Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse koosoleku protokoll
08.09.2017
Endla 59, Tallinn
Algus: 12.00
Lõpp: 14.15

Koosolekust võtsid osa: juhatuse esimees Indrek Tarand, juhatuse liikmed Sven Reemet, Veiki Laan,
Tiia Sihver, Ülle Valvar, Jako Stein, tegevjuht Jaanika Klopets, tegavjuhi abi Merike Sala.
Puudusid nõunik Auli Lõoke ja juhatuse liige Tiia Treimann-Differt
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmiste (11.08 2017.a ja 03.07.2017 koosolekute protokollide kinnitamine ja allkirjastamine
3. Ülevaade rehabilitatsioonikeskuse olukorrast - Jaanika Klopets
4. Jõulutunneli projekti hetkeseis - Sven Reemet
5. Juhatuse liikmete vastutus valdkonniti. Kuidas edasi? - Indrek Tarand
6. Kadaka ja Tuisu kooli spetsialistide palgad - Jaanika Klopets
7. Üldkoosolek. Esimehe kandidaadid ja uue juhatuse liikme kandidaadid - Indrek Tarand
8. Muud küsimused
1. Päevakorra kinnitamine
OTSUSTATI: Kinnitada 08.09.2017 juhatuse koosoleku päevakord
2. 11.08.2017 ja 03.07.2017 juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine ja allkirjastamine
Juuli ja augusti protokollid olid juhatuse listis üleval juhatuse liikmetele tutvumiseks ja paranduste
tegemiseks.
OTSUSTATI: 03.07.2017 ja 11.08.2017 juhatuse koosoleku protokollid kinnitada. 03.07.2017 protokoll
allkirjastada. 11.08.2017 protokoll allkirjastada Tiia Treimann-Differti poolt (Tiia oli koosoleku
juhataja) esimesel võimalusel.

3. Ülevaade rehabilitatsioonikeskuse olukorrast, Jaanika Klopets
Rehabilitatsioonikeskuses on olemas sotsiaaltöötaja, psühholoog, õde, loovterapeut,
kogemusnõustajad ja füsioterapeut. Vaja on veel eripedagoogi, tegevusterapeuti ja logopeedi.
Kadaka kooli on vaja venekeelset logopeedi. Kajakasse otsime eestikeelset logopeedi. Kadaka kooli
on vaja ka eripedagoogi.
Viimase kahe nädalaga on Kajaka tänavale rehateenusele juurde tulnud 6 klienti.
Helen hakkab helistama neile klientidele, kelle teenus hakkab lõppema ja kutsub neid uuesti
teenusele.
Vaegkuuljad hakkavad meie rehabilitatsioonikeskusest füsioterapeudi teenust ostma.
OTSUSTATI: Info võtta teadmiseks.
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4. Jõulutunneli projekti hetkeseis, Sven Reemet
Oleme jõudnud Sõpruse pst 151 hoone haldajaga rendilepingu allkirjastamiseni. Maja haldaja on
väga abivalmis ja vastutulelik. Renti hakkame maksma sellest hetkest, kui sisse kolime.
Remondiks kuluv raha võetakse Karaski Keskuse müügist saadud tulust. See jagatakse pooleks
Tallinna ja Tartu saalide vahel.
Remondi hinnakalkulatsioon oli listis tutvumiseks. Kokku saame hoida, kui leiame ehitusmaterjale
sponsorluse korras ja kutsume appi vabatahtlikke tegema lihtsamaid töid.
Ehitaja on lubanud, et oktoobri lõpuks saame võtmed kätte.
Kõnniteed on vaja muuta ligipääsetavaks. Sel teemal suhtleb Jako Stein linnavalitsusega.
Vaja oleks leida ratastooli rataste puhastaja.
Jõulutunnel soovib ehituskäigust pilte ja videosid. Sven teeb fotod.
Treeningsaali seadmete tarnijaga on räägitud ja 15 masinat mahub saali ära.
Jaanika kirjutab Tartu linnapeale, et leida Tartu saali jaoks ruumid linna poolt.
OTSUSTATI: Info võtta teadmiseks.
Toimus hääletus: kas ELIL kontor kolida ELILi rehabilitatsioonikeskusega ühele aadressile?
OTSUSTATI: Ühehäälselt otsustati, et ELIL kontor kolib aadressile Sõpruse pst 151.
5. Juhatuse liikmete vastutus valdkonniti. Kuidas edasi?
Seoses Tiia Treimann-Differti lahkumisega juhatusest on vaja üle vaadata Tiia vastutusvaldkonnad.
Tiia lahkumisavalduse juhatuse liikme kohalt kinnitab üldkoosolek ja valib uue juhatuse liikme.
OTSUSTATI: Valdkondi ja funktsioone ei muudeta. Tegevjuht veab seni rehabilitatsiooni valdkonda.
Uue juhatuse liikme valib üldkoosolek.
6. Kadaka ja Tuisu kooli spetsialistide palgad
Linnu Mae soovib koolides töötavatele spetsialistidele palgatõusu.
OTSUSTATI: Spetsialistide tunnitasu tõsta 1 euro võrra.
7. Üldkoosolek. Esimehe kandidaadid ja uue juhatuse liikme kandidaadid
Kas valida president ja uus juhatuse liige või kogu uus juhatus?
OTSUSTATI: Valitakse president ja Tiia Treimann-Differti asemele uus juhatuse liige. Terve juhatuse
ümbervalimise kohta teeb otsuse üldkoosolek. Selle tulemusena selgub, kas on vaja juhatuse vahel
uuesti üle vaadata vastutusvaldkonnad.
Jaanika lisab nädala kokkuvõttesse üleskutse esitada kandidaate presidendi ja uue juhatuse liikme
valimiseks.
8. Muud küsimused
1. Koolide arvutid ja nende programmid.
Arvutites on erinevad programmid ja see lõhub andmestike valemeid. Oleks vaja paigaldada
kõikidesse arvutitesse Office 2010.
Vaja on luua oma programm, kuna SKAIS2 ei tule. Seda saaksid ehk teha TTÜ üliõpilased.
2. Tiia Sihver edastas Sotsiaalkindlustusameti palve, et seoses suure töömahuga saadetaks
rehakeskuse arveid SKAsse kord nädalas.
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3. Tiia Sihver vajab hangetes osalemiseks volitust pakkumuste esitamiseks ja dokumentide
allkirjastamiseks. Väga aeganõudev ja töömahukas on allkirjastamine üle Jaanika.
4. Viimase aja meediakajastuse valguses on uute hoonete ligipääsetavus kehvasti projekteeritud.
5. Svenile kütuse kulu hüvitamine.
OTSUSTATI:
1. Küsime Microsoftist Office 2010 litsentse.
2. Jaanika korraldab, et arved Sotsiaalkindlustusametisse esitatakse iga nädalal.
3. Seoses hangetega teha Tiia Sihverile volitus hankedokumentide allkirjastamiseks.
4. Uute hoonete ligipääsetamatuse kohta küsime RKAS-lt ja Tallinna LV-lt uute hoonete (Balti Jaama
turg, superministeerium, Gustav Adolfi Gümnaasium) vastuvõtuakte.
5. Sven saab ELILi sõitude kütuse kompenseerimiseks kasutada Alexela kütusekaarti.

Järgmine ELIL juhatuse koosolek toimub 13.10.2017 kl 13.00

Koosoleku juhataja

Indrek Tarand

Protokollija

Merike Sala
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