Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse koosoleku protokoll nr 24
12.02.2016
Endla 59, Tallinn
Algus 14.30
Lõpp 16.30
Koosolekust võtsid osa: juhatuse esimees I. Tarand, liikmed T. Sihver, H. Gehrke, J. Lehtmets ja
T. Rüütel; tegevtöötajad A. Lõoke, E. Kaibald ja A. Kokk
Puudus juhatuse liige Ü. Valvar
Päevakord:
1. 15.01.2016 protokolli nr 23 allkirjastamine
2. Tänuürituse korraldamisest, paneeldiskussiooni teema ja ülesehitus
3. M. Aitsami raamatu presentatsioonist ja müügist
4. SA Karaski Keskuse likvideerimise käigust
5. Sügisese valimiskoosoleku aja kinnitamine.
6. ELIL osalemine hangetes
6.1 Astangu hange kogemusnõustajate koolitamiseks
6.2 Selveri hange töötajate koolitamiseks.
7. Tööarvuti ostu hüvitamine raamatupidaja A. Kokale
8. Tegevtöötajate töötasude kinnitamine
9. ELIL toetuskiri H. Bokmannile ligipääsetava korteri eraldamiseks
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1. 15.01.2016 protokolli nr 23 allkirjastamine
Protokoll oli juhatuse listis üleval juhatuse liikmetele tutvumiseks ja paranduste tegemiseks.
OTSUSTATI: kinnitada ja allkirjastada jaanuarikuu juhatuse protokoll.
2. Tänuürituse korraldamisest, paneeldiskussiooni teema ja ülesehitus
ELIL üldkoosolek ja tänuüritus toimuvad 29.aprillil TTÜ Mectory ruumides.
Arutluses leiti:
tänuüritust alustame paneelüritusega; aega orienteeruvalt 1-1,5 t, heategijate tänamiseks 1 t,
kohvilauaks 1 t.
tänuüritusel laureaatide tänamise vahel räägivad 2-3 puuetega inimest oma elust ja tegemistest
tänumeenete nominentide nimekiri pannakse lukku 15. märtsiks ja laureaadid kinnitatakse
märtsikuu juhatuse koosolekul
kutsuda aukülalisteks poliitikuid (nende tervitused pärast paneeldiskussiooni arutelu)
20. veebruariks ürituse kondikava panna listi juhatusele tutvumiseks;
(kultuuriline meelelahutus, tervitajad, maja esindajad TTÜ rektor J. Aaviksoo või T. Varrak, kas
on vajalik negatiivset nominenti “hapu õun”)
- paneeldiskussiooni moderaatoriks on Märt Treier, teemaks puuetega inimeste õiguskaitse ÜRO
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puuetega inimeste konventsiooni rakendamise valguses.
Auli ettepanek: laiema pildi saamiseks võiks keegi EL parlamendist anda ülevaate puuetega
inimeste õiguste konventsiooni rakendamisest Euroopa Liidu teistes riikides. Ülevaate andmise
vormi selgitab I. Tarand.
kutsed seadusandjate esindajatele saata õiguskantsler Ülle Madisele, sotsiaalkaitseminister Margus
Tsahknale; vastaspooleks Praxise esindaja ja Signe Falkenberg paneelis ja saalist Margit RosentalTustit.
OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks.
3. M. Aitsami raamatu presentatsioonist ja müügist
E. Kaibaldi ülevaade hetkeolukorrast. Raamatud olid müügil aastase lepinguga Rahva Raamatus ja
Apollos. Müüdud on suhteliselt vähe vaatamata sellele, et müügihinda on alandati 50 % .
Ettepanekuid järele jäänud raamatute realiseerimiseks:
korraldada raamatukauplustes presentatsioone
siduda levitamine Tallinna Tehnikaülikooli kevadise M. Aitsami stipendiumi jagamise üritusega,
presentatsiooni läbiviijaks paluda Riigikogu esimees Eiki Nestor
eelarvesse planeerida postikulu ja saata trükis liidu liikmetele tasuta
mõelda teistele sihtgruppidele ja vastavalt sellele jagada tasuta, sest raamat kajastab vabariigis
tehtavat sotsiaaltööd
jagada tasuta raamatukogudele, sh kõrgkoolide raamatukogudele.
OTSUSTATI: käimasoleva aasta jooksul lisaks presentatsioonile pakkuda raamatu levitamiseks
innovaatilisi ettepanekuid
4. SA Karaski Keskuse likvideerimise käigust
Ülevaate hetkeolukorrast andis Karaski Keskuse nõukogu esimees A. Lõoke
keskus on müüdud ja üle antud uuele omanikule
Riigikogu Teatajas on vastav märge ilmunud, et teavitada võimalikke võlausaldajaid
realiseerimata on muruniiduk ja auto, üleandmisaktiga sai ELILi rehabilitatsioonikeskus tasuta
kaks massaažilauda ja 2 trenažööri.
algselt loodi Karaski Keskus koolitustegevusteks, hiljem kujunes rehabilitatsioonikeskuseks.
29.04.2016 üldkoosolekule esitada infoks kaks varianti:
a) Karaski Keskus müüdi hinnaga 70 000 € , ELILile kuuluvaid rahalisi vahendeid saab kasutada
samalaadse tegevuse jätkamiseks.
b) üldkoosolek teeb ettepanekuid rahaliste vahendite kasutamiseks. Lõplik liidule kuuluv summa selgub
pärast viit kuud. Lähtuvalt sellest teha lõplikud kasutamise otsused sügisesel üldkoosolekul.
OTSUSTATI: likvideerimise hetkeseis teadmiseks võetud. Kevadisel üldkoosolekul aktiveerida liikmeid
ettepanekuid tegema vahendite sihtotstarbeliseks kasutamiseks..
5. Sügisese valimiskoosoleku aja kinnitamine.
Traditsiooniliselt toimub üldkoosolek uue juhatuse valimiseks novembri teises pooles. Valimiskoosoleku
ajaks pakuti kas 18. või 25. november.
OTSUSTATI: kokku kutsuda üldkoosolek uue juhatuse valimiseks 18. novembril 2016.
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6. ELIL osalemine hangetes
6.1 Astangu hange kogemusnõustajate koolitamiseks
Hanke lõpetamise tähtaeg 31. märts.
Ülevaate andis T. Sihver. Koolituse läbiviijateks lisaks Tiiale olid veel Tiina Naarits ja
Tiia Tamm. Teooriatunnid toimusid ELILi hoovimajas. Pidevalt osales koolitusel 15 õppijat, varuks oli
veel 2 inimest. 18. märtsil on 17 lõpetaja lõputööde esitamine ja kaitsmine, koolituse läbinutele antakse
kogemusnõustaja kutsetunnitus. Järgneb veel praktika kogemusnõustajana.
6.2 Selveri hange töötajate koolitamiseks
Hanke esitamise tähtaeg on 15.02.16, selle koostab T. Sihver.
Hange sisaldab nõuet kaheks koolituseks – Tallinnas ja Tartus. Hanke eesmärk on koolitada Selveri
töötajaid suhtlema puuetega inimestega ja võimaluse korral pakkuma tööd Selveri poodides.
OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.
7. Tööarvuti ostu hüvitamine raamatupidaja A. Kokale
Raamatupidaja sülearvuti maksis 499 €. Juhatusel tuleb otsustada, kas kompenseerida arvuti ostu.
Kompenseerimisel kuulub arvuti ELILile.
OTSUSTATI: Kompenseerida raamatupidajale A. Kokale arvuti ost täies mahus (499 eurot), kuna
tegemist on tööks vajaliku arvutiga.
Poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed.
8. Tegevtöötajate töötasude kinnitamine
OTSUSTATI: kinnitada tegevtöötajate palgad tagasiulatuvalt 01.01.2016 järgmiselt:
tegevjuht A. Lõoke
730 € (endine töötasu oli 700€)
tegevjuhi abi E. Kaibald
395 € (endine töötasu oli 350€)
raamatupidaja A. Kokk
200 € (endine töötasu oli 180€)
Poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed.

9. ELIL toetuskiri H. Bokmannile ligiääsetava korteri eraldamiseks Tallinnas
T. Sihver tegi ettepaneku toetuskirja tegemiseks Helen Bokmannile ligipääsetava korteri eraldamiseks
Tallinnas. Helen Bokmann on aktiivne ratastooli kasutav noor, kes elab Lasnamäe korrusmajas ja ei saa
iseseisvalt majast välja. Helen lõpetas käesoleval aastal Tallinna Ülikooli Keele ja Kultuuriinstituudi
bakalauruse õppe ja asus tööle Telia Eesti ASis lepinguhaldurina.
OTSUSTATI: T. Sihver koostab toetuskirja abilinnapea Taavi Aasa nimele, kirja allkirjastab I. Tarand.
Järgmine juhatuse koosolek toimub 18. märtsil kell 16.30 Endla 59

Koosoleku juhataja

Indrek Tarand

Protokollija

Hedi Gehrke
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