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SISSEJUHATUS 
 
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda (Koda) on mittetulundusühing, mis tegutsebavalikes huvides 
sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkonnas ja ühendab vaba tahte alusel puuetega inimeste ühinguid ja 
üksikliikmeid, kes tegutsevad puuetega inimeste valdkonnas lähtudes oma põhikirjast. 
Koda loodi 05. oktoobril 2000.a 15 üksikisiku poolt, tegevust hakkas juhtima 5-liikmeline juhatus. 
Need 15 asutajaliiget olid ka kohe Koja liikmed. Koja liikmeteks on järgmised ühingud: 

 Jõgeva Vaegkuuljate Ühing 
 Jõgevamaa Diabeetikute Selts 
 Jõgevamaa Kutsehaigete Ühing 
 Jõgevamaa Puuetega Laste Vanemate Ühing 
 Jõgevamaa Radikuliidi- ja Reumahaigete Ühing 
 Jõgevamaa Südamehaigete Ühing 
 Jõgevamaa Tugikeskus 
 Jõgevamaa Vaegnägijate Ühing 
 Jõgevamaa Vaimupuudega Inimeste Tugiühing 

 
Koja ruumid asuvad Jõgeva linnas, Ristiku tänav 3, Riigi Kinnisvara AS-le kuuluvas majas on Koja 
kasutuses 122m2, sh palju kasutust leidev tahvliga õppeklass. 
Koja liikmesorganisatsioonid kasutavad tasuta Koja ruume, töö- ja sidevahendeid, 
kunaliikmesorganisatsioonidel puuduvad oma ruumid.  
 
 
1. ÜLDINFORMATSIOON 
 
1.1 Jõgeva maakonnas on kolm valda: Jõgeva, Põltsamaa ja Mustvee vald.Endise 
põllumajanduspiirkonnana on Jõgeva maakonna keskmine elatustase madalam Eesti keskmisest. 
Töökohtade vähesusest tuleneb suure osa tööealise elanikkonna töötus või vähene hõivatus; 
maakonnas on palju töövõimetuspensionäre ja töövõimetoetuse saajaid; väga raske on leida 
puuetega inimestelesh Koja liikmetele jõu ja oskuste kohast töörakendust.  
 
Maakonna elanikkond vananeb. Seisuga 01.01.2020.a oli Jõgeva maakonnas 6024 puuetega 
inimest. Sotsiaaltoetuste saajate arv on paaril viimasel aastal vähenenud. Puuetega laste arv on 
eelmise arengukava kehtivuse ajal vähenenud 35%. Selle languse üks põhjustest võib olla puude 
määramata jätmine krooniliste haiguste ja häirete puhul. 
Maakonna andmed valdade suuruse, rahvastiku ja pensionärid ning selle osakaalu kohta ning 
töötute arv 2020. aasta seisuga on toodud alloleva tabelis, mille andmed on saadud  
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/statistika-ja-aruandlus 

 
KOV Pindala 

km2 
Rahvastik Pensionärid Puudega 

Inimesed 
Töötud 

2020 2020 % 2020 2020 
Jõgeva vald 2604  13407 3674 27,40% 2686 331 
Mustvee vald 615 5350 1577 29,48% 1516 135 
Põltsamaa vald 890 9685 2718 28,06% 1822 239 
Maakond kokku 4109 28442 7969 28,02% 6024 705 

 
 
 
Jõgevamaa puuetega inimeste arv 30.09.2020. a seisuga 
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KOV Rahvaarv 
01.01.2020 

Laps(0-
16) 

Tööealised 
(16-63,5) 

Eakas 
(63,5+) 

Kokku % 

Jõgeva 13407 122 1089 1455 2666 19,89% 
Mustvee 5350 33 663 804 1500 28,04% 

Põltsamaa 9685 89 655 1062 1806 18,65% 
Maakond 28442 244 2407 3321 5972 21% 

 
Eesti puuetega inimeste osakaal 30.09.2020.a 
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1.2 Koja tööruumid paiknevad teisel poolkorrusel, kuhu puudub erivajadustega inimestele 
vajalik ligipääs. Kohandatud sissepääsude puudumine hoonetesse seab piirangud puuetega inimeste 
tegevusele nii koolituste, infopäevade, seminaride kui ka puuetega inimestele mõeldud ühisürituste 
korraldamisel. Samas on maakonnas vähesed asutused ja teenindus-kaubandusasutused varustatud 
kaldteega või liftiga.Erinevatesse hoonetesse on ligipääsetavusega probleeme kogu maakonnas.  
Koja tegevuse rahastamine toimub projektipõhiselt ja rahastamisel ei ole aastaid arvestatud 
inflatsiooni ega kommunaalkulude kasvu mõjutavate teguritega. See ei anna võimalust ja 
kindlustunnet tegevuste pikemaajaliseks planeerimiseks ning juhatuse ja Koja liikmed teevad 
vabatahtlikku tööd. 
Koja töö on vajalik, kuna puudega inimene tahab ühiskonnaelus aktiivselt osaleda, suhelda, teadlik 
olla tänapäeva elukorraldusest ja orienteeruda kiiresti  muutuvas seadusandluses.  
 
1.3 Koja tegevus baseerub liikmesühingutel ja üksikliikmetel. On loodud toimiv meeskond. Kojas 
on täidetud 1,5 ametikohta.Koja kodulehe aadress on  https://www.jogevapik.ee/. ja 
Facebookhttps://www.facebook.com/JPIKoda 
 
1.5Arengukava ja selles sisalduvad tegevussuunad on üldise loomuga, konkreetne tegevuskava 
koostatakse ja kinnitatakse igal aastal eraldi arvestades finantsvõimalusi. 
Koda vaatab oma arengukava üle ja täiendab kord aastas. 
 
1.5 Antud Koja arengukava 2021 – 2025 on jätkuks eelmisele  arengukavale 2016 - 2020. Eelpool 
nimetatud arengukavas püstitatud eesmärgid on suures osas täidetud, kuid lisandunud on uued 
probleemid ning vajadused uute tegevuste, teadmiste ja investeeringute  järele. 
 
 
2. MISSIOON JA VISIOON 
 
2.1 Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja missiooniks on maakonna puuetega ja erivajadustega 
inimeste ning oma liikmete elukvaliteedi, kogukonda kaasatuse, eneseteostuse võimaluste tõstmine 
läbi huvikaitse ja koostöö. 
 
2.2 Aastal 2025 on Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda jätkusuutlik ja aktiivse liikmeskonnaga 
puuetegainimeste huvikaitse organisatsioon, kes on maakonnas arvestatav koostööpartner ja 
puudega seotud  teemadel kaasarääkija.   
 
 
3. KOJA VÄÄRTUSED JA TEGEVUSE PÕHIMÕTTED  
 
Koda on oma tegevuses saavutanud avatuse, regulaarse tegevuse, olemasolevate võimaluste 
maksimumilähedaseärakasutamise. 
Koda lähtub oma tegevuses ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonist. 

 Peame tähtsaks õiglust. Seisame selle eest, et meie liikmete õigusi ei rikuta. 
 Väärtustame vabadust, sõltumatust, sallivust. Pakume uute teadmiste saamiseks 

nõustamist, koolitusi positiivse kuvandi toetamiseks. 
 Oleme avatud uuendustele, arengule, mida kasutame oma sihtgrupi huvide kaitsmiseks ja 

aitame kaasa probleemide  lahendamisele. 
 Peame oluliseks koostööd oma liikmete ja partnerite vahel. 
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4. KOJA STRATEEGILISED EESMÄRGID 
 
4.1 Puuete ja erivajadustega inimeste huvide ja õigustega arvestatakse kogukonna elu 
korraldamises.  
 
4.2 Puuete ja erivajadustega inimeste kaasatus kogukonda, eneseteostus ja huvikaitse võimalused 
on paranenud. 
 
4.3 Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda ja liikmesorganisatsioonide koostöö võimalused ja 
jätkusuutlikkus on kasvanud. 
 
 
5. TEGEVUSSUUNAD 
 
5.1Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda korraldab ühisüritusi, koolitusi ja õpitubasid uute 
teadmiste, oskuste, kogemuste omandamiseks, toimetuleku parandamiseks ja oma sihtgrupi 
kaasatuse tõstmiseks kogukonnas. 
 
5.2 Koda on aktiivne sotsiaalne partner, kesannab sisendeid seadusloomesse kohalikul tasandil 
otsustus protsessis. Osaleb inva- ja teiste oma sihtgrupi huveja õigusi puudutavate poliitikate 
kujundamises esitades ettepanekuid ja andes arvamusi. 
 
5.3Koda on puuetega inimeste valdkonnaga seotud koostöö ja koordinatsiooni teostaja maakonnas. 
Teeme koostööd ja teavitame kohalikke omavalitsusi puuetega inimeste erivajadustest ja jagame 
saadud tagasisidet omavalitsuste võimalustest antud ülesannete täitmisel oma liikmete hulgas. 
 
5.4Võrgustikutööna kogume ja arendame era-, kolmanda- ja riigisektori partnerluskogemusi 
puuetega inimeste sotsiaalse tõrjutuse leevendamiseks ja nende sotsialiseerumisele 
kaasaaitamiseks.  
 
5.5 Osutame igakülgset abi toimivate ja edaspidi loodavate puuetega inimeste ühenduste tegevuse 
käivitamisele, projektide koostamisele ja põhitegevusele. 
 
5.6Algatame ja aitame teadvustada teemasid, mis on seotudning suunatud puuetega inimesteja 
ühenduste tegevusele, pakkudes lahenduste võimalusi. 
 
5.7Koda on kogukonnapoolse mõistva suhtumise kujundaja ja looja. Eesmärgiks on kogukonna 
suurem teadlikkus puuetega inimeste vajadustest, võrdse kohtlemise olulisusest. Läbi meedia 
kajastuse kujundada puuetega inimeste ja nende tegevuse positiivset mainet, sh uuendada pidevalt 
koja kodulehte ja Facebooki.   
 
5.8Koja ja liikmesorganisatsioonide jätkusuutlikkuse arendamiseks aitame suurendada oma 
liikmesorganisatsioonide võimekust, kaasame neid arengukavade, antavate seisukohtade, 
arvamuste, sisendite jm koja poolt koostatavate materjalide väljatöötamisse. 
 
5.9Tõstame meeskonna pädevust kommunikatsiooni valdkonnas ning koostöö, huvikaitse, 
kogemusnõustamise, projektikirjutamise ja -juhtimise ning interneti ja arvuti kasutamise oskust. 
 
5.10Panustame Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevusse ja nende “Eesti Puuetega Inimeste Koja 
arengukava aastateks 2017 – 2023”elluviimisse. 
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5.11Koda osutab sotsiaalvaldkonda kuuluvaid ja toetavaid teenuseid: 
 Nõustamine (kogemusnõustamine, võlanõustamine  jm) 
 Teabevahetus 
 Ühisürituste korraldamine  
 Avalduste ja taotluste täitmise abistamine 
 Arvuti kasutamise teenus 
 Ruumide rentimine 
 Koopiate tegemine ja arvuti väljatrükk paberkandjale 
 Projektide kirjutamine- ja juhtimine 

 
5.15 Koja meeskond tegeleb aktiivselt koja tegevuseks ja tööks vajalike ligipääsetavate 
ruumidesaamiseks. 
 
5.16 Koja meeskond teeb aktiivset teavitustööd Jõgeva maakonda tegevus(inva)pargi rajamise 
vajalikkusest. 
 
5.17 Tunnustame isikuid ja koostööpartnereid, kes on aktiivselt osalenud puuetega inimeste huvide 
kaitse teostamisel.  
 
KOKKUVÕTE 
 
Arengukava viiakse ellu läbi Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja ja liikmesorganisatsioonide iga-
aastaste tegevuste, mille tulemusi hinnatakse esitatavate aruannete kaudu.  
 
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja arengukava aastateks 2021-2025 on koostatud kooskõlastatult 
Koja juhatuse ja liikmesorganisatsioonidega ning arvestades nende poolt tehtud ettepanekuid. 
Arengukava on dokument, mida Koja üldkoosoleku otsusega saab vajadusel muuta ka arengukava 
perioodi jooksul. 
 
“Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja arengukava ja tegevussuunad aastateks2016 – 2020” on 
kinnitatud JPIK-i üldkoosoleku otsusega nr 2 p 1 21.12.2015.a.  
 
“Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja arengukava ja tegevussuunad aastateks 2021 – 2025” 
muudatused on kinnitatud JPIK-i üldkoosoleku otsusega nr 
 
 
 


