Eesti Afaasialiidu üldkoosolek
29. mail 2014
Pesarimajas, Kase 25a, Tallinn
Algus kell 13.00, lõpp kell 14.30
Protokoll:
Koosolekut juhatab: Külli Roht
Koosolekut protokollib: Maiki Poks
Lisa1: osalejate register, Lisa 2: aruande ettekanne PP

Protokoll
Koosoleku päevakorra kinnitamine:
1.
2.
3.
4.

Tegevusaruanne 2013
Finantsaruanne 2013
Revisjoni arvamus
Olulised küsimused
a. Kinnisvara kasutamine
b. Tegevdirektori ülevaade oma tegevusest
c. Ülevaade 2014 aastal toimunust Tallinnas ja maakondades
d. 2014 aasta planeeritavad tegevused: septembri üritus, loodusretked, projekt HMN-i
Jõulud
e. Sõnavõtud, küsimused

Päevakord:
1. Protokollija ja koosoleku juhataja valimine. Ühehäälselt valiti koosoleku juhatajaks Külli ja
protokollijaks Maiki Poks.
 Juhatuse tutvustamine. Uude juhatusse tulid juurde Raul, Jaan ja Annika. Vanast juhatusest ei
jätka enam Aivo. Tiiu teeb koos Merikesega revisjoni tööd. Kogu meie 2013 aasta
raamatupidamise kontrollis üle EPIKojast Genadi Vaher.
 Klubid 2013. aasta kevadel. Millest oleme rääkinud; käsitletud teemad. Mai lõppes EALi 20.
aastapäevale pühendatud konverentsiga. Konverentsi kokkuvõte (osalejate arv, tagasiside).
 Klubid 2013. aasta sügishooajal. Millest siis vestlesime? Puudutasime ka hetkel väga
aktuaalset teemat tööhõive hindamisest ja reformist.
 Kaks korda aastas olid meil talgud: 16. mail oma rahvaga ja 20. oktoobril aitas meid
kogelejate ühing.
 Aasta lõppes piduliku jõululõunaga Pesarimaja kaminasaalis.
 Jooksvalt toimuvad aastas nõustamised. Keskmiselt on 1-2 pöördumist nädalas aasta jooksul.
Hetkel on Külli nõustaja. Konsultatsioonid on AS Fertilitase kaudu haigekassa rahastusel.
 Külli on käinud rääkimas Jõgeval ja Riias, kus ta esines ettekandega Baltimaade
rehabilitatsioonikongressil.



Samuti oleme leidnud kajastust meedias: Linnaleht, ETV saade „Puutepunkt”, ajakiri
„Puutepunktid” jm. (vt aruanne)
2. Finantsaruanne. Kõik saavad tutvuda 2013 aasta raamatupidamise kaustaga.
 Kust raha saime? Sissetulekud:
Liikmetelt – 144€
EPIFondi limiitporjekt „Afaasialiidu tegevus 2013” – 9689€
Muud tulud – 5328€ (peamiselt rendiraha; kui Külli teeb AS Fertilitasele tööd, maksab AS
Fertilitas Afaasialiidule; sihtannetus Pillele, kellest oli ka „Puutepunktis” juttu.)
 Väljaminekud:
Tööjõukulu – 5179€ (431€ kuus palgafondiks)
Majanduskulu – 6240€ (ESS valve ütlesime ära, Elioni vahetasime Starmani vastu. Tele2
vahetasime paketi soodsama vastu)
Bürookulud – 213€
Post, side – 803€
Toitlustamine – 928€ (millest 498€ konverentsil)
Vahendid – 383€
Teenused, rendikulu – 293€
Muu kulu (sihtannetus) – 420€
Pangatehingud – 22€
KOKKU:
14476€
 Põhivara
3. 2014 aasta tegevused:
 Klubid ja „Teeme ära!” talgud. Võrukad käisid teatris. Rakvere tegutseb ka aktiivselt. Plaanis
on suvel teha piknikuid loodusretkedega. Inimestega on vaja väga sidet pidada. Pakkuda abi
transpordiga.
 Ühingusisest üritust on väga raske korraldada, liikmete aktiivsus on langenud, vanad liikmed
surnud või väsinud. Aivo: kuidas paremini saada uusi liikmeid organisatsiooni? Maiki
ülesanne on luua kontakt logopeedidega, kes tegelevad afaasiaga inimestega, korraldada
seminare, kohtumisi. Meie ressurss seisab tühjalt, me ei kasuta seda ära. Me tahame
taastada selle, et üks kord nädalas toimuks siin majas terapeutiline töö.
 Šveitsi projekt meil ei õnnestunud, me ei saanud sellega valmis. Hasardi projekti esitame
homme, nõukogu toimub 16. Juunil. Peale seda tuleb otsus, kas saame rahastuse või mitte.
Taotletava toetuse suuruseks on 5900€, kogu projekti maksumus aga 6900€.
 Punga majas on praegu lastehoid. Täna oli seal üks kasvandik. Maja on neil väga ilusaks
tehtud.
 Maiki: planeerime suviseid jalutuskäike/piknikuid looduses. Neid võiks korraldada 1 x kuus.
26. juunil on tulemas loodusretk Vabaõhumuuseumisse või Kakumäe kanti. Maiki selgitab
välja kas ja kus seda teha, järgmine retk võiks olla juuli teises pooles. Info liikmeteni liigub
kodulehe kaudu, telefonitsi, vajadusel kirja teel.
 Külli: Kui sügisürituse nimekiri koos, siis hakkame Maikiga organiseerima ja korraldama.
Augustis tuleb igale osalejale kiri koju täpsete juhistega. Praeguseks on registreerunud liiga
vähe inimesi. Maiki võtab veel kord ühendust Pärnu grupiga ja uurib kes on tulekul, kuidas
transporti korraldada saaks. Samuti uurib, mis toimub Haapsalus. Tiiu helistab Türile Sirjele ja
kutsub ka tema üritusele. Tiiu võtab ühendust ka Hingega.




Jõulud. Kuna oleme kokku kuivanud, siis oleme Jõulude ajal ikka oma majas, tuleb mõelda,
mida siin teeme.
Tiiu: Äkki saaks „Puutepunktiga” ärgitada, et saaks need inimesed välja, kellel on olnud
insult? Võibolla saaks reklaamida, et sellised võimalused nagu meil, on olemas?
Maiki: Kui saame HMNist rahad, siis võiks kindlasti televisioonis reklaamida, et selline
pilootprojekt on käivitumas.
Annika: Kas selliseid projekte saab ka teha, mis oleksid lähedastele?
Külli: Jah, meil ju kunagi oli ka lähedaste programm. See on järgmine teema, mida saaks
järgmises projektis sisse kirjutada. Järgmise projekti esitamise aeg HMNis on septemberoktoober 2014. Me peame väga jälgima, mida ja kuidas sõnastame, et see ei kattuks meie
üldise tegevusprojektiga. Valdkonnad peavad olema erinevad, muidu ei lähe projekt läbi.
Otsused:








Ühehäälselt otsustati tegevusaruanne ja finantsaruanne kinnitada
Maikil on volitus kasutada Afaasialiidu Swedbank’i kontol olevat raha Afaasialiidu tegevuse
korraldamisel.
Annika hakkab tegelema afaasiaga inimeste kogemuslugude kogumisega, et need siis
kodulehele üles panna.
Maiki töötab liikmeskonnaga, kogub andmed praegu nii Tallinna ja selle lähikonna reaalselt
liitunud liikmete kohta ja samuti maakondade liikmete kohta. Korrastab registri.
Maiki hakkab töötama selle nimel, et paraneks Afaasialiidu rahastus. Tuluüritused,
sponsorlus, teenused jms
Lea aitab aeda korras hoida kohe, kui käevalu on taandunud.

