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ARUTATI JA OTSUSTATI:
1. K. Priks, kes on projektijuhina töötanud alles nädala, andis ülevaate Astangu Keskusesse
rajatavast abivahendite kompetentsi/nõustamise keskusest:








keskuses on tähelepanu all 3 teemat: abivahendid, kodukohandus, töökoha kohandus;
eelarve 2007-2008 on 2,3 miljonit krooni;
tulevad näidiste saalid, nõustamisruumid;
koolitama hakatakse sotsiaaltöötajaid ja teisi võrgustikku kuuluvaid töötajaid;
tegemist on SoMi- Astangu ESF projektiga, mida kureerib SoMist P. Loorand;
info keskuse kohta pannakse internetti üles maist 2008;
ajakava: tööle 2009.aastast, 2009 a lõpuks konsulteeritud tuhandeid kliente, 90%

ulatuses näidiste saalis abivahendid olemas (+ kataloogid)
OTSUSTATI: ELIL tunnustab keskuse loomise vajadust ja teeb igakülgset koostööd
(liikumis)- puudega inimeste kompetentsi/nõustamiskeskuse õnnestumiseks.
2. A. Lõoke tutvustas ettevalmistuskäiku 03.-04.04.08 töövisiidiks Invalidiliittosse.
Laevapiletid
ja ööbimine hotellis on broneeritud. Kaasa tuleb tõlk ja ka Astangu KRK direktor M. Rull.
03.04.08 on päevakavas Invalidiliitto uue maja külastamine, eluasemeteenust osutava
Palvelutalo töökorraldusega tutvumine ja Käpylä rehabilitatsioonikeskuse külastamine.
04.04.08 on põhiliseks sõit Järvenpääle tutvumaks sealse koolituskeskusega.
OTSUSTATI: lisaks programmile palume ülevaadet Soome puudega inimeste hetke
aktuaalsetest üleriigilistest probleemidest.
3. Raamatupidaja T. Jaansoo andis ülevaate põhjustest, mis tingivad üldkoosoleku üleviimise
aprillist maikuusse. Aprilli lõpuks planeeritud üldkoosoleku ajaks ei jõua audiitor seoses
suure töökoormusega bilansi auditeerimisega valmis.
OTSUSTATI: kutsuda üldkoosolek kokku reedel, 23.05.2008.
4. H. Otsa andis ülevaate olukorrast transporditoetusega. Tartu LV ei pea abikõlbulikeks
sõidu- kulusid ELILi poolt korraldatavatele koolitustele. Tegevjuht saatis kirja, milles selgitas
olukorda, hr Soonistele. Hr Sooniste vastuskirjast:
– Transpordirahade eraldamine puuetega inimeste organisatsioonidele pole Tartu
Linnavalitsusele seadusega pandud kohustus;
– Tartu linn on otsustanud, et ta puuetega inimeste organisatsioonide transporti toetab ja ka
reeglid, kuidas ta seda teeb;
– See, et koolitused on planeerimata ja vastavalt võimalustele, ei muuda neid
abikõlbulikumaks. Abikõlbulikuks muudaks nad see, kui organsiatsioon juba ette teab mida
tahab ja millal ta tahab;
– Tartu linn eraldas käesoleval aastal Tartu Liikumispuuetega Inimeste Ühingule 73333 kr
transpordikulude katteks;
– Abikõlbulike sõitude loetelu on Tartu Liikumispuuetega Inimeste Ühingule teatatud.
Indrek Sooniste, Eakate ja puuetega inimeste hoolekandeteenistuse juhataja- hooldusala
peaspetsialist, Tartu LV Sotsiaalabi osakond
OTSUSTATI: Juhatus toetab Tartu LIÜ taotlust transpordikulude kompenseerimiseks. H.
Otsa pöördub antud küsimuses juhatuse nimel Tartu linnapea poole.
5. Informatsioon
5.1 Karaski Keskuses on rehabilitatsiooniteenuse osutamisel probleeme tekkinud seoses
piisava tööjõu puudumisega – puudub teenuse koordinaator. Vajalik on
rehabilitatsioonimeeskonna ja juhataja M. Laasi ühine nõupidamine olukorra lahendamiseks.
OTSUSTATI: tegevjuhil, kes on ühtlasi Karaski Keskuse nõukogu esimees, viia läbi
protokollitud koosolek, kus fikseeritakse konkreetsed meeskonnaliikmete ja juhataja
ülesanded ja vastutusala.
5.2 Käsmu 17.-19.06.2008 suvelaagri ettevalmistustööd kulgevad plaanipäraselt. Osamaks on
tehtud, programmi põhipunktid päevajuhi S. Golombiga paika pandud. Omaosalus käesoleval
aastal 200 kr täiskasvanud ja 50 kr lapsed. Aprillis sõidab tegevjuht Käsmu, et koos

omanikuga üle vaadata vajalikud ligipääsetavust parandavad tööd, mis peavad laagri alguseks
valmis olema.
5.3 Tegevjuht kirjutab Hasartmaksumängu Nõukogule esitamiseks projekti „Raske ja sügava
liikumispuudega inimeste suvelaager pereliikmetele puhkuse võimaldamiseks”
Aeg: Karaski keskus 15.08.08-19.08.08, osavõtjate arv 15 liikumispuudega inimest + 10
isiklikku abistajat + programmi juhid.
Järgmine koosolek kutsuda kokku .04.2008 kell 15.00 Endla 59, Tallinn

Koosoleku juhataja
Protokollija

A. Leemets
A. Lõoke

