Tartu ja Pereraadios ja raadios “Elmar”ning ETVs. 
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Järgnevalt on ära toodud aruande perioodil toimunud üritused valdkonniti. 

1. Koosolekud 

Toimus 1 üld- ja 6 juhatuse koosolekut. Juhatuse koosolekute põhisisuks on olnud klubi tegevuse  

kavandamine, projektide planeerimine,ÜRO Standardreeglite ellurakendamise tegevuskava Tartus, 

suhted Tartu Linnavalitsusega ja kontoriruumide taotlemisega seonduv. Lisaks toimusid projekti 

meeskondade koosolekud. 

 

2. Koolitused, konverentsid, infopäevad 

2001.a. osalesime mitmetel koolitustel: 

 21.04.2001 seminar “Puuetega noortöötute tööturule integreerimine” koostöös Noorte 

Mõõdukatega. Korraldas Margus Nukka. 

 28.05.2001 osalemine infopäeval “Võrdväärne võimekus” Rakveres. Ülle Valvar ja 

Margit Rosental viisid läbi loengud ja grupitööd.  

 02.06.2001 infopäev “Puudega naine kaasaegses ühiskonnas”. Koostöös Eesti Puuetega 

Naiste Ühinguga. Korraldaja Ave Jaakson.  

 17.09.2001a. “Aura” Veekeskuse ligipääsetavuse testimine.  

 8-13.10.2001 konverents “Disabled in higher education” Belgradis, Jugoslaavias. 

Noorteklubist "Händikäpp" osales Margit Rosental. 

 16.11.2001 kohtumine Taani Kuningriigi saatkonna esimese sekretäri E. Hoegiga. 

 03.12.2001 Rahvusvahelisele Puuetega Inimeste Päevale pühendatud aktsiooni “Haridus 

kõigile!” Külastasime Tartu M. Härma Gümnaasiumi ja Tartu Meditsiinikooli. Õhtul 

toimus kohtumine Tartu Linnavalitsuse esindajatega. 

 03.12.2001 Osalemine Rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud 

konverentsil Tallinnas (S. Sõna). 

 

3. Meelelahutusüritused 

13.02.2001 Valentinipäeva pidu Noorte Mõõdukatega. Korraldaja M.Nukka. 

27.-28.02.2001 Vastlatrall koos Viru Valerega Pariisi külas  

07.07-08.07.2001 Noorteklubi "Händikäpp" ja Noorte Mõõdukate suvepäevad Karula 

Rahvuspargis. Osalesid noorteklubi “Händikäpp”, Viru Valere, Noored Mõõdukad ja Eesti 

Looduse Fondi noored. Korraldaja M.Nukka. 

30.04.2001 esindasid M.Haava ja M.Nukka Tiigi Avatud Noortekeskuse „Koht“ avamisel 
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 19.08.2001 Väljasõit Käsmu ja Palmsesse. Külastati muuseumi, peeti piknikku ja vaadati Palmse 

mõisas etendust “Kirsiaed”. Ühisüritus Viru Valerega. 

25.08.-30.08.2001 “Community work” õppe ja puhkelaager Soomes ,millest võtsid osa Monika 

Haava, Margit Rosental, Kei Karlson. 

15.-25.09.2001 osalemine rahvusvahelises noorsoovahetuses Multilateral Interchange Foz  de 

Arouce’s, Portugalis. Laagris osalesid Margit Rosental ja Monika Haava. 

29.09.2001a. Noorteklubi "Händikäpp" 7 sünnipäev. Korraldaja M.Haava. 

 

4. 2002 aastal planeeritud tegevus  

Projektid 

 “Ratastoolis sõjaväkke” Eeldatav rahastaja Avatud Eesti Fondi Balti-Ameerika 

Partnerlusprogramm Projekti juht M.Nukka.  

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

koordinaator Ü.Valvar. 

 “Community work”  Rahastaja Phare Small Projects Facility Programme. 

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

Avatud Eesti Fondi.Rahastajad Hollandi Kuningriigi Saatkond. 

 

Muud üritused 

 Isikliku abistaja  teenuse vahendamine 

 Osalemine Tartu linna arengukava koostamises jms. Ettepanekute esitamine Tartu LV le ja 

teistele organitele puudega inimestele võrdsete võimaluste tagamiseks 

 Iseseisva Elu liikumist tutvustavad infokampaaniad  

 Toetatud tööhõive arendamine, vastavad infokampaaniad, koolitused, ettepanekud 

omavalitsusele  

 Oma kontoriruumide ja sealse tegevuse edasiarendamine 

 Traditsioonilised uusaasta, kevad-,  sünnipäeva jm.peod 

 Vastlapäeva, Valentinipäeva, klubi sünnipäeva, jõulu jm. peod 

 Suvelaager, teatrikülastused, piknik “Kuidas edasi?” 

 Projektide esitamine aastaks 2003 

 Välisreisid 

 Seminar “Isikliku abistaja teenus” 

 Üle Eestiline koolitus- ja puhkelaager  , laagris toimub ka klubi üldkoosolek  
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 Puuetega inimeste päevale pühendatud rahvusvaheline konverents  teemal “Toetatud tööhõive” 

 

Igakuiselt toimuvad juhatuse koosolekud ja kord kvartalis üldkoosolekud. 

 

Töötasu on makstud erinevate projektide raames isiklikele abistajatele, projekti juhtidele ja 

lektoritele. Palgakulu kokku 201257 EEK. Noorteklubi "Händikäpp" ei maksa töötasu juhatuse 

liikmetele juhtimise eest. 

 

 

 

 

Lugupidamisega, 

M.Rosental 

/juhatuse esinaine/ 

03.06.2002 a. 


