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Algus kell 12.45, lõpp 15.00
Koosolekul osalesid juhatuse liikmed: Külliki Bode, Viljar Parm (osales Skype vahendusel),
Katrin Lapina, Rein Järve, Andrus Helenurm
Lisaks osales koosolekul Ene Oga (EVL Rehabilitatsiooniteenuste koordinaator )
Koosoleku juhatajaks valiti Külliki Bode ja protokollijaks Katrin Lapina.
Koosoleku alustamine:
Külliki Bode tutvustas koosoleku päevakorda.
PÄEVAKORD
1. Muudatused abivahendite saamisel ja rehabilitatsiooniteenuste osas.
2. 2016.a eelarve ja tegevused. Üldkoosoleku kuupäev.
3. „Auris“ ja „Meie Ise“ ühendamine.
4. "Selge kõneleja 2015" auhinna üleandmine.

1. Muudatused abivahendite saamisel ja rehabilitatsiooniteenuste osas
Külliki Bode: Kuulmisabivahendite osas jäi kaks aktiivsusgruppi, I ja II
Aktiivsusgrupp I
22.06.12.01 - kõrvasisesed kuulmisabivahendid
22.06.15.01 - kõrvatagused kuulmisabivahendid
• kasutus keskmiselt 1-5 päeva nädalas,
keskmiselt vähemalt 2h päevas
• kasutuskeskkond eeldab igapäevategevustes
lihtsat suulist suhtlust
Riigipoolne kompensatsiooni piirmäär abivahendile 288€
Vajaduse tuvastaja: audioloog, nina-kõrvakurguarst
Aktiivsusgrupp II

22.06.12.02 - kõrvasisesed kuulmisabivahendid
22.06.15.02 - kõrvatagused kuulmisabivahendid
• kasutus vähemalt 5 päeva nädalas, keskmiselt 8h päevas,
iganädalaselt vähemalt kolmes kasutuskeskkonnas
• kasutuskeskkond eeldab igapäevaselt vähemalt 4h
suulist suhtlust ning seab aparaadile keerukamatest
suhtlussituatsioonidest (õppetöö, töö vm raames) tingituna
lisanõudeid
• tõendi väljastamise hetkel osaleb tööturul või õppes
Riigipoolne kompensatsiooni piirmäär abivahendile 680€
Vajaduse tuvastaja: audioloog, nina-kõrvakurguarst
Abivahendite nimekirjas on veel:
Kommunikatsioonivõimendid (riiete külge kinnitatavad või kaelas kantavad
Helivõimendusseadmed ) kood 22.06.06
Näidustus:
v.a. koodidega 22.06.12, 22.06.15 ja 22.06.21 tehingu teinud isik
Vajaduse tuvastaja:
eriarst, rehabilitatsioonimeeskond
Kuuldeaparaadi individuaalne otsak, kood 22.06.12.03
Näidustus:
koodidega 22.06.12 või
22.06.15 tehingu teinud isik
Külliki: Mul on kavas teha selline kokkuvõttev selgitus lihtsamas keeles, et kuulmislangusega
inimesed saaksid kiiresti kätte olulisema info, mida, kuidas ja kust saab. Rõhutatud on, et
määrusele lisaks saab taotleda erilahenduste alt. Arvo Kannel kinnitab, et piirmäär kehtib ühe
kehapoole kohta, seega saab 2 aparaadi puhul I aktiivsusgrupp 2 x 288€ ja II aktiivsusgrupp
2x 680€
Rehabilitatsiooniteemadel on ka väga palju muutusi, me pole veel endalegi kõike selgeks
saanud. Teen ka sellest kokkuvõtted infokirja jaoks.
OTSUSTATI: Külliki koostab arusaadavas keeles infomaterjalid.
2. 2016.a eelarve ja tegevused. Üldkoosoleku kuupäev.
Külliki Bode: Sellel aastal saame raha 228€ rohkem võrreldes eelmise aasta eelarvega. Samas
on tõusnud miinimumpalk ja muidu elukallidus. Vaatame üle eelmise aasta tegevused ning

teeme raamatupidajaga koos eelarve. Organisatsioonide tegevustoetusele läheb sel aastal
rohkem raha, sest neist kaheksal on tähtpäevad.
Rein Järve: Sel aastal võiks teha kaks koolitust abivahenditele, üks pensionäridele ja teine
tööealistele.
Külliki Bode: Mina olen mõelnud, et abivahendite infot saab jagada organisatsioonides
kohapeal nende infopäevadel. Ene on eelmisel aastal käinud paljudes ühingutes rääkimas
rehabilitatsioonist ja samamoodi võiks jätkuda. Koolituse peaks tegema hoopis
organisatsioonijuhtimise osas. Paljud ei tea dokumendihaldusest midagi ning üldse miks ja
milleks organisatsioon on. Praktilisi nõuandeid anda.
Lisaks tuleks infomaterjale uuendada. Kõku suvepäevade jaoks on alati olnud kindel summa
2000€ , mis üle läheb ,selle katab omaosalustasu. Muud üritused või koolitused? Vaatame, kas
saab kusagilt raha lisaks taotleda. Paneme eelarves enne kindlad tegevused paika.
Andrus Helenurm: Organisatsioonide osas tuleks võib-olla mõelda ka sellele, kas lahendame
ainult vaegkuulmise ja kuulmisabivahenditega seotud probleeme või vaatame laiemalt, kuidas
inimene tuleb üldse eluga toime. Inimene on ju tervik.
Külliki Bode: Juhatuse koosolekud siis vastavalt vajadusele. Üldkoosoleku kuupäev? Märts
või aprill?
Toimus arutelu kuupäevade osas.
OTSUSTATI: Üldkoosolek toimub Tallinnas EPI Koja majas 9.aprillil 2016.a
3. „Auris“ ja „Meie Ise“ ühendamine
Külliki Bode: Uno tervis ei võimalda enam „Auris“ väljaandmist, otsustasime mullu
ühendada ja peame nüüd mõtlema, kas Kristi Kallaste jätkab üksi ühendatud väljaannetega
või otsime kellegi lisaks.
OTSUSTATI: Esimene väljaanne peaks valmima enne üldkoosolekut.
4. "Selge kõneleja 2015" auhinna üleandmine.
Külliki Bode: Eesti Vaegkuuljate Liidu „Selge kõneleja 2015“ auhinna pälvis teatrinäitlejate
kategoorias Helgi Sallo. Auhinna andsime 27. detsembril enne „Minu veetleva leedi“ etendust
üle mina koos Ene Ogaga. Televisiooni ja raadio kategoorias parimatele anname auhinna üle
19.jaanuaril siin Toompuiesteel, toimub väike kohvilauaga üritus. Olete kõik oodatud.
Koosoleku lõpetamine:
Külliki Bode tegi ettepaneku lõpetada juhatuse koosolek.
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