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1. Sotsiaalkomisjoni puuetega inimeste esindaja
KUULATI:
Ka eelnevatel üldkoosolekutel on teemaks olnud
Kuusalu valla invategevuse ühingupoolseid
arendamisvõimalusi ning vajalikku esindatust
Kuusalu Vallavolikogu sotsiaalkomisjonis. Leiti,
et seal võiks olla esindatud ka suurte perede
ühing. Tehti ettepanek, esitada sotsiaalkomisjoni
ühingupoolseks esindajaks puuetega inimeste ja
invapoliitikaga seotud küsimustes Kairi
Rohtmets. Absoluutse häälteenamusega võeti
otsus vastu.
5.1. OTSUSTATI:
Soovitada Kuusalu Vallavolikogu
sotsiaalkomisjoni ühingupoolseks esindajaks
Kairi Rohtmetsa puuetega inimestega seotud
küsimustes ja üldisemalt invapoliitika
küsimustes.
2. Majandusaasta aruanne
Agnes tutvustas majandusaasta aruannet.
2.1.OTSUSTATI:
Kiita 2006. aruanne heaks ning allkirjastada.
3. Tegevusplaan
Agnes tutvustas enda koostatud tegevusplaani.
Invaspordi üritused – boccia, tervisepäev. Ain
arvas, et kohalikke boccia mängusid võiks teha

Agnes viib homme avalduse
vallamajja.

suvepoole. Kaire K. oli arvanud, et võiks
järgmisel nädalal juba. Agnes arvas,et neid võiks
korraldada kord kuus.
Vargamäe ekskursioon. Agnes arvas, et võiks
teha vaid ekskursiooni (giid), aga teatrietendusel
mitte käia.
4. Üldkoosolek
Üldkoosolek on vajalik:
* majandusaasta aruande kinnitamiseks.
* põhikirja muutuste kinnitamiseks (ühingu
lõpetamisel antakse vara üle
tulumaksusoodustuse saajate nimekirja kuuluvale
organisatsioonile, aadressi muutmine Kuusalu tee
25-ks).
5. Projektide kirjutamine
Kairi tutvustas projekti kirjutamise võimalusi –
palju erinevaid võimalusi seoses „võrdsete
võimaluste aastaga”, nt „Mehed ja
võrdõiguslikkus”, samalaadne projekt lastele ja
noortele jmt.
Agnes tutvustas enda kirjutatud ühingu projekti
Kohaliku Omaalgatuse Programmi arvutite ja
köögimööbli saamiseks Almakeskuse hoonesse
ning Päikeselille fondile kirjutatud projekti
Almakeskuse korrastamiseks.
6. Puuetega inimeste tugigrupp
Kairi tegi ettepaneku, et koos võiks käia puuetega
inimeste abikaasade tugigrupp (kuidas tulla toime
oma puudega abikaasa puudega, sellest
tulenevate murede ja takistustega jms). Agnese
hinnangul pole sellest teemast huvitatud inimesi.
Samas oleks võimalik kutsuda keegi loengut
pidama, saata talle küsimused-probleemid, mis
meil on, et me ei peaks kõigi ees isiklikult
küsima. Mare Abnerilt (Eesti Puuetega Naiste
Ühing) võiks saada häid mõtteid ning kontakte.
Tugigrupp ja/või loengud peaks kindlasti olema
avatud kõigile huvilistele. Võiks korraldada ka
hoopis üldise puuetega inimeste tugigrupi
erinevate probleemide arutamiseks.
7. Ligipääsetavus
Tiina Tursman tutvustas enda koolitööd Kuusalu
aleviku ligipääsetavusest. Arutati läbi kõik tema
kirjeldatud üksikobjektid ning toodi välja
mitmeid lisaprobleeme ligipääsetavusega neis
kohtades.

Võiksime panna kohalikku
ajalehte kuulutuse, et mingi aja
piires on ühingul plaan käia läbi
vallas olevaid asutusi ning
selgitada välja nende
ligipääsetavus, hiljem kirjutada
artikkel tulemustest. Kogutud info
panna üles ligipääsetavuse portaali
http://liikumisvabadus.invainfo.ee/

. Võiksime uurida laiemalt – nt ka
Loksa linna, sealsete hoonete
ligipääsetavust võiks uurida Ain.
8. Valla sotsiaaltoetused ja -teenused
Mõtteid:
1. Artiklite sari kohalikus ajalehes –
sotsiaaltöötaja tutvustab toetust / teenust ning
ühingupoolne esindaja annab omalt poolt
ülevaade inimeste arvamustest, tekkinud
probleemidest.
1. Korraldada vallaelanikele seminar teenuste
tutvustamiseks, Pilleriin, Milli.
2. Veel parem – viia läbi küsitlus oma huvigrupi
seas – puuetega inimesed ja Almakeskus – nt
eakad inimesed, töötud, lasterikkad pered.
Uurida nende teadlikkust olemasolevatest
teenustest, kust nad infot said, kas oli lihtne
taotleda, kui kaua see aega võttis, nende
rahulolu saadud toetuse / teenusega. Pärast
Ülle Tamme juurde.
9. Muud päevakohased teemad
Agnese ja Aini sünnipäevade tähistamine (03.04
ja 08.04) järgmisel nädalal Tiina juures,
neljapäeval 05.04. Samas saab Ain toetada Tiina
poega Danieli tema uues olukorras – ratastoolis,
toimetulek, kohanemine.

Kairi Rohtmets

Kairi ja Agnes hakkavad
küsimustikku ette valmistama,
Agnes viib seda Almakeskuses
läbi sealsete klientide seas.

