Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse koosoleku protokoll
09.06.2017
Endla 59, Tallinn
Algus 14.00
Lõpp 16.00
Koosolekust võtsid osa: juhatuse esimees Indrek Tarand, liikmed Tiia Sihver, Jako Stein, Ülle Valvar,
Sven Reemet, Veiki Laan, Tiia Treimann-Differt, tegevjuht Jaanika Klopets, nõunik Auli Lõoke,
rehabilitatsioonikeskuse juhataja Kristi Luksep, rehabilitatsioonikeskuse assistant Helen Bokmann.
Külalisena osales Sven Kõllamets.
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. 12.05.2017 toimunud koosoleku protokolli kinnitamine
3. Ülevaade puuetega inimeste treenimisvõimalustest treeningsaalides - Sven Kõllamets, Siim
Savisaar (Skype teel)
4. Ülevaade rehabilitatsioonikeskuse tööst - Kristi Luksep
5. Jõulutunneli raames rajatava treeningsaali äriplaan - Kristi Luksep, Veiki Laan
6. Rehabilitatsioonikeskus ja Jõulutunneli projekt. Kuidas edasi?
7. Rehabilitatsioonikeskuse töötajate puhkused
8. Käsmu laagriga seotud info – Jaanika Klopets

1. Päevakorra kinnitamine
OTSUSTATI: Kinnitada käesoleva koosoleku päevakord.
2. Juhatuse koosoleku (12.05.17) protokolli kinnitamine
OTSUSTATI: Kinnitada ja allkirjastada 12.05.2017 toimunud juhatuse koosoleku protokoll.
3. Ülevaade puuetega inimeste treenimisvõimalustest treeningsaalides - Sven Kõllamets
S. Kõllamets: Treeningsaali on vaja rohkem treenijaid, et ära tasuks. Sihtgruppi laiendada mitte ainult
puudega inimeste arvelt. Võib-olla kaaluda koostööd nt Adeliga?
K. Luksep: Rehabilitatsioonikeskusel võiks olla kompleksne teenus rehabilitatsiooni ning treeningsaali
näol.
J. Klopets: Praegu jõusaalides pigem ülekoormatus ja järjekorrad mõne seadme taga.
S. Kõllamets: Sotsiaaltransport võiks laieneda lisaks tööl ja koolis käimisele ka huvitegevusele (jõusaal
jpm).
K. Luksep: Kas suunamise rehabilitatsioonikeskuse treeningsaali võiks saada ka näiteks oma perearstilt
(peale vigastusi nt)?
OTSUSTATI: Info teadmiseks võetud.

4. Ülevaade rehabilitatsioonikeskuse tööst - Kristi Luksep
4.1. Finantsülevaade mai 2017
Tulu
(väljastatud arveid)
Sotsiaalkindlustusamet
Töötukassa
TULU KOKKU
Kulu

märts

aprill

mai

7193,30
2520,00
9713,30

6233,17
2585,00
8818,17

10606,93
4940,00
15546,93

töötasud koos maksudega
kommunaalkulud
teraapiavahendid
kontoritarbed, postikulud
kohv, veeautomaadi rent, vesi
koristus, hügieen
pangatasud
äritegevus, koolitus jms
KULU KOKKU
Tulem

6759,51
1110,80
1895,90
53,56
68,31
13,75
6,60
513,40
10421,83
-708,53

6898,30
1104,31
36,33
39,78
58,30
13,75
6,60
29,90
8187,27
630,90

6616,28
1011,61
547,32
91,70
21,48
13,64
6,70
0,00
8308,73
7238,20

4.2. Eelmisel koosolekul tõstatatud teemad:











4.3.

ESF – lepingu lisa on Tiia T-D poolt alla kirjutatud.
Abivahendi spetsialisti kutse andmise aastaaruanne – aruanne tehtud, kinnitatud ja vastu
võetud. Kutse andmisest loobumise taotlus tehtud, edastatud, võetakse juunikuus arutlusele.
Ruumid treeningsaaliks – otsingud käivad.
Jõulutunneli töögrupp – töögruppi kuuluvad Piret Vahula, Veiki Laan, Jako Stein, Tiia
Treimann-Differt, Kristi Luksep, Helen Bokmann. Töögrupi koosolek iga nädal, kokku on olnud
koosolekuid 3.
Sularahakassa – loetakse üle ja võetakse arvele täna, so 09.06.17 pärast juhatuse koosolekut.
Personal – koordinaator ja hooldaja/abiline – keskuse assistent on tööl, abiline on
tööpraktikal.
IT – Madis Altroff käis abistamas, on vaja soetada server, arvutisse osta juurde mälu ja
vahetada kõvaketas.
MTR – Tiia T-D-ga lisasime uued spetsialistid. Psühholoog tegeleb enda kutse tõestamisega
SKA ees.
Lahkunud koordinaator (võtmed, paroolid, ligipääsud) – võtmed tagastatud, isiklikud asjad
ära viidud.

Rehabilitatsioonikeskuse maikuu tegevusaruanne

Sotsiaaltöö:
Sotsiaalkindlustusameti teenused:



Uute rehaplaanide koostamisega seotud kohtumised (5). Kokku maikuus teele saadetud 4
rehaplaani ja 3 on lõppvormistamise järgus.
 3 D-osa lahkuvatele klientidele (neuroortoos)
 4 uut SKA klienti – 2 Kadaka koolis, 1 Tondi koolis ja 1 Kajaka keskuses.
 15,5 tundi nõustamist
Töötukassa teenused:
 2 uut tegevuskava (neist 1 uus ja 1 korduvklient)
 4 tegevuskava hinnangut (2 neuroortoosiga lahkuvat klienti ja 2 korduvkliendi tagasiside
hinnang)
 1 tegevuskava muutmine, 1 pikendamine
 10 tundi nõustamist
Organisatoorne töö: osalemine juhatuse koosolekul, osalemine ESF infokoolitusel, Jõulutunneli
töögrupi kokkukutsumine ja 3 koosolekut, koosolek Kajaka kooli meeskonnaga, uute töötajate
juhendamine, jooksvad asjaajamised. Tööruumide sisustamine (psühholoogi/loovterapeudi tööruumi
sisseseade hankimine).
Koordinaatori töö: arved, osavõtulehed, tarvikute tellimine, postkontoris käimine, klientide
registreerimine, mahtude jälgimine, andmestike korrastamine, klientide keskusesse sisse laskmine ja
assisteerimine, rutiinne koristamine jms.
Personaliotsingud Kajaka üksusesse:
 Psühholoog. Selgub, et SKA ei aktsepteeri rehabilitatsioonimeeskonna liikmena spetsialisti,
keda aktsepteerib ohvriabi teenuse osutajana. Inimesel on meditsiiniline kõrgharidus, 8
aastat kliinilist praktikat psühhiaatrias Vilniuse Ülikoolis, rahvusvaheline psühhoterapeudi
litsents, 16-aastane töökogemus kriisiabis. Hetkel on tema pädevuse tõestamine pooleli.
Õena on ta Terviseameti registris kirjas.
 Koristaja-abiline on kuuajalisel tööpraktikal. Temale me palka ei maksa, Töötukassa tasub
tema eest ELILile 20,32 eurot iga tema tööpäeva kohta esimesel kuul (juunis 19 tööpäeva,
seega tulu ELIL 386,08 eurot).
 Keskuse assistent. Helen Bokmann asus tööle 29.05. Elab ametisse sisse, on toimekas ja
tubli. Õppeperiood.
Personaliotsingud Kadaka üksusesse:
 Logopeed. SKA kontrollib kandidaadi Lätis ja Venemaal omandatud hariduse vastavust
nõuetele.
4.4. Mured ja küsimused juhatusele:
Vajame Jõulutunneli töögrupile Lionsi ja Rotary inimeste kontakte, kes on Jõulutunneli projekti
kaasatud.
4.5. Rõõmud:
 Meeskond on asunud tõsiselt tööle, keskusel on tubli ja toimekas assistent.
 Jõulutunneli töögrupp toimetab. Silmapiiril on suurusjärgus alla 10 eur/m2 (üür+
kõrvalkulud) hea asukohaga ruume, mis vajavad väga vähe kohandamist.
OTSUSTATI: Informatsioon võtta teadmiseks

5. Jõulutunneli raames rajatava treeningsaali äriplaan - Kristi Luksep, Veiki Laan
K. Luksep: Saame koostada prognoosi olemasolevate klientide, tegevuskavade ja teadaolevate
kulutuste baasil. On loodud Jõulutunneli töögrupp, kuhu kuuluvad juhatuse liikmed Jako Stein, Tiia
Treimann-Differt, Veiki Laan, lisaks Piret Vahula, Helen Bokmann ja mina. Töögrupp on koos käinud 3
korda. Töögrupp on seisukohal, et esimesena luuakse treeningsaal Tallinnasse ja seejärel Tartusse,
kuna kahes kohas korraga uut asja käivitada ei jõua. Tegeletud on aktiivselt ruumide otsinguga
Tallinnasse, pakkuda on Tina tn 9 III korrusel ruumid hinnaga 6 eur/m2 + ca 3,1 eur/m2
kõrvalkuludena. Pinda 228 m2. Majaomanik rajab lifti, lubatud ka kaldteed jms ligipääsetavuse
vajadused. Ruumid vajavad väga vähest ümber kohandamist ja mõningate vaheseinte teisaldamist,
seega ka ehituskulud oleksid väga väikesed.
OTSUSTATI:
- Tina tn 9 ruumide asjus täpsustada käibemaksu sisaldumine hinnas – Kristi Luksep
- Edastada töögrupile Lions ja Rotary vastavad kontaktid, kes on lubanud toetada tegevust
treeningsaalide rajamiseks – Tiia Sihver
- Kajaka 4 ruumide omanikule 3 kuud lahkumisest ette teatada – Kristi Luksep
- Jõulutunneli asjus ERR leping üle vaadata paindlikkuse suhtes – Indrek Tarand
6. Rehabilitatsioonikeskus ja Jõulutunneli projekt. Kuidas edasi?
V. Laan: Aastas võiks juurde saada ca 30 klienti. Aga kliendid ei tule, kuna rehakeskusel pole hetkel
peale rehateenuse midagi muud pakkuda. Kui oleks spordisaal ühes, langeks ära ka klientide
transpordiprobleem ning samuti lisanduks kliente.
K. Luksep: Ruumi vähe - kliente vähe - spetsialistid ei saa oma koormust täis – raha ei tule –
suuremaid ruume ei saa.
T. Sihver: Rehateenusele tulijaid jääb üha vähemaks.
V. Laan: Et konkurentsis püsida, peame klientidele pakkuma rohkemat kui ainult
rehabilitatsiooniteenus.
OTSUSTATI:
- Kristi Luksep teeb ülevaate oletatavatest kuludest ja saadab Svenile-Annele üle vaadata.
- Seadmete sooduspakkumine kestab kuni 30.06.2017. Kõiki seadmeid ei võta, töögrupp teeb
lähiajal olemasolevatest valiku.
- Ühehäälselt rehabilitatsioonikeskuse ja Jõulutunneli projekti jätkamise poolt.
7. Rehabilitatsioonikeskuse töötajate puhkused
K. Luksep: Juulikuus keskusel kliente vähe, töövõtulepinguga töötavad spetsialistid teenust sel
perioodil ei osuta ning füsioterapeut vajab samuti puhkust. Küsimus, kas uued töötajad Helen ja Kristi
peaksid juba juulis puhkama, eriti ajastades rehabilitatsioonikeskuse ja treeningsaali arendamisega
seonduvalt.
Olmekulude kokkuhoiu mõttes on mõistlik hoida keskusel juulis 2 nädalat uksed kinni. Juuli esimesel
nädalal tegeleme juunikuu arvete ja kokkuvõtetega, samuti rehabilitatsiooniplaanide lõpetamisega,
sotsiaaltöö konsultatsioonidega ja arendustegevusega. Juuli kolmandast nädalast on assistendil
töökohustused, mille täitmine klientide kõrval on keeruline – kliendiandmebaaside ja andmestike
korrastamine, ümber kolimine jms. Keskus avab klientidele taas uksed 24.07.17.
OTSUSTATI: Lubada rehabilitatasioonikeskuse töötajad puhkusele järgmiselt:
Meelika Ebrok
03.07.2017-23.07.2017 (korraline puhkus 2017.a eest)
Helen Bokmann
10.07.2017-16.07.2017 (töövõimetuspensionäri lisapuhkus)

Kristi Luksep

10.07.2017-16.07.2017 (töövõimetuspensionäri lisapuhkus ) ja
17.07.2017-23.07.2017 rraline puhkus proportsionaalselt töötatud ajaga).

8. Käsmu laagriga seotud info – Jaanika Klopets
OTSUSTATI: Jaanika Klopetsi poolt juhatuse listi edastatud info on kõigil olemas, eraldi aruteluks
puudub vajadus.

Koosoleku juhataja

Indrek Tarand

Protokollija

Helen Bokmann

