
Järvamaa PIK tegevusaruanne 2014 aastal. 
 

Järvamaa Puuetega Inimeste Koda on mittetulundusühing, mis tegutseb sotsiaal-, haridus- ja 
kultuurivaldkonnas ja ühendab Järvamaal tegutsevaid ühinguid ja seltse. Järvamaa PIK- l on 
praegu 12 tegutsevat allorganisatsiooni 887 liikmega. Koja eesmärgiks on puuetega inimeste 
valdkonnaga seotud küsimuste koordineerime ja lahendamine maakonnas. Eesmärgi 
saavutamiseks täidame EV Valitsuse poolt 1995 aastal heakskiidetud EV Invapoliitika 
Üldkontseptsiooni puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomise standardreegleid ja Koja 
arengukava 2015 – 2018 aastaks. Koda teeb koostööd linnavalitsustega, valdadega ja Järva 
Maavalitsusega, Järvamaa Tööhõiveametiga, et lahendada puuetega inimeste tööhõive 
probleeme. Teeme koostööd Eesti Puuetega Inimeste Kojaga ja Eesti Puuetega Inimeste 
Fondiga.  
Koda on avatud  E  kella 10.00 – 15.00; T - N 9.00 – 15.00 

Koja juhataja vastuvõtt on teisipäeval, kolmapäeval kella 9.00 – 15.00 kõigile puuetega 
inimestele ja nende pereliikmetele, liikmesorganisatsioonidele. Oma üritusi saavad läbi viia 
kõik liikmesorganisatsioonid olenemata nädalapäevast. Liikmesorganisatsioonidele on Koja 
ruumid, telefon ja internet tasuta. Koda osaleb aktiivselt Paide linna ja Järva Maakonna 
arengukavade väljatöötamisel. Koja juhataja võtab osa Maavalitsuse juures töötavast 
abivahendite komisjoni töös ja uute ehitiste vastuvõtu komisjoni liige. Isikliku abistaja 
rahastamise põhimõtete arutelu. 14.01. kohtumine Paide abilinnapeaga – kultuurimaja 
trepitõstuki paigaldamise arutelu. 16.01. üldkoosolek, 12.02. Järvamaa abivahendite 
ekspertkomisjoni koosolek, 07.03. naistepäeva üritus – osales 18 in. Märts – aprill koolitus 
puuetega inimeste tööturule sisenemine – osales 11 in. Koolituse kavas oli: kohaliku tööturu 
tutvustus, õppimis ja koolitusvõimalused, kohtumine tööandjatega või ettevõtte külastamine, 
kohtumine töötukassas, eneseabi analüüs, nõustamine tööalaste valikute tegemisel. 
Karjäärialane grupinõustamine, kandideerimisdokumendid, tööintervjuu, tööseadusandlus, 
rollimängud, tööklubi kokkuvõte. Koolituse viisid läbi MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus, 
Tööhõiveamet ja Järvamaa PIK. 07.04. abivahendite ekspertkomisjon, 15.04. kohtumine 
Paide abilinnapeaga – bussipeatuste ligipääsetavus, 16.04. MTÜ majandamine – toote ja 
teenuse arendamine, 25.04. EPIK koolitus – kommunikatsioon meediaga, 03.05. EPIK 
üldkogu, 12.05. abivahendite ekspertkomisjon, 22.05. VÜF avaseminar EPIK – 
kasutajasõbralik keskkond kõigile, 16.06. – 17.06. Kodade suvekool Võru Kubijal, 30.06. 
Järvamaa PIK üldkoosolek – osales 22 in. 25.07. – 26.07. kahe päevane suveüritus ühingu 
juhtidele ja juhatuse liikmetele Läänemaal – külastasime Läänemaa PIK, Haapsalu 
Neuroloogia keskust, kust saime ülevaate osutavatest teenustest, tutvusime Läänemaa 
vaatamisväärsustega – osales 14 in. 08.08. EPIK üldkogu, 11.08. Sotsiaal- ja tervishoiu 
komisjon, 12.08. ühisüritus puuetega inimestele koos pereliikmetega – „Liikumine see on 
tervis.“ Loeng „Stressi mõju tervisele“, sportlikud mängud – osales 54 in. 15.08. 
Arvamusfestival, 01.09. allkirjastatud toetuse eraldamise leping Paide Sotsiaaltöökeskusega, 
04.09. PIK infopäev, arengukava koostamine, külalisena Genadi Vaher – osales 22 in. 05.09. 
Koda külastas minister Helmen Kütt – puuetega inimeste töövõime reform, 17.09 Merit Aktiva 
õppepäev, 22.09. abivahendite ekspertkomisjon, 25.09. Puuetega inimeste sotsiaalse leppe 
koostamine Sotsiaalministeeriumis, 30.09. Sotsiaalministeeriumi infopäev Paide 
Kultuurikeskuses „Töövõimereform“ osales ca 100 in.  13.10. EPI Koda ümarlaud – 
koostöökokkuleppe arutelu, 14.10. tehniliste abivahendite komisjon, 16.10. kohtumine Paide 
abilinnapeaga – Kultuurikeskuse trepitõstukite paigaldus, 17.10. Kutsehaigete ühingu 20 
sünnipäevale pühendatud konverents, 28.10. Esmaabi päev – lektor Sirje Reinumets, 05.11. 
Koja uute ruumidega tutvumine, 06.11. Lääne- Virumaa PIK üritusel osalemine, 11.11. EPIK 
üldkoosolek, ÜRO Puuetega Inimeste õiguste konventsiooni Eesti esimese aruande 
tööversiooni tutvustav seminar, 24.11. Lääne Päästekeskuse õppepäev – tuleohutus, 
suitsuandur, kuidas tegutseda, kuidas hädaabikõnet tehes aega kokku hoida, 29.11. 
Rahvusvaheline puuetega inimeste päev Rakveres – osales 217 in. 02.12. abivahendite 
ekspertkomisjon, 03.12. Rahvusvaheline puuetega inimeste päev Tallinnas, 11.12. 
Liiklusalane infopäev – osales 27 in. 14.12. Järvamaa Pensionäride koondise üritus „Abikäsi 
eakale ja puudega inimesele.“ 18.12. Koja jõuluüritus – osales 52 in.   



Lepingud:  
 Sihtotstarbelise Toetuse kasutamise leping nr. 3-3/3034-44 
 Järvamaa Allergia- ja Astmaselts leping nr. 3-3/3034-44/1/ 
 Järvamaa Kutsehaigete Ühing leping nr. 3-3/3034-44/2/ 
 Järvamaa Pimedate Ühing leping nr. 3-3/3034-44/3/ 
 Järvamaa Südamehaigete Ühing leping nr. 3-3/3034-44/4/ 
 Järvamaa Vähihaigete Ühing leping nr. 3-3/3034-44/5/ 
 Järva Diabeetikute Selts leping nr. 3-3/3034-44/6/ 
 Järva Reumaselts leping nr. 3-3/3034-44/7/ 
 Järvamaa Vaegkuuljate Ühing leping nr. 3-3/3034-44/8/ 
 Järva Liikumispuuetega Inimeste Selts leping nr. 3-3/3034-44/9/ 
 Järva Epilepsia Ühing leping nr. 3-3/3034-44/11/ 
 Toetuse eraldamise leping nr.9 
 Toetuse eraldamise leping nr.10 
  
  
2015.a. jätkab Koda oma tegevust vastavalt oma tegevussuundadele ja arengukavale, 
kasutades maksimaalselt olemasolevaid võimalusi. Oma igapäevases töös tegeleme 
regulaarselt maakonnas elavate puuetega inimestega, korraldame ühisüritusi maakonna OV. 
Samuti tutvume teiste Kodade töödega.   
 
Koostas: 
 
Ülo Paas 
juhataja 
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