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1. Muudatused valla arengukavasse
1.1. Kairi tutvustas ühingu poolt välja töötatud ja
16.01.07 esitatud ettepanekuid valla arengukavasse
ning asjade käiku volikogu istungil 31.01.07.
2. Isikliku abistaja teenus – ülevaade arendamisest
2.1. Kairi tutvustas praeguseid arenguid teenuse välja
töötamise kohta vallas ning ühingu poolt tehtud
ettepanekuid IAT osutamise korra eelnõusse, mis
läksid sotsiaalkomisjoni 13.02.2007.
3. Ühingu veebileht
3.1. Kairi uuris, millist aadressi me soovime oma
ühingu
kohta.
Võiks
olla
näiteks
www.zone.ee/idaharjuinvayhing/
4. Ühingu küsitlus, suvi 2006
4.1. Agnesel oli hea võimalus saada meie sihtgrupiga
lähemalt tuttavaks. Kairi meelest pole küsitlus
piisavalt hea, analüüs on puudulik.
5. Arenguseminarid
5.1. Kairi tutvustas oma nägemust kevadel või suvel
läbiviidavatest arenguseminaridest. Vajadus nende
järele ilmneb selgelt praeguse valla arengukava ning
IAT arendamise kaudu.

Kui suur on teenuse vajajate
hulk? Millisest valla eelarve
punktist IAT rahastatakse?
Millised on meie soovid
teenuse edasi arendamiseks?
Kairi püüab leida aega
zone.ee-ga ära vormistamise
jaoks.

Liikmetele tuleks enam
tutvustada
praegust
olukorda
nt
seoses
olemasolevate toetuste ja
teenustega ning leida koos
vajadused ning võimalused
kohaliku
sotsiaalelu
arendamiseks.

6. Hoolduse projekt
Kairi tutvustas Tiina T. loodud projekti ABIKÄSI Leida ühine sobiv aeg, et
SINU MURES algversiooni.
saada kokku juhatuse ning
asjast huvitatud isikutega, et
arutada läbi, mida soovime
projekti lisada.

7. Teiste organisatsioonide liikmeks astumine
Agnes tegi ettepanekud:
7.1. Kas astuda Eesti Invaspordi Liidu liikmeks?
OTSUSTATI absoluutse häälteenamusega astuda EIL
liikmeks.
7.2. Kas astuda Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu
liikmeks?
OTSUSTATI absoluutse häälteenamusega astuda
ELIL liikmeks.
8. Muud jooksvad küsimused
8.1. Eelarve kinnitamine. Agnes tutvustas eelarvet.
Kulude ja tulude ülevaatamine, täpsustamine.
8.2. Omaosalus igal üritusel
8.3. Liikmemaks
Võiks kasutada aasta alguse üritusteks, majanduskuludeks,
koduka serverikuludeks/hoolduskuludeks, juhatuse liikmete
telefonikulud?
8.4. Osalemine vabariigi aastapäeva üritusel Kuusalu
Rahvamajas (Agnes).
8.5. KOP – arvutite saamiseks kontorisse (Agnes).
8.6. Tegevusplaan 2007
8.7. Arengukava 2007-...

Tuleb leida ressursse ühingu
koduka
kuludeks
ning
juhatuse
liikmete
telefonikuludeks.
Koostada projekt.
Kuude kaupa kirja panna.
Koostada arengukava. Kairi
valmistab ette esialgse.

8.8. 23. veebruaril juhatuse kohtumine Kairi TozenPütsepaga (HPIN tegevjuht)
Järgmine juhatuse koosolek – orienteeruvalt kuu aja pärast 13.03.07.
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