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SISSEJUHATUS
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda (Koda) on mittetulundusühing, mis tegutseb avalikes
huvides sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkonnas ja ühendab vaba tahte alusel puuetega
inimeste ühinguid ja üksikliikmeid, kes tegutsevad puuetega inimeste valdkonnas lähtudes
oma põhikirjast.
Antud Koja arengukava 2016 – 2020 on jätkuks eelmisele arengukavale 2011 - 2015.
Eelpool nimetatud arengukavas püstitatud eesmärgid on suures osas täidetud, kuid
lisandunud on uued probleemid ning vajadused uute tegevuste, teadmiste ja investeeringute
järele.
1. ÜLDINFORMATSIOON
1.1 Koda tegutseb Jõgeva maakonnas, mille haldusjaotuse moodustavad 3 linna: Jõgeva,
Põltsamaa ja Mustvee linn ning 10 valda: Jõgeva, Kasepää, Pajusi, Pala, Palamuse,
Puurmani, Põltsamaa, Saare, Tabivere ja Torma vald. Regionaalarengu seisukohast on
Jõgeva maakonna kui endise põllumajandusrajooni keskmine elatustase madalam kui Eesti
keskmine; töökohtade vähesusest tuleneb suure osa tööealise elanikkonna töötus või
vähene hõivatus; meil on palju töövõimetuspensionäre; väga raske on leida maakonna
puuetega inimestele, sealhulgas Koja liikmetele jõu ja oskuste kohast töörakendust.
1.2 Stabiilse ja eduka tööstuskeskkonna puudumine maakonnas ja väikeettevõtted, kellel
on vähe võimalusi sponsor- ja heategevuseks, loovad olukorra, kus Koja ja selle
liikmesühingute tegevus ei leia piisavat rahalist arengutoetust.
1.3 Koja tegevus baseerub liikmesühingutel ja üksikliikmetel.
1.4 Maakonna elanikkond vananeb. Seisuga 01.12.2015.a oli Jõgeva maakonnas 6914
puuetega inimeste sotsiaaltoetuse saajat, s.h 373 puudega last. Sotsiaaltoetuste saajate arv
on aastatega pidevalt suurenenud.
1.5 Koda loodi oktoobris 2000.a 15 üksikisiku poolt, tegevust hakkas juhtima 5-liikmeline
juhatus. Need 15 asutajaliiget olid ka kohe Koja liikmed.
1.5.1 Koja liikmeteks on järgmised ühingud:
• Jõgevamaa Kutsehaigete Ühing
• Jõgevamaa Vaimupuudega Inimeste Tugiühing
• Jõgeva Vaegkuuljate Ühing
• Jõgevamaa Vaegnägijate Ühing
• Jõgevamaa Diabeetikute Selts
• Jõgevamaa Puuetega Laste Vanemate Ühing
• Jõgevamaa Südamehaigete Ühing
• Jõgevamaa Tugikeskus
• Jõgevamaa Radikuliidi- ja Reumahaigete Ühing
• Jõgevamaa Fantaasiarikkad Noored
2. MISSIOON JA VISIOON
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2.1 Koja missiooniks on kaasa aidata puuetega inimestele iseseisvaks toimetulekuks
vajalike tingimuste ja sotsiaalse infrastruktuuri kujundamisele ning teiste kodanikega
võrdsete osalemisvõimaluste loomisele.
2.2 Koja visiooniks on olla kõrge konkurentsivõimega sotsiaalhoolekandeasutus.
3. EESMÄRK
3.1 Koja eesmärgiks on puuetega inimeste valdkonnaga seotud koostöö ja koordinatsiooni
teostamine maakonnas.
3.2 Organisatsiooni süsteemne arendamine läbi meeskonnatöö.
3.3 Puuetega inimeste elukvaliteedi ja toimetuleku parandamine.
3.4 Eesmärgi saavutamiseks teeb Koda koostööd võimu- ja valitsemisorganitega, Eesti
Puuetega Inimeste Kojaga ja SA Eesti Puuetega Inimeste Fondiga. Koja tegevuses
lähtutakse Eesti Vabariigi invapoliitika üldkontseptsioonist ja Jõgeva maakonna
terviseprofiilist.
4. SIHTGRUPP
4.1 Sihtgrupiks on puudega inimesed, nende pereliikmed, lähedased ja toetajad
5. TEGEVUSSUUNAD
5.1 Koostöö otsimine ja teostamine füüsiliste ja juriidiliste isikutega nii kodu- kui ka
välismaal.
5.1.1 Hõlmab nii tegevusi, infovahetust, sponsorite ja rahastajate otsimist kui ka isiklikke
kontakte Koja liikmete ja erinevate organisatsioonide vahel.
5.2 Iseseisva toimetulekuga seotud küsimuste teadvustamine ühiskonnale ja lahenduste
otsimisele kaasaaitamine.
5.2.1 Teha koostööd ja teavitada kohalikke omavalitsusi puuetega inimeste erivajadustest
ja saada tagasisidet omavalitsuste võimalustest antud ülesannete täitmisel.
5.3 Rehabilitatsioonile kaasa aitamine
5.3.1 Aidata kaasa rehabilitatsioonimeeskondade, -asutuste ja maakonna elanikkonna
kompetentsuse tõstmisele rehabilitatsiooni küsimustes;
5.3.2 Sotsiaalnõustamine:
• Psühholoogiline nõustamine
• Juriidiline nõustamine
• Teave sotsiaalteenustest, -toetustest, tööhõivest jne.
5.4 Puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomine tööturule konkureerimiseks.
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5.4.1 Riigi, erasektori ja kolmanda sektori koostöös edendada
puuetega inimeste
integratsiooni tööturule;
5.4.2 Koguda ja arendada era-, kolmanda- ja riigisektori partnerluskogemusi puuetega
inimeste sotsiaalse tõrjutuse leevendamisel ja nende sotsialiseerumisele kaasaaitamisel,
tehes võrgustikutööd, viies läbi ühisseminare ja arutelusid;
5.4.3 Toetada tööandjaid väiksema konkurentsivõimega isikute töölerakendamisel,
rakendades sotsiaaltöös kasutatavaid töömeetodeid (konsultatsioon, nõustamine jms);
5.4.4 Aidata kaasa puuetega inimestele töökohtade kohandamise küsimuste lahendamisel;
5.4.5 Selgitada üldsusele raske puudega inimestele kaitstud töökohtade loomise vajadust.
5.5 Aidata kaasa ravi, üld- ja kutsehariduse, ümberõppe, tööhõive ja iseseisva toimetuleku
küsimuste teadvustamisel ja lahenduste otsimisel.
5.6 Läbi liikmesorganisatsiooni Jõgevamaa Tugikeskus täiustada ja
arendada
sotsiaalteenuseid nagu isikliku abistaja teenus, tugiisiku teenus, lapsehoidja teenus ning
võlanõustamise teenus.
5.7 Osutada igakülgset abi praegu toimivate ja edaspidi loodavate puuetega inimeste
ühenduste tegevuse käivitamisele, projektide koostamisele ja põhitegevusele.
5.8 Positiivse avaliku arvamuse kujundamine puuetega inimestega seotud küsimustes
ajakirjanduse ja muude massiteabevahendite kaudu.
5.9 Koolituste korraldamine.
5.10 Arvutioskuse omandamine eesmärgiga laiendada teabelevi puuetega inimeste hulgas –
interneti kasutamise oskuse omandamine.
5.11 Info- ja teabepäevade läbiviimine.
5.12 Maakondlike ühisürituste korraldamine puuetega inimestele ja nende pereliikmetele.
6. ÜLESANDED
Koja tegevussuundadest otseselt tulenevad ülesanded:
6.1 Koda kui katusorganisatsioon ja koordinaator –
6.1.1 Koda ühendab maakonna puuetega inimeste organisatsioone ja üksikliikmeid.
6.1.2 Kojas toimub vähemalt kuus info- või teabepäeva aastas ning vähemalt üks
üldkoosolek aastas.
6.1.3 Ühisürituste korraldamine maakonnas.
6.2 Koda kui koostööorgan.
Koostöö puuetega inimeste organisatsioonidega, erinevate puudeliikide liitudega,
omavalitsustega, maavalitsusega, Eesti Puuetega Inimeste Kojaga ja Eesti Puuetega
Inimeste Fondiga.
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6.3 Koda kui infotöötleja ja analüüsija 6.3.1 Koja tegevuse eesmärkidest ja suundadest juhindudes luua oma andmebaas info
töötlemiseks ja analüüside tegemiseks;
6.3.2 Koondid ja analüüsid avaldada Koja koduleheküljel;
6.3.3 Koguda ja jagada teavet puuetega inimestele nende elamis-, õppimis- ja
töötamistingimuste, meditsiinilise teenindamise, sotsiaalsete garantiide tagamise ning
puuetega inimeste erivajaduste kohta.
6.4 Koda kui koolitaja
6.4.1 Koda peab koolitama oma liikmeid teadlikkuse tõstmise eesmärgil:
• Toimetulekuoskused
• Juriidilised teadmised
• Arvutioskuse arendamine – interneti kasutamine
• Meeskonnatöö alused
• Suhtlemispsühholoogia
• Isiklikud abistajad ja tugiisikud, koostöö nendega
• Projektide kirjutamine ja juhtimine
6.4.2 Koda peab teavitama sotsiaalvaldkonna töötajaid ja spetsialiste teenuste kvaliteedi
parandamise eesmärgil, mida osutatakse puuetega inimestele maakonnas:
• Koostöö tegemise võimalused erinevate sektorite vahel
• Sotsiaalvaldkonna seaduste ja muutmiste teavitus
6.5 Koda kui invaalaste õigusaktide ekspert ja täiendaja –
6.5.1 Puuetega inimesi puudutavate õigusaktide väljatöötamise ja vastuvõtmise juurde
tuleb kaasata puudega inimesi, kellele aktid on suunatud, sest nemad oskavad oma
kogemustest lähtuvaid otsuseid ja lahendusi välja pakkuda.
6.6 Koda kui teenuste pakkuja –
6.6.1 Sotsiaalvaldkonda kuuluvate teenuste pakkumine:
• Sotsiaalnõustamine
• Teabevahetus
• Ühisürituste korraldamine teavituse eesmärgil
• Avalduste ja taotluste täitmise abistamine
6.6.2 Sotsiaalvaldkonda toetavate teenuste pakkumine:
• Nõustamine
• Arvuti kasutamise teenus
• Ruumide rentimine
• Koopiate tegemine ja arvuti väljatrükk paberkandjale
• Projektide juhtimine
• Pehme mööbli ja vaipade sügavpuhastus
6.7 Koda kui jälgija ja vaatleja 6.7.1 Õigusaktide rakendamise ja praktikas elluviimise jälgimine, aktide vastavus aja
nõuetele;
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6.7.2 Puuetega inimesi puudutavatele seadustele, määrustele, otsustele ja nende
rakendamisele hinnangu andmine ja ettepanekute tegemine eelpool nimetatud seaduste
parandustele;
6.7.3 Jälgida olukorda ja muutusi tööturul puuetega inimeste huvidest lähtuvalt;
6.7.4 Hoida pidevalt aktiivsena ühiskondlikele hoonetele ja ruumidele ligipääsetavuse
tagamine puuetega inimestele.
6.8 Koda kui läbirääkija ja suhtekorraldaja 6.8.1 Puuetega inimeste organisatsioonide ja kohalike võimuorganite vaheline pidev
infovahetus;
6.8.2 Probleemidele ja erimeelsustele lahendusteede leidmine Koja tegevuskogemuse
põhjal;
6.8.3 Suhtlemine meediaga.
6.9 Koda kui ühiskonnapoolse mõistva suhtumise kujundaja ja looja.
Ühiskond peab mõistma, et puudega inimestel on samasugused õigused, vajadused ja
kohustused nagu tervetel inimestel. Puudega inimestele on vaja ainult võimalused luua.

KOKKUVÕTE
Koja tegevuse rahastamine toimub projektipõhiselt ja see ei anna võimalust ja
kindlustunnet tegevuste pikemaajaliseks planeerimiseks. Kõik juhatuse ja Koja liikmed
teevad vabatahtlikku tööd.
Koja tööruumid paiknevad kolmandal korrusel, kuhu puudub erivajadustega inimestele
vajalik ligipääs. Sissepääsu puudumine hoonetesse seab piirangud Koja tegevusele nii
koolituste, infopäevade, seminaride kui ka puuetega inimestele mõeldud pereürituste
korraldamisel. Samas on maakonnas vähesed asutused ja teenindus-kaubanduskohad
varustatud ratastooliteega.
Koja tegevust piirab ja halvab transpordiprobleem. Puudega inimesed ei ole võimelised
liikuma ühest piirkonnast teise jala, osavõttu nii piirkondlikest kui maakondlikest üritustest
takistab transpordivahendite puudus. Transpordifirmade poolt pakutava teenuse kasutamist
piirab teenuse kõrge hind. Maakonna ühistranspordi korraldus ei vasta puudeliste inimeste
vajadustele (sõidugraafikud nädalapäeviti erinevad, bussid ei peata kõigis peatustes jne).
Riigi halvenenud majanduslikus olukorras on vähe võimalik teha puuetega inimeste
tööhõive parandamiseks, kuigi seadusandluses on sätestatud soodustused ja toetused
puudega inimese tööle võtmisel.
Koja töö on vajalik, kuna puudega inimene tahab ühiskonnaelus aktiivselt osaleda, suhelda,
teadlik olla tänapäeva elukorraldusest ja orienteeruda kiiresti muutuvas seadusandluses.
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Koda on oma tegevuses saavutanud avatuse, regulaarse tegevuse, olemasolevate
võimaluste maksimaalse ärakasutamise.
On loodud toimiv meeskond.
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda vaatab oma arengukava üle ja täiendab kord aastas.
Arengukava ja selles sisalduvad tegevussuunad on üldise loomuga, konkreetne
tegevuskava koostatakse ja kinnitatakse igal aastal eraldi arvestades finantsvõimalusi.
“Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja arengukava ja tegevussunad aastateks 2016 – 2020”
on kinnitatud JPIK-i üldkoosoleku otsusega nr 2 p 1 21.12.2015.a.
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