Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse koosoleku protokoll
08.12.2017.a
Sõpruse pst 151 a, Tallinn
Algus: 14. 00
Lõpp: 15. 00

Koosolekust võtsid osa: juhatuse esimees Ant Leemets, juhatuse liikmed Tiia
Sihver, Tom Rüütel, Veiki Laan, Sven Reemet, Jako Stein
Puudus: juhatuse liige Ülle Valvar
08.12. 2017.a juhatuse koosoleku päevakord:
1. Ülevaade rehabilitatsioonikeskuse tegevusest. Hetkeolukord ja tulevik
Jaanika Klopets
2. Raamatupidamine. Raamatupidaja lahkub 31.12.2017.a, kuidas edasi?
Jaanika Klopets
3. Probleemid invatranspordiga

Ants Leemets

4. Jõulutunneli Tartu projekt
Leemets

Ants

5. ELIL-i 2018.a eelarve
Klopets

Jaanika

1. Ülevaade rehabilitatsioonikeskuse tegevusest. Hetkeolukord ja
tulevik
Uus keskus on valmis ja kliente tuleb tasapisi juurde. Igapäevase töö sujuvaks
korraldamiseks on vaja põhikohaga sotsiaaltöötajat, kes täidab ka juhi kohuseid.
Ettepanek on võtta tööle Maria Kadakas, kes on keskuses eelnevalt
sotsiaaltöötajana töötanud. Sotsiaaltöötaja soovib töötasu 1300€ kuus (bruto).
Saab alustada tööd jaanuaris.
OTSUS:
Ühehäälselt otsustati võtta tööle Maria Kadak. Kutsuda sotsiaaltöötaja jaanuari
koosolekule, et saada ülevaade tema nägemusest rehabilitatsioonikeskuse
arendamisel.
2. Raamatupidamine. Raamatupidaja lahkub 31.12.2017.a, kuidas edasi?
Jaanika andis ülevaate ELIL pangakontodest. Hetkel on ELIL-il 7 arveldusarvet.
Jaanika on suhelnud raamatupidamisteenust pakkuva inimesega, kes on nõus
teenust osutama. Lõpliku hinna saab öelda, kui meie praeguse raamatupidajaga
on kohtunud ning igakuine kannete arv teada.
Raamatupidaja on suhelnud audiitor Alar Heinastega (Grow Audit OÜ), kes on
nõus ka sellel aastal meie aastaaruannet auditeerima.
OTSUS:

1. Jaanika korraldab raamatupidajatega kohtumise ning annab juhatusele
ülevaate.
2. ELIL-ile jääb neli kontot (ELIL üldkonto, rehabilitatsioonikeskuse konto,
konto liikumispuudega laste toetuseks, Jõulutunneli annetuste konto).
M.Aitsami raamatumüügist saadud tulu kanda rehabilitatsioonikeskuse
kontole. Konto sulgeda.
EPIFondist laekuvate rahade konto liita ELIL-i üldkontoga. Konto sulgeda.
Abivahendi spetsialisti kutse andmise kontol olev jääk kanda ELIL kontole.
Konto sulgeda.
Karaski keskuse müügist saadud tulu kanda ELIL-i üldkontole.
Jõulutunneliga seotud summad peavad olema eraldiseisvad.
3. Probleemid invatranspordiga
Ants Leemets: Invatransport on probleemiks üle Eesti. Tuleb koostada ELIL-i
poolt märgukiri kohalikele omavalitsustele, milles toome välja meie liikmete
vajadused ühistranspordi kasutamisel.
Milline on olukord Tallinnas?
Sven Reemet: Tegime Termaki bussijuhtidele koolituse. Koolituse mõju kestis
kolm päeva. Pärast mida toimetati vanaviisi edasi. Kliendid jäetakse kinnitamata.
Minu ettepanek on teha politseile koolitus, et oskaksid kontrollida.
Tom Rüütel: Paljud kasutavad invatransporti mugavusest. Mina liigun
igapäevaselt ühistranspordiga.
OTSUSTATI:
1. Tiia teeb jaanuari koosolekuks memo olukorrast Tallinnas.
2. Jaanika kutsub kokku ümarlaua, mis koosneb meie ühingute esindajatest ja
transpordi ettevõtete esindajatest.

4. Jõulutunneli Tartu projekt
Heldur Otsa on suhelnud kahe ettevõttega, kellega võiks koostööd teha. Tarvastu
Tervisepargil ei ole sobivaid ruume, kuid on koostööst huvitatud. Korraldas
Viimase Koolikella Jooksu Tartus, millega kogus raha Tartusse treeningsaali
rajamiseks.
Tartu Tervisekliinik (endine Dorpat) omab sobivaid ruume, kuhu saaks
treeningseadmed paigaldada.
OTSUSTATI:
1. Veiki, Ülle ja Heldur kohtuvad Tartu Tervisekeskuse esindajaga ning
annavad juhatusele ülevaate.
2. Jaanika suhtleb Lions Clubi esindajaga Tartus

4. ELIL-i 2018.a eelarve
Hetkel esitatud eelarvet ei ole võimalik juhatuse poolt kinnitada kuna muutub
töötajate arv ning rehabilitatsioonikeskusele tuleb teha eraldi eelarve.
OTSUSTATI:
1. Rehabilitatsioonikeskuse sotsiaaltöötaja koostab Jaanikaga koos eelarve
2. Järgmise aasta eelarve tuleb arutusele jaanuari koosolekul
Järgmine ELIL juhatuse koosolek toimub 12.01.2018.a kell 14.00, aadressil
Sõpruse pst 151a, Tallinn.
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