Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse koosoleku protokoll
09.03.2018
Sõpruse pst 151, Tallinn
Algus 14.00
Lõpp 16.00
Koosolekust võtsid osa: juhatuse esimees Ants Leemets, juhatuse liikmed Ülle
Valvar (skype teel), Sven Reemet, Jako Stein, Tom Rüütel, tegevjuht Lili Tiri ning
nõunik Auli Lõoke
Puudusid juhatuse liikmed Tiia Sihver ja Veiki Laan
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rehabilitatsioonikeskuse tegevuse finantsanalüüs
Treeningsaali kliendikaart
Abivahendi kaardi saamiseks tõendi väljastamine
Koostöölepingust OÜ Dorpat Tervisega
Kohtuprotsess Triin Sihver vs ELIL
Tänuüritus ja üldkoosoleku korraldamine. Suvise perelaagri võimalikkusest
Militaarlaager liikumispuudega noortele

1. Rehabilitatsioonikeskuse tegevuse finantsanalüüs.
Tegevjuht Lili Tiri esitas finantsinformatsiooni alusel koostatud ülevaate
rehabilitatsioonikeskuse finantsolukorrast.
Analüüsi kokkuvõtte:
Finantsanalüüs on ainult nii usaldusväärne, kui on andmed, millel analüüs
põhineb. Kuigi enamus rahakäigust on raamatupidamise põhimõtteid järgides
koostatud, on siiski tulenevalt
rehabilitatsiooniplaanides asendusteenuste pakkumisest nihked, mida
tagantjärele tuvastada ei õnnestu. Selle põhjuseks on andmestike
puudulik/ebapädev täitmine. Kasum on otseses sõltuvuses
rehabilitatsiooniplaanide kompenseeritavate kulude maksimeerimisega. Kaotatud
tulu 2017. a jääb sotsiaalses rehabilitatsioonis suurusjärku 2000.- (30 kliendi
kohta).
Kasumlikkus senise taktika järgimisel langeks 0,3 protsendilt 0,15 protsendile.
Kaotatud tulu põhjused:
- rehabilitatsiooniplaani koostamisel ja täitmisel valede kompenseeritavate
koodide kasutamine,
teenuse kvootide vajadusest mitte lähtuv jaotamine,
- spetsialistide mitte ilmumine koolitustele, sellest tulenevalt valed kanded
andmestikesse,
- lapsevanemate mitte teavitamine suunamiskirja lõppemisest,
- sotsiaaltöötajate vahetumisest tingitud rehabilitatsiooniplaanide koostamises
seisak,
- kesine koostöö koolidirektoritega - uute õpilaste mitte lülitamine

rehabilitatsiooniteenusele.
Sammud lahenduste suunas:
20.02.2018 - Kohtumine Tondi meeskonnaga: probleemide põhjuste välja
selgitamine (osales sotsiaaltöötaja).
01.03.2018 - Sotsiaaltöötaja töölevõtt. Tööalasele rehabilitatsioonile lisandunud 5
klienti nädala jooksul.
06.03 ja 07.03.2018 - Kohtumine Kadaka kooli meeskonnaga:
sotsiaalkindlustusameti korraliseks kontrolliks ettevalmistumine, kontrollis
osalemine ning kooli direktoriga koostöö edendamine.
13.03.2018 - Tondi üksuses kliendikeskne teenuste mahtude ümberjaotamine,
palganõude osas vastuse andmine.
20.-21.04.2018 toimub Tallinna Puuetega Inimeste Kojas traditsiooniline
invamess, millest tuleks osa võtta. Selleks valmistada rehabilitatsioonikeskust
tutvustavad flaierid, voldikud, ja pildimaterjalid.
LISA 1 Rehabilitatsioonikeskuse tegevuse finantsanalüüs
OTSUSTATI:
1. Informatsioon võtta teadmiseks. Iga kuu 20. kuupäevaks koostada
rehabilitatsioonikeskuse tegevusest finantsanalüüs eelmise kuu kohta ja saata
juhatuse listi tutvumiseks. Analüüs teha kasvavalt aasta algusest.
2. Kliendibaasi suurendamiseks võtta osa Tallinna PIK poolt korraldatavast
invamessist.
2. Treeningsaali kliendikaart
Hinnapakkumine on võetud Printimiskeskusest: tavaline ümartempel maksab
10€, ELILi logoga ümartempel 16€. Tellida 100 visiitkaardi formaadis kliendikaarti,
9 templiga kaardi kogunemisel on 10.kord treeningsaalis kliendile tasuta.
OTSUSTATI: Võtta kliendikaardid treeningsaali külastamiseks kasutusse 1.
aprillist 2018.

3. Abivahendi kaardi saamiseks tõendi väljastamine.
Rehabilitatsioonikeskustele on antud õigus väljastada abivahendikaardi
saamiseks tõend. Ka ELILi rehabilitatsioonikeskus võiks seda õigust kasutada.
Tõendi väljastamine rehabilitatsiooniteenusel viibijale on tasuta, väljaspool
teenust taotlejale on tõendi maksumus 10 eurot.
OTSUSTATI: Alustada soovijatele abivahendikaardi saamiseks tõendite
väljastamist.
4. Koostöölepingust OÜ Dorpat Tervisega Enne koostöölepingu sõlmimist
tuleb teha selgeks , kas ELILil on kohustuslik/kasulik saada
käibemaksukohustuslaseks. Tegevjuht ja raamatupidaja konsulteerivad selles
küsimuses Maksu- ja Tolliameti spetsialistidega. Peale seda sõidavad Lili Tiri, Sven
Reemet ja Veiki Laan Tartusse, kus nendega liitub Heldur Otsa, et kokku saada
Dorpat Tervise töötajatega eellepingu sõlmimiseks.
OTSUSTATI:
1. Tegevjuht ja raamatupidaja konsulteerivad MTA spetsialistidega käibemaksu
küsimuses.

2. Tegevjuht, juhatuse liikmed S. Reemet ja V. Laan ning Tartu LIÜ esimees H.
Otsa kohtuvad Tartus Dorpat Tervise töötajatega koostöölepingu projekti
koostamiseks.
5. Kohtuprotsess Triin Sihver vs ELIL
OTSUSTATI: Sõlmida kompromiss summas 750 eurot menetluse lõpetamiseks
tsiviilasjas nr 2-17-11352.
6. Tänuüritus ja üldkoosoleku korraldamine. Suvise perelaagri
korraldamise võimalikkusest.
OTSUSTATI:
1. Üldkoosolek ja tänuüritus korraldada 20.04.2018 Ministeeriumide ühishoones
Suur-Ameerika 1.
2. Ajakava: 10.00-13.30 üldkoosolek
14.00-14.45 ekskursioon Ministeeriumide ühishoones
15.00-18.00 tänuüritus
3. Üldkoosoleku päevakava, paneeldiskussiooni teema ja tänumeene saajad
kinnitatakse järgmisel juhatuse koosolekul.
4. Suvine perelaager korraldada finantsiliste võimaluste korral enne jaanipäeva.
7. Militaarlaager liikumispuudega noortele. Militaarlaagri kava koostas
Maikel Mõttus, kes on laagrite idee autor. Sel suvel toimub laager 3. korda.
Aeg: 13.-15.juuli 2018
Asukoht: Läänemaa
Osalejate arv: maksimaalselt 20 liikumispuudega noort
Vabatahtlikke osaleb ca 10
Toitlustuse korraldab Kaitseliit
Eelarve katab Kaitseliit ja osalejate rahaline omaosalus (ELIL on varasemalt
tasunud ainult Kemmerling OÜ arve).
OTSUSTATI: Toetada liikumispuudega noorte militaarlaagri korraldamist juulis
2018

Järgmine juhatuse koosolek toimub 06.04.2018 Sõpruse pst 151 algusega kell
14.00.

Ants Leemets
Ülle Valvar
Sven Reemet
Jako Stein

Tom Rüütel
Protokollis Auli Lõoke

