Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse koosoleku protokoll
10.11.2017
Sõpruse pst 151a, Tallinn
Algus: 12.00
Lõpp: 14.00
Koosolekust võtsid osa: juhatuse esimees Indrek Tarand, juhatuse liikmed Sven Reemet, Veiki Laan,
Jako Stein, tegevjuht Jaanika Klopets, tegavjuhi abi Merike Sala, nõunik Auli Lõoke
Puudusid: juhatuse liikmed Ülle Valvar ja Tiia Sihver.
10.11.2017 ELILi juhatuse koosoleku päevakord:
1. Koosoleku päevakorra kinnitamine
2. 13.10.2017.a juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
3. 17.11.2017.a üldkoosolek
4. Treeningseadmete lepingu allkirjastamine
5. Kolimise ja remondiga seotud info
6. Aastaprojekti tutvustus
7. Rehabilitatsiooniteenuste uue hinnakirja tutvustamine ja kinnitamine
8. Annika Koka, Merike Sala ja Jaanika Klopetsi lahkumisavaldused
9. Muud küsimused
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Indrek Tarand
Sven Reemet
Jaanika Klopets
Jaanika Klopets
Indrek Tarand

1. Koosoleku päevakorra kinnitamine
OTSUSTATI: Kinnitada 10.11.2017 juhatuse koosoleku päevakord
2. 13.10.2017.a juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
OTSUSTATI: 13.10.2017 juhatuse koosoleku protokoll kinnitati ja allkirjastati.
3. 17.11.2017.a üldkoosolek
Juhatuse liikme kohale kandideerimisest on ametlikult teada andnud Jaan Hiet ja Meelis Luks.
Veiki Laan tegi ettepaneku esitada juhatuse poolt ELIL juhatuse esimehe kandidaadiks Sven Reemet.
OTSUSTATI: Juhatuse esimehe kandidaadiks juhatuse poolt esitada Sven Reemet.
Üldkoosoleku päevakorda viia sisse muudatus: kõigepealt valitakse juhatuse liige ja seejärel juhatuse
esimees.
4. Treeningseadmete lepingu allkirjastamine.
OTSUSTATI: Treeningseadmete leping allkirjastada juhatuse esimehe Indrek Tarandi poolt.
5. Kolimise ja remondiga seotud info
Suuremad asjad on tehtud, jäänud veel väiksemad tegemised. Puudu on veel mõned kardinad ja
pesumasin. Välisuks paigaldatakse jaanuaris. Juurde tehakse invaparkimiskohti
OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks.

6. Aastaprojekti tutvustus.
Projekti eesmärgid ja sihtgrupp.
Uuendusliku mobiilse rehabilitatsiooniteenuse metoodika ja hinnakirja väljatöötamine
Kohalike ühingute koolitamine, huvigruppide vahelise koostöö algatamine.
Noorte kaasamine, et tagada Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu ning projekti
jätkusuutlikkus.
Projekti sihtgrupiks on erinevas vanuses (liikumis)puudega inimesed piirkondades, kus
rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavus on raskendatud või puudub.
Projekti aitab kirjutada vabatahtlik, kes on liidule abiks läbi töötukassa. Kui talle sobib ja ta on nõus,
siis saab jätkata ka edaspidi vabatahtlikuna või tööpraktikaga läbi töötukassa. Edaspidi võib kaaluda
ka käsunduslepingut.
Projekti esitamise tähtaeg on 15.11.2017.
OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks.
7. Rehabilitatsiooniteenuste uue hinnakirja tutvustamine ja kinnitamine
Ettepanek uute rehabilitatsiooniteenuste hindadega oli juhatuse listis tutvumiseks.
Tõsta saame ainult töötukassa teenuste hinda. SKA-l on kehtestatud hinnakiri ja seda muuta ei saa.
OTSUSTATI: Hinnakirja küsimus lükatakse järgmise juhatuse koosoleku päevakorda, sest juhatus ei
osanud olemasoleva info põhjal otsust vastu võtta.
8. Annika Koka, Merike Sala ja Jaanika Klopetsi lahkumisavaldused.
Tegevjuhi abi Merike Sala lahkumisavaldus on rahuldatud. Viimane tööpäev on 23.11.2017.
Raamatupidaja Annika Kokk soovib lahkuda, kuna põhitöö kõrvalt Omnivas ei jõua ta enam
raamatupidajana liidus töötada. Viimane tööpäev on 31.12.2017. Annika on nõus ära tegema
aastaaruande, kuid soovib selle eest tasu 450 eurot brutos.
Jaanika on nõus tegevjuhina jätkama, kui rehabilitatsioonikeskusele leitakse sotsiaaltöötaja, kes
võtab töö keskuses üle.
OTSUSTATI: Üles panna töökuulutus raamatupidaja leidmiseks. Palk kokkuleppel.
Kui Jaanika otsustab siiski lahkuda, siis uue tegevjuhi leidmine ja tegevjuhi abi ametikoha säilimine
jääb uue juhatuse otsustada.
9. Muud küsimused
Rehabilitatsioonimeeskonda otsitakse uut sotsiaaltöötajat.
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