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Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: A. Leemets, T. Sihver, J. Järve, H. Otsa, T. Viljat,
K. Urb, K. Viisimaa, tegevjuht A. Lõoke, tegevjuhi abi K.- Ä. Metsand, raamatupidaja
T. Jaansoo.
Koosolekut juhatas A. Leemets, protokollis K.-Ä. Metsand
Päevakord:
1.
2.
3.
4.

Reglemendist: juhatuse otsuste vastuvõtmisest meili teel.
Valdkondade jaotamine juhatuse liikmete vahel
Lühiülevaade 2008.aasta eelarvest
Uutest projektidest

ARUTATI JA OTSUSTATI
1. A. Leemets: ei pea õigeks juhatuse otsuste tegemist meili teel. Seda võib teha vaid erandkorras ja siis nii, et küsimusena esitatakse täpselt formuleeritud otsuse projekt ja vastatakse
EI/JAH. Küsimuse formuleerimine ja ülesseadmine on tegevjuhi ülesanne.
T. Sihver: kuna juhtum, mis selle arutelu esile kutsus, oli seotud Astanguga, siis ei pidanud
ma õigeks teha Keskuse tulevikku määravaid otsuseid ainuisikuliselt.
A. Leemets: Astangu Keskuse teema võtame jaanuarikuu juhatuse koosoleku päevakorda.
OTSUSTATI: juhatuse otsused tehakse meili teel vaid erandolukorras ja vaid küsimustes,
mis ei vaja eelnevat sisulist arutelu. Selleks formuleerib tegevjuht täpselt küsimuse (otsuse
projekti), mis läheb hääletamisele.
ELILi esindajal Astangu Keskuse komisjonis on volitatud isikuna õigus teha otsuseid.
2. OTSUSTATI: juhatuse liikmete vahel jagada tegevusvaldkonnad järgmiselt:
A. Leemets
T. Sihver
T. Viljat
H. Otsa
K. Viisimaa

– puuetega inimeste õigused inimõigustest lähtuvalt;
– haridus (k.a. elukestev õpe, täiend- ja ümberõpe), transport;
– transport, k.a. isiklik transport, parkimisprobleemid
– abivahendid;
– rehabilitatsioon ja taastusravi;

J. Järve
K. Urb

– ligipääsetavus ja IT teemad;
– puuetega lapsed, kõik nendega seonduvad probleemid.

3. Tutvuti ELILi 2008.aasta eelarve projektiga (Lisa 1).
OTSUSTATI:
Juhatus teeb otsuse ELILi 2008.a. eelarve üldkoosolekule kinnitamiseks saatmise kohta
jaanuari- kuu koosolekul.
4. Uutest projektidest
A. Lõoke: mitmetel põhjustel ei ole liidu tegevtöötajad ja juhatuse liikmed saanud eelmistel
aastatel aktiivselt külastada oma liikmeid üle vabariigi. Eriti on unarusse jäänud IdaVirumaal asuvad Narva ja Sillamäe ühingud. 2008. aastal tuleb pöörata valdavalt
venekeelsetele ühingutele senisest tunduvalt rohkem tähelepanu, korraldada kohtadel üritusi.
OTSUSTATI: Külastada Sillamäed, Jõhvit ja Narvat 2008.aasta aprillis.
A. Leemets: Astangu Keskuse küsimuses peame juhatuses selged seisukohad välja töötama.
ELIL peab otsustavalt osalema selle asutuse juhtimises.
A. Lõoke: Kogemusi saaks koostöös Invalidiliittoga külastades vastavaid keskusi Soomes.
OTSUSTATI: Teha Astangu juhatusele ettepanek külastada koos ELILi juhatuse liikmetega
Soome analoogilisi keskusi 2008.aasta märtsikuus.
A.Leemets: Vajame kokkuvõtet Kanal2 saatest Tantsud Tähtedega saadud toetusrahade
jagamisest. Selgitame välja jagamisel tekkinud probleemid ja vajadusel on vaja teha
reglementi parandusi. Kaasata abivajajate väljaselgitamisele kohalikke ühinguid. See
motiveerib inimesi ühingutesse astuma.
OTSUSTATI: Tegevjuhil koostada aruanne eelmise aasta Tantsud Tähtedega toetusrahade
jagamise kohta.
Järgmine juhatuse koosolek toimub 15.01.2008 kell 15.00 Endla 59
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