Ida-Harjumaa Invaühingu juhatuse koosolek
11.02.2009
Koht: Kuusalu
Osalesid: Agnes Valgiste, Tiina Tursman, Ain Villau
Algus: 15.50
Lõpp: 18.50
Päevakord:
- spordi- ja vabaajavahendid, Mängude laager Valtus
- rahadest üldse
- projekt Vabaühenduste Fondile
- invatõstuk Kuusalu kooli basseini ja rahakogumine selle tarbeks
- eks igalühel on hingel asju, mida tahaks välja öelda
Kuulati
1. Agnes: KOPi projekti raames
on ostetud suusad, trenažöörid,
bowlingu pallid, käimiskepid
(taotlusesse sai hantlid (kuna
muud paremat ei tulnud pähe,
ent nende asemel)
Pakkumisel on 2 pikka, maast
laeni, varbseina + 1 lühem
vanast Almakeskusest – ise ära
tuua.
2.
* arvutiõppeks raha tuleb ja
tunnid juba käivad.
* VÜFi projekt esitatud –
ootame vastust
* Almakeskuse fassaaditöödeks
taotlus HMNile esitatud,
allakirjutaja Kuusalu kogudus
* Agnes ja raamatupidaja Anne
koostavad eelmise
majandusaasta aruannet
3. VÜFile projekt „Ida-Harju
puuetega inimeste sotsiaalse
kaasatuse suurendamine ja IdaHarjumaa Invaühingu
institutsionaalse võimekuse
tugevdamine“ Taotleti rahastust
3 erineva sündmuse rahastuse
leidmiseks:
 Strateegilise
planeerimise seminar
 Ekskursioon Saaremaale
 Jõulupidu

Otsustati
14.-15.02 EILi Mängude laagrisse on registreeritud 4
inimest – Ain, Marika, Tiit ja Aivo.
Daniel tuleks ka võimalusel kaasata, kuid nii et Agnes v
Ain toovad ja viivad. Emaga koos ta ju keeldub.

Võtta info teadmiseks
Võiks kirjutada projekt iü-le invabussi ostmiseks.

Võtta info teadmiseks

4.
Agnesel on hinnapakkumine
59 000 kroonise tõstuki kohta.
Ain: Loksa basseini tõstuk
maksis 40 000 kr,
Ain – hakata siiski hindu üle
küsima ja tingima, kasutades
praegust majanduslikku
olukorda.
Eda on tulihingeline eestvedaja.
5. Ain – invaabivahendid on nii
kallid, samas olen ise teinud
endale kõik vajaliku nt. jalgratta












Juhatas: Agnes Valgiste

Lehte panna teade – Tiina
Kutsuda külla keegi esinema, tuluõhtu, et koguda
invatõstuki jaoks raha.
Ujulasse korjanduskarp
Eelnev omaosaluseks ja teha taotlus nt KOPile

Ideede kasutamine ja ühendamine
Tugiteenuste pakkumise sügavam läbimõtlemine
Ühendust võtta välisriikide invaühingutega
Kuulutada lehes, et kodudes seisvad
invaabivahendid, mida ei kasutata, toodaks meile.
Idee Danielile – hakaku parandama kodumasinaid,
seda saab kodus kätega ise teha
protokollis: Tiina Tursman

