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Ida-Harjumaa Invaühingu
juhatuse koosoleku protokoll
Koht: Kuusalu tee 25 Aeg: 14.11.2006
Algus: 19.00 Lõpp: 21.00
Juhatas: K. Rohtmets Protokollis: K. Rohtmets
Võtsid osa: A. Valgiste, A. Villau, K. Rohtmets
Päevakord:
1. Mõtted Karaskilt
2. Koostöö teiste Harjumaa puuetega inimeste ja ühingutega.
3. Edasised plaanid
4. Muu info
5. Eelarve 2007
1. Mõtted Karaskilt
1.1 Ajurünnakud.
Kairi soovib järgmisel aastal läbi viia mitmeid kohtumisi
liikmetega, kus viia läbi erinevaid ajurünnakuid, mille käigus
selgub erinevaid suundi, kuhu ühing areneda võiks.

1.2. Muusikateraapia.
Karaskil saadud erinevad uued kogemused muusikateraapiast
võiks Kairi meelest teha kättesaadavaks ka teistele liikmetele.
Järgmisel aastal võiks iga kahe nädala tagant läbi viia
muusikateraapiat ühe (või ka kahe grupiga). Võiks läbi viia nt
Kuusalu Rahvamajas.
2. Koostöö teiste Harjumaa puuetega inimeste ja ühingutega.
2.1. Harju Puuetega Inimeste Nõukogust soovib Kairi meiega
tutvuma tulla. Osaleb nt meie aastapäevaüritusel.
2.2. Maardu ühing, Maarja Linnus. Neil 300 liiget = kõik
sealsed puuetega inimesed (ent liikmeskond peab moodustuma
oma vaba tahte alusel). Kohtumisel tutvustatakse meile nende
uurimuse sisu ning tulemusi ning meie tutvustame oma läbiviidud
uurimust. Leppisime omavahel kokku kohtumiseaja 24.11.2006.
2.3. Jõelähtme - puuetega inimeste ühinguline tegevus puudub.
Agnes on suhelnud Eveliga.
2.4. Lydia Kruusmann Kehrast (Koostöökoda, Idaharjunoored).
Agnes jagas temaga meie ankeeti, et nad sellest eeskuju saaksid.
Lydia tahab tegevust ära anda käest, ühele sotsiaaltöö tudengile.
Kokkuvõte. Oleme Ida-Harjumaa ühing, kas peaksime oma tiiva
alla võtma teised siinsete piirkondade puuetega inimeste ühingud
ning ilma ühinguteta piirkondade puuetega inimesed? See on üks
võimalikke tulevikuperspektiive, et nt Ida-Harjumaa Invaühing
oleks nende katusorganisatsioon.
3. Edasised plaanid

Kairi valmistab ette
ning viib läbi
ajurünnakuid
erinevatel üritustel
või otseselt selleks
tarbeks mõeldud
väljasõitudena
Kairi uurib
teemavaldkonda
ning mõtleb läbi,
kuivõrd on võimalik
meie inimestega
grupiteraapiat teha.
Agnes vahendab
infot nende ja meie
vahel.
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3.1. 25.11.2006 ujumine Lool kell 12.30-15.00. Korraldab HPIN.
+ ujumine jaanuaris.
3.2. Jõulupeo korraldamine.
Ain uuris oma tuttavalt, kes tähistas juubelit ning ostis teenust,
kus toit toodi kohale ning pärast koristati ära ka - sushilaud - 30-le
inimesele 4000 kr.
Jõulupeo jaoks tuleb igal osalejal teha kingitus oma kätega, ise
välja mõelda. Kingituse kätte saamiseks tuleb midagi teha. Enne
seda teha ühismänge, et inimesed rohkem avaneksid; midagi, mis
pingeid vähemaks võtaks.
Korraldame jõulupeo nt 16.12.2006?
Korraldame nt Viinistu Restoranis (keskmiselt tasu 100 kr
inimese kohta). Liiga hilja juba aja kinni panemiseks?
Transpordiks Loksa buss, tuleb kõige odavam. Kuidas teha ring
inimeste peale võtmiseks, kui buss alustab teekonda Loksalt?
Jõulupeol teeme kokkuvõtte aastast.
3.3. 27.12.2006 Almakeskuses Tiidu sünnipäeva tähistamine.
3.4. Aastapäeva üritusel viia läbi ajurünnak? Leida õhtujuht?
3.5. Sport. 2007.a EILi spordikalender pole veel välja pandud.
Boccia tunnid ja võistlused - kevadel ja suvel. Boccia palle on 1
kompleks välispalle (ostetud psüühika häiretega inimeste
rehabilitatsiooni rahadest). Oleks vaja boccia platsi. Maasse
pannakse naelad ning lindiga ümbritsetakse platsi piir - Elvas oli
nii. Peab mõtlema, kuidas korraldada.
3.6. Suvel teha see 2. novembril 2006 plaanitud ning ilma tõttu
teostamata jäänud eksursioon (Vargamäe, Jäneda, Tõrvaaugu).
Teatrietendused seal igal suvel.
4. Muu info
4.1. Agnes terve aasta käinud koolitustel "Tunne oma õiguseid
ja kohustusi". Viimatine oli rehabilitatsioonist.
4.2. Liikmed. Tänaseks on liikmeks astumise avalduse teinud 43
inimest. Ülejäänutel palume soovikorral avalduse teha (kokku 75)
4.3. FIE Anna Larina pakub massaaži teenust. Loksa
Ravikeskuses pakutakse erinevaid teenuseid. Tuleb uurida,
millised on võimalused taotleda tervise või puuetega inimeste
toetust vallast (nt Denas aparaat läheb tervisetoetuse alla ning
hüvitatakse 2000 kr; Agnes on taotlenud). Sh peaks tegema
konkreetsed seletavad väljavõtted sotsiaaltoetuste taotlemise
korrast oma liikmetele, rääkima neile täpsemalt, millised on
nende võimalused, tutvustama seda korda oma liikmetele.
Pilleriin?
4.4. Kodukas. Kairil pole olnud aega sellega rohkem tegelda
praegu kõige muu kõrvalt. Küsimusele, mis kodukal teiste
liikmete meelest võiks olla, jätavad nad vabad käed Kairile.
4.5. Kairi arvatest peaksime me olema kõikvõimaliku kohaliku
puuetega inimeste tegevuse alase ajaloo kandjad. Peaksim eläbi
mõtlema, kuidas seda kõige paremini teha ja - milline on meie roll
selles üldse.
5. Eelarve 2007.a.
Vallalt 15 000 taotletud

Agnes helistab ja
tellib bussi.
Ain läheb vaatab
Viinistu Restorani
hoone üle, kuivõrd
seal on võimalik
ühistegevusi ka teha,
broneerib ära.
Agnes helistab ja
tellib bussi.

Kairilt ajurünnak.
Ain vastutab spordi
poole eest.

Agnes organiseerib
liikmete avaldusi.
Agnes saab Marikalt
ja Enelt infot
sealsete teenuste
kohta.

Kairi tegeleb koduka
sisuga edasi.
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ca 7000 taotleme HMN-lt.
Ajurünnakud: kontorikulud, telefonikulud, (eelnev kohtumine
grupijuhtidega?), väljasõidukulud, toitlustamine.
Muusikateraapia: materjalid (värvilised paberid, valged paberid,
pliiatsid, kriidid, plastiliinid, kate lauale, muusikariistad, makk,
plaadid muusikateraapiaks sobiva muusikaga. (eelnevalt vaja
koolitust saada - Kairi soovib omandada sellealast haridust)
Spordiüritused: 10 x 200 kr = 2000 kr
Teabepäevad: transport 5 x 200 kr = 1000 kr

Kairi Rohtmets

