Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse koosoleku protokoll
13.10.2017
Endla 59, Tallinn
Algus: 13.00
Lõpp: 15.00

Koosolekust võtsid osa: juhatuse esimees Indrek Tarand, juhatuse liikmed Sven Reemet, Veiki Laan,
Jako Stein, tegevjuht Jaanika Klopets, nõunik Auli Lõoke.
Puudusid juhatuse liikmed Tiia Sihver, Ülle Valvar, Tiia Treimann-Differt ning tegevjuhi abi Merike
Sala.
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. 08.09.2017 koosoleku protokolli kinnitamine ja allkirjastamine
3. 17.11.2017 toimuva üldkoosoleku päevakorra ja ajakava arutamine ning kinnitamine
Indrek Tarand
4. Uude rehabilitatsioonikeskusesse kolimisest; treeningsaali seadmete käibemaksumäärast
Jaanika Klopets
5. Enn Leinuste 70
Jaanika Klopets
6. Eesti Tegevusterapeutide Liidu palve nimetada ELILi esindaja abivahendi spetsialisti kutsete
kutsekomisjoni
Jaanika Klopets
7. 15.11.2017 on tähtaeg esitada HMNle aastaprojekt. Millisel teemal?
Jaanika Klopets
8. Muud küsimused

1. Päevakorra kinnitamine
OTSUSTATI: Kinnitada 13.10.2017 juhatuse koosoleku päevakord.
2. 08.09.2017 juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine ja allkirjastamine
08.09.2017 koosoleku protokoll oli juhatuse listis juhatuse liikmetele tutvumiseks ja paranduste
tegemiseks.
OTSUSTATI: 08.09.2017 juhatuse koosoleku protokoll kinnitada ja allkirjastada.
3. 17.11.2017 toimuva üldkoosoleku päevakorra ja ajakava arutamine ning kinnitamine
OTSUSTATI: Kinnitada järgmine üldkoosoleku päevakord ja ajakava:
Päevakord
ELILi juhatuse esimehe aruanne tegevusest 2013-2017
Indrek Tarand, juhatuse esimees
ELILi presidendi valimine
ELILi juhatuse liikme valimine
ELILi rehabilitatsioonikeskuse tööst ja treeningsaali de rajamisest
Jaanika Klopets, tegevjuht
Ajakava
11.30-12.00
Registreerimine ja tervituskohv
12.00-12.10
Koosoleku avamine
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12.10-12.25
12.25-12.30
12.30-12.45
12.45-12.50
12.50-13.00
13.00-13.10
13.10-13.20
13.20-13.30
13.30-13.50
13.50-14.00
14.00-14.30

ELILi juhatuse esimehe aruanne tegevusest 2013-2017
Küsimused juhatuse esimehele ettekande kohta
Vaheaeg
Valimiste protseduuri kinnitamine
Presidendikandidaatide ülesseadmine
Presidendikandidaatide sõnavõtud
Juhatuse liikmekandidaatide ülesseadmine
Juhatuse liikmekandidaatide sõnavõtud
Hääletamine, hääletustulemuste teatavaks tegemine
Valitud ELILi presidendi sõnavõtt
ELILi rehabilitatsioonikeskuse tööst ja treeningsaali de rajamisest
Üldkoosoleku lõpetamine
Lõuna
Koolitus (teemaks on maksumuudatused 2018, sh maksuvaba tulu. Koolituse pealkiri

14.30-15.00
15.00-17.00
täpsustub.)
OTSUSTATI: Kinnitatud üldkoosoleku päeva- ja ajakava liikmetele teatavaks teha (list, koduleht, FB) ja
alustada üldkoosolekule registreerimist.
4. Uude rehabilitatsioonikeskusse kolimisest; treeningsaali seadmete käibemaksumäärast
Sven Reemet: kontori kolimiseks on ruum Sõpruse pst 151 sisuliselt valmis. Endla 59 on
kontoriruumid üles öeldud, tegevtöötajad alustavad uues kohas tööd hiljemalt 01.11.2017.
Rehabilitatsioonikeskuse remonditööd kulgevad plaanipäraselt. Käivad viimistlustööd, paigaldatakse
veel pistikupesi jms. Massöörid maksavad remondi ja sisustuse eest ise. Ehitaja on lubanud, et
oktoobri lõpul saame võtmed kätte. Kolimiseks on kokku lepitud nov 2. nädala lõpp – reede, laupäev
ja pühapäev. Appi tuleb kutsuda vabatahtlikke. Seadmete paigaldamine saab toimuda siis, kui need
on tarnija poolt üle andnud. Pidulikuks avamiseks on keskus valmis nov lõpupoole. Cateringi teenus
on tellitud, kuupäevast tuleb teavitada nädal ette.
Lahendamist vajavad:
- Avamiseks veel iseavanev välisuks valmis ei saa. Täpne tähtaeg selgub haldaja võimalustest.
- Olemas on porimatid, lahtine on veel teenuse korraldus.
Füsioteraapia ja treeningsaali tuleb tellida peeglid.
OTSUSTATI: Sven korraldab peeglite mõõtude võtmise ja hiljem peeglite paigaldamise.
- Võrguühendus seina sees on olemas. Kes ühendab arvutid internetivõrguga? Teenuse osutaja?
OTSUSTATI: Arvutid ühendavad internetivõrguga vabatahtlik Madis Altroff ja Veiki Laan. Sven
Reemet ütleb kuupäeva, mil see võimalik on.
Jaanika Klopets: füsioterapeutidele tuleb osta teenuse osutamiseks spetsiaalne füsioterapeutide
laud, mille maksumus on 2000€. Tegemist on vältimatu ostuga.
Treeningsaalide seadmete müüja pakub varianti, et leping allkirjastatakse erinevate
käibemaksumääradega. Probleem on selles, et pole täit selgust, kas õnnestub seadmed osta 9%-lise
käibemaksumääraga või mitte.
OTSUSTATI: Rehabilitatsioonikeskusesse osta vajalik laud füsioterapeutidele. Tegemist on vältimatu
kuluga teenuse osutamiseks.
Lepingut treeningseadmete müüjaga mitte enne allkirjastada, kui on selgunud, kas saame osta
seadmed 9%-lise käibemaksumääraga või rakendub maksumäär 20%.
5. Enn Leinuste 70
2

Liidu koostööpartner, Invaru OÜ direktor Enn Leinuste tähistab 20.oktoobril juubelit.
OTSUSTATI: Enn Leinustet tänada juubeli puhul tänukirja ja lilledega.
6. Eesti Tegevusterapeutide Liit palub nimetada ELILi esindaja abivahendi spetsialisti kutsete
kutsekomisjoni.
Eesti Tegevusterapeutide Liidu pöördumisest: „Eesti Tegevusterapeutide Liit osaleb Kutsekoja poolt
korraldataval abivahendi spetsialisti kutse andja konkursil. Võimalusel näeksime ka Teie esindajat
moodustatava kutsekomisjoni liikmena, kuna osalesite varasemalt abivahendi spetsialist tase 5 välja
andmisel ning omate pädevust liikumisvaldkonna osas (millele saab AVS 5 taseme kutse taotlemise
raames abivahendi spetsialist spetsialiseeruda).“
OTSUSTATI: Sven Reemet on põhimõtteliselt nõus kutsekomisjoni töös osalema. Oma otsusest
teatab ta tegevjuhile 16.nov 2017. Nõustumise korral nimetatakse Sven Reemet ELILi esindajaks
moodustatavas kutsekomisjonis.
7. 15.11.2017 on tähtaeg esitada HMNle aastaprojekt. Millisel teemal?
Kuni 15.11.2017 saab esitada Sotsiaalministeeriumile Hasartmängumaksu Nõukogule
edastatavate suurprojektide taotlusi. Suurprojektide toetust (taotletav summa üle 6000 euro) saab
taotleda kord aastas.
Kes kirjutab projekti? Jaanikal on silmapiiril sobiv kandidaat, kellega võiks sõlmida käsunduslepingu,
kuhu on sisse kirjutatud tasu toetust leidnud projekti eest. Kui projekti ei rahastata, siis tasu ei saa.
2018. aasta prioriteetsed valdkonnad on järgmised:
1. SOTSIAALVALDKOND
1.1. Lapse abivajaduse ennetamine ning abivajava lapse ja tema pere senisest tulemuslikum
toetamine
1.2. Puudega inimeste iseseisvat toimetulekut ja puudealast teavitus/koolitustegevust toetavad
projektid ning invasporti edendavad tegevused
1.3. Aktiivsena vananemist, sh vanusesõbraliku ühiskonna kujundamist ning vanemaealiste
elukvaliteedi ja võrdsete võimaluste kindlustamist toetavad tegevused
1.4.Koolitused, supervisioon ja kovisioon sotsiaaltöötajate/ sotsiaalteenuste osutajate kompetentsi
tõstmiseks
1.5. Soolise palgalõhe ennetamist ja vähendamist toetavad tegevused
1.6. Võrdse kohtlemise alase teadlikkuse tõstmisele, sallivuse ja kaasatuse suurendamisele suunatud
tegevused
2. TERVISEVALDKOND
2.1. Laste ja vanemaealiste vigastuste ennetamisele ja vigastuste tagajärgedega toimetuleku
toetamisele ning elanikkonna esmaabialaste oskuste parandamisele suunatud projektid
2.2.Vaimse tervise ja krooniliste somaatiliste haiguste alaste nõustamisteenuste kättesaadavuse
suurendamise projektid
2.3. Laste liikumisaktiivsuse edendamisele suunatud arendusprojektid paikkonnas
2.4. Kohalikul tasandil sotsiaal- ja tervisevaldkonna teenuste integreerimine ja süsteemse koostöö
toetamine
OTSUSTATI: Projekti kirjutamisel valida teema järgmiste alapunktide seast:
1.2. Puudega inimeste iseseisvat toimetulekut ja puudealast teavitus/koolitustegevust toetavad
projektid ning invasporti edendavad tegevused
1.3. Aktiivsena vananemist, sh vanusesõbraliku ühiskonna kujundamist ning vanemaealiste
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elukvaliteedi ja võrdsete võimaluste kindlustamist toetavad tegevused
2.4. Kohalikul tasandil sotsiaal-ja tervisevaldkonna teenuste integreerimine ja süsteemse koostöö
toetamine
Tegevjuhil jätkata läbirääkimisi potentsiaalse projektikirjutajaga. Kokkuleppe saavutamisel sõlmida
käsundusleping, kuhu on sisse kirjutatud tasu rahastamist leidnud projekti kirjutamise eest.
8. Muud küsimused
8.1. Liidule kuulub klaver, mis asub Endla 59 saalis. Kas klaver ära müüa või jätta Tallinna kojale
mõõduka tasu eest kasutamiseks?
OTSUSTATI: Klaver müüa, teha esimeses järjekorras müügipakkumine Tallinna PIKile.
8.2. Tuisu ja Kadaka koolide rehabilitatsiooni teenuse osutamise andmestikud ja neile ligipääs.
OTSUSTATI: Veiki Laan koostab 16.oktoobriks mõlema kooli spetsialistidele juhendi, kuidas
andmestikke täita ja milline peab olema andmestikele turvaline ligipääs.
8.3. Tegevjuht Jaanika esitas juhatuse esimehele lahkumisavalduse alates 01.nov 2017. Põhjuseks
halb töökeskkond ja pidevad erimeelsused juhatuses, mis segavad/teevad sageli võimatuks töö, mille
pärast Jaanika kunagi tegevjuhi ametikohale kandideeris. Töö sisulisele poolele Jaanikal etteheiteid
pole, probleem taandub koostööle juhatuse sees.
OTSUSTATI: Tegevjuht võtab mõtlemisaja üldkoosolekuni, 17.11.2017. Kui olukord töökultuuriga on
tegevjuhi hinnangul muutusteta, siis lahkumisavaldus jõustub.

Järgmine ELIL juhatuse koosolek toimub 10.11.2017 kl 13.00 Endla 59.

Koosoleku juhataja

Indrek Tarand

Protokollija

Auli Lõoke
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