Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse koosoleku protokoll
11.08.2017
Endla 59, Tallinn
Algus 13.00
Lõpp 15.00
Koosolekust võtsid osa: juhatuse liikmed Sven Reemet, Veiki Laan, Tiia Treimann-Differt , tegevjuht
Jaanika Klopets, tegevjuhi abi Merike Sala
Skype teel: Tiia Sihver ja Ülle Valvar
Puudusid: juhatuse esimees Indrek Tarand, juhatuse liige Jako Stein, rehabilitatsioonikeskuse juht
Kristi Luksep ja nõunik Auli Lõoke
Juhatas: Tiia Treimann-Differt
Protokollis: Merike Sala
Päevakord:
1. Koosoleku päevakorra kinnitamine
2. Juulikuu 2017 koosoleku protokolli kinnitamine ja allkirjastamine
3. Rehabilitatsioonikeskuse tegemised- Kristi Luksep
4. Jõulutunneli projekti hetkeseis- Indrek Tarand, Sven Reemet, Kristi Luksep
5. Veiki Laane kütuse kuluaruande kinnitamine
6. Saare Maakonna Invaühingule ühekordse toetuse eraldamine summas 300€
7. Laagritest ja heategevuskrossist kokkuvõte- Jaanika Klopets
8. Sideoperaatorite pakettide vahetus soodsamate vastu- Jaanika Klopets
9. Sügisese üldkoosoleku toimumise aeg
1. Päevakorra kinnitamine
OTSUSTATI: Kinnitada 11.08.2017 juhatuse koosoleku päevakord
2. 03.07.2017 juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine ja allkirjastamine
Juuli protokoll oli juhatuse listis juhatuse liikmetele tutvumiseks ja paranduste tegemiseks.
OTSUSTATI: Kinnitada 03.07.2017 juhatuse koosoleku protokoll ja protokoll allkirjastada septembri
koosolekul.
3. Rehabilitatsioonikeskuse tegemised
Rehabilitatsioonikeskuse juht Kristi Luksep on haiguslehel ja esitas lahkumisavalduse.
Hetkel juhib keskust ELIL tegevjuht Jaanika Klopets. Rehabilitatsioonikeskusesse on vaja leida
sotsiaaltöötaja, tegevterapeut ja psühholoog.
OTSUSTATI: Rahuldada Kristi Luksepa lahkumisavaldus. Töökuulutused sotsiaaltöötaja,
tegevterapeudi ja psühholoogi leidmiseks pannakse üles ELIL kodulehele ja facebooki.
4. Jõulutunneli projekti hetkeseis
Rehabilitatsioonikeskusele Tallinnas on leitud uued ruumid. Asukohaks on Sõpruse pst 151.
Koht on ligipääsetav, asub ühistranspordile lähedal, olemas parkimiskohad. Ruutmeetreid on 196,
ruumide asetust on võimalik ise kujundada.

OTSUSTATI: Tina tänava ruumidele öelda ei ja võtta töösse Sõpruse pst 151 ruumid. Tartu
treeningsaaliga tegeletakse siis, kui Tallinna saal on valmis.
5. Veiki Laane kütuse kuluaruande kinnitamine
Veiki Laan esitas kütusekulude aruande juhatuse listis. Soovis kulude kompenseerimist seoses
töötukassa erinevate kontorite külastusega.
HÄÄLETUS: poolt: Tiia Treimann-Differt, Veiki Laan
vastu: Tiia Sihver, Ülle Valvar
erapooletu: Sven Reemet (nõus kulutuste kompenseerimisega, kuid edaspidi peab see
toimuma juhatusega kokkuleppel, etteteatamisega)
OTSUSTATI: Veiki Laanele maksta välja kütusekompensatsioon esitatud kuluaruande järgi.
6. Saare Maakonna Invaühingule ühekordse toetuse andmine summas 300€
Saare Maakonna Invaühing palus abi oma maja renoveerimiseks.
HÄÄLETUS: poolt: Tiia Sihver, Ülle Valvar, Tiia Treimann-Differt
vastu: Sven Reemet, Veiki Laan
OTSUSTATI: Toetada ühekordselt Saare Maakonna Invaühingu maja renoveerimistöid, tasudes
ehitusmaterjalide arvest 300 eurot.
7. Laagritest ja heategevuskrossist kokkuvõte
Juulikuus toimusid Leoki laager, militaarlaager ja heategevuslik motokross Lange motokeskuses.
Militaarlaagri korraldaja Maikel Mõttus on olnud väga tubli. Laager oli hästi korraldatud ja meedias
kajastatud. Edaspidi võiksime selle laagri korraldamisesse rohkem panustada ja asja suuremalt
korraldada (aidata näiteks transpordi või isikliku abistaja teenusega).
Leoki laager- noori peaks olema 40, aga oli koos vanematega kokku 14. Laager ei olnud
projektimeeskonna poolt hästi korraldatud ja kulutused olid liiga suured.
Lõpulaagrit sellest aga ikka ei saanud, sest korraldajad soovivad asja edasi arendada.
Lange motokrossi korraldus oli väga hea. Kahjuks ei soovinud keegi liidu liikmetest vaatama minna.
On mõtteid, kuidas liit üritusel nähtavaks teha, kuid vajab korralikku läbimõtlemist.
OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks. Edaspidi korraldab laagreid ELIL tegevmeeskond. Motokrossil
tuleb liit nähtavaks teha, et korraldajate sõnum jõuaks paremini külastajateni.
8. Sideoperaatorite pakettide vahetus soodsamate vastu
Hetkel võetakse teenuseid erinevatelt pakkujatelt ja summad on päris suured. Lepingud on sõlmitud
kaua aega tagasi ja hetke seisuga on võimalik saada soodsamat hinda.
OTSUSTATI: Kõik ELIL telefonid koondada ühe teenusepakkuja alla ja küsida soodsaim pakkumine
erinevatelt teenuse osutajatelt.
9. Sügisese üldkoosoleku toimumise aeg
OTSUSTATI: Üldkoosolek toimub Endla 59 saalis 17.11.2017.
Järgmine juhatuse koosolek toimub 8.09.2017 kl 12.00
Koosoleku juhataja

Tiia Treimann-Differt

Protokollija

Merike Sala

