Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse koosoleku protokoll
12.01.2018
Sõpruse pst 151 a,
Tallinn
Algus: 14.00
Lõpp: 16.00
Koosolekust võtsid osa: juhatuse esimees Ant Leemets, juhatuse liikmed Tiia
Sihver, Ülle Valvar, Veiki Laan, Sven Reemet, Jako Stein ning nõunik Auli Lõoke
Puudus: juhatuse liige Tom Rüütel
Kutsutud: Maria Kadakas, rehabilitatsioonikeskuse sotsiaaltöötaja
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Dets 2017 juh koosoleku protokolli kinnitamine ja allkirjastamine
3. Rehabilitatsioonikeskuse tegevuskava tutvustus Maria Kadakas, keskuse
sotsiaaltöötaja
4. Raamatupidamisteenuse osutamise leping
5. ELILi 2018.a eelarve projekt ja rehabilitatsioonikeskuse 2018.a eelarve projekt
6. Rehabilitatsioonikeskuse rajamisest Tartusse
Veiki Laan, Ülle Valvar
7. EPIFi rahaeralduse jätkusuutlikkus
Tiia Sihver
8. Tegevjuhiga töölepingu lõpetamine; tegevjuhi konkursi väljakuulutamine Ants
Leemets
9. ELILi esindamine kohtuvaidluses Triin Sihver vs ELIL
Ants
Leemets
10. Muud küsimused
1. Päevakorra kinnitamine
OTSUSTATI: kinnitada koosoleku päevakord.
2. Dets 2017 juh koosoleku protokolli kinnitamine ja allkirjastamine
OTSUSTATI: kinnitada ja allkirjastada detsembrikuu 2017 juhatuse koosoleku
protokoll.
3. Rehabilitatsioonikeskuse tegevuskava tutvustus
Jaanuarist 2018 töötab rehabilitatsioonikeskuses sotsiaaltöötajana Maria Kadakas.
Maria asus tööle situatsioonis, kus keskusel pole olnud pikka aega
sotsiaaltöötajat. See on tekitanud järjekorra rehabilitatsiooniplaanide
koostamisel. Kuhjunud on probleeme igapäevatöö korraldamisel. Vaja on sõlmida
koostööleping Kadaka Põhikooliga.
Koosolekule paluti Maria tutvustama keskuse tegevuskava. Tegevuskavas
keskendutakse järgmistele tegevustele:

1. Liikumispuudega inimestele rehabilitatsiooniteenuste pakkumine, et
liikumispuudega inimene saaks talle vajaminevaid teenuseid ning ka
kodust välja (väga oluline);
2. Liikumispuudega inimene saab teenust vajadusel ka kodus, Tartus ja mujal
Eestis;
3. Liikumispuudega inimeste suvelaagris osutatakse spetsialistide teenuseid;
4. Spetsialistide koolitamine parema ja kvaliteetsema teenuse osutamiseks;
5. Koostöö haigekassaga, et saaksime pakkuda ka taastusravi teenuseid;
6. Liikumispuudega inimesel on võimalus tulla treeningsaali ka väljaspoolt
Tallinna, majutusega;
7. Järjepidev koostöö Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusametiga, ettepanekute
tegemine rehabilitatsiooniteenuste osutamise osas;
8. Aktiivsed koostööpartnerite otsingud;
9. Aktiivne uue treeningsaali tutvustamine klientide leidmiseks.
Ettepanekud: selgitada välja, kuidas saada haigekassa koostööpartneriks;
esmatähtis on kliendibaasi suurendamine, selleks teha turundusplaan ja korralik
veebileht. Teave rehabilitatsioonikeskuse kohta peab internetis olema kergesti
leitav, soovitavalt ka vene keeles.
OTSUSTATI: Marial valmistada allkirjastamiseks ette koostööleping Kadaka
Põhikooliga. Esmajärjekorras koostada puuduvad rehabilitatsiooniplaanid, muud
probleemid lahendada 1.juuniks.
LISA 1

Rehabilitatsioonikeskuse 2018.a tegevusprogramm

4. Raamatupidamisteenuse osutamise leping
Raamatupidamisteenuse osutaja on jaanuarist 2017 Ermitech Solutions OÜ.
Teenust osutab raamatupidaja Margit Välk-Ader, teenuse kuutasu on 60€.
OTSUSTATI: Allkirjastada raamatupidamisteenuse osutamise leping Ermitech
Solutions OÜga.
5. ELILi 2018.a eelarve projekt ja rehabilitatsioonikeskuse 2018.a
eelarve projekt
OTSUSTATI: Kiita heaks ELILi ja rehabilitatsioonikeskuse 2018.a eelarve projektid
ja saata need ELILi üldkoosolekule kinnitamiseks.
LISA 2
ELILi 2018.a eelarve projekt
LISA 3
Rehabilitatsioonikeskuse 2018.a eelarve projekt
6. Rehabilitatsioonikeskuse rajamisest Tartusse
Ülevaate võimalustest rajada rehabilitatsioonikeskus Tartusse andsid Veiki Laan
ja Ülle Valvar.
Veiki Laan: Esialgne plaan avada Tartus lubatud spordisaal koostöös
Tervisekliinikuga: Tervisekliinikus kohtusin Dagmar Seli ja ravijuhi Merlin
Olivetiga. Läbirääkimistel jõudsime seisukohale, et koostöö nendega oleks
võimalik selliselt, et rendime oma trenažöörid neile. Avatav spordisaal tegutseks
egiidi all - "Koostöös ELIL ja Tartu Tervisekliinik".

Selleks, et täpsemalt ette kujutada, milliste seadmetega on tegemist, külastavad
Tervisekliiniku esindajad lähemal ajal meie spordisaali. Siis teeme valiku
seadmetest, mida tarnida. Kui see tehtud, tuleb koostöölepingu ja tingimuste
läbirääkimiste ja arutamise voor. Kui see tehtud, saaks edasi minna ruumide
kohandamisega. Riietusruumid ja tualetid on olemas. Ehituskulud kannaks
Tervisekliinik, meie saaksime panustada ehk laionsite abiga.
Ülle Valvar: Hetkel on ruumide pakkumine AS Colordialt. Pean läbirääkimisi
projektikirjutajaga, et saada projekt ruumide rentimise ülalpidamiseks.
Tervisepark, kes osutab Tartus ja Valgas rehateenust, on nõus seda ka
liikumispuudega inimestele meie renditavas ruumides tegema ja selle eest ka
ruumi renti tasuma. Äriplaani tegemiseks läheb 2-3 nädalat.
OTSUSTATI: konkreetset otsust Tervisekliiniku või Tervisepargi kasuks mitte
vastu võtta, mõlemad ettepanekud jätta töösse.
7. EPIFi rahaeralduse jätkusuutlikkus
OTSUSTATI: Kuna ettekandja Tiia Sihver pidi koosolekult varem lahkuma, siis
käsitleda küsimust veebruarikuu juhatuse koosolekul.
8. Tegevjuhiga töölepingu lõpetamine; tegevjuhi konkursi
väljakuulutamine.
Tegevjuht Jaanika Klopets esitas 04.01.18 lahkumisavalduse: Palun vabastada
mind töölt tervislikel põhjustel (TLS § 91 lg 3) alates 17.01.2018.
OTSUSTATI: Lõpetada tööleping tegevjuht Jaanika Klopetsiga .
Kuulutada välja konkurss liidule tegevjuhi leidmiseks. Avalduste laekumise
tähtaeg on 29.01.2018.
9. ELILi esindamine kohtuvaidluses Triin Sihver vs ELIL
Kohtuistung toimub 20.02.2018 Harju Maakohtus. Otsustamata on liidu-poolne
esindaja istungil.
OTSUSTATI: ELILi esindaja kohtuistungil otsustatakse veebruarikuu koosolekul.
10.Muud küsimused
19.01.2018 on tähtaeg EPIFile esitada 2018.a tegevuskava eelarvega, mis
arvestab fondi kaudu saadavat toetust. Seoses sellega tuleb otsustada, millised
üritused jäävad 2018.a tegevuskavasse.
OTSUSTATI: Tegevuskavasse jäävad kõik senised liidule olulised tegevused:
tänuüritus, perelaager Käsmus, koolitused ühingute aktiivile jt. Üldkoosolek ja
tänuüritus toimuvad ühel päeval.

Järgmine ELIL juhatuse koosolek toimub 09.02.2018 kell 14.00, aadressil
Sõpruse pst 151a, Tallinn.
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