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5 14 - 15 detsembri üritus "Eesti Afaasialiidu jõuluöötus" Rakveres.
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PROTOKOLL:

1.Kase 25a kinnistu pakiliste tööülesannete jagamine,
koordineerimine
Punga maja mõõgist saadud raha paneb Külli eraldi konto peale. See raha on kas kinnisvara
hooldamiseks või investeerimiseks (aktsiad?, võlakirjad, mis veel - uurida, kuidas panna vaba raha
teenima.
Kase maja remont: On käinud 3 eksperti vaatamas, et mis töid on vaja teha.
Kokku on välja tulnud rida olulisemaid töid. Üks rõhutas ventilatsiooni tähtsust, samas teine ekspert
pakkus selles osas suhteliselt lihtsat lahendust. Maja ei hallita. Vaja vahetada aknad, soojustada
tagumine sein. Uurida alternatiivse kütmise vajadust ja efektiivsust, tasuvust. Olemasolev gaasiküte
on hea lahendus,

Tööde nimekirjas on üldised remonditööd. Tööde nimekiri, Vt lisa 1.
Tööriistu ei ole kuskil hoida, peaks tegema ajapaviljoni. Aknad on tellid puitaknad kõikidele ustele
ning ka uksed. Vihmavee süsteemid tuleb korda teha, lifti sahti kate tuleb. Garaazi ukse asemele
tuleb uus uks ja aken. II korrusel vannitoa renoveerimine, vann välja, dush sisse. Saame säilitada
kolm magamistuba.
Vihmavee drenaaz nüüd tundub, et töötab. Kaldtee ka planeeritud peale fassaadi remonti. Puu ära
lõigata , Raul korraldab selle töö. Uste ja akende tellimus ca 12.000 eur pluss ettepanemise tööraha.
Põlva firma teeb aknad. Toomas Nirgi uurib oma sidemeid ehitajaga.
Raul küsib energiamärgise kohta.

2. Kase 25a remonditööde graafiku koostamine
Vt. punkt 1.

3.

Ülevaade KÜSK projektist
3.1 teenuste osutamisest saadud kogemused

(Külli)
Analüüsi tulemused olid positiivsed – inimeste toimetulek afaasiaga paranes
Perede rahulolu –enamike jaoks ei olnud probleem inimeste Kase 25a transportimisega. Siiski. Külli
meenutab , et transport siiski on oluline probleem probleem, sest mitmed inimesed, kes oleksid
võinud või pidanud i osalema grupi tööst loobusid nimelt transpordi puudumise tõttu. Logopeedi
teenus oluline, sotsiaalne pool ka oluline, füüsiline töö hea. Pereliikmed saavad vaba päeva, mitmelt
poolt kasulik.
Karula Hoolekande teenuse rahvas käis, 5 inimest. Vt registreerimisleht
Tallinna Harju piirkonna logopeedid tulevad teenuse võimalustega tutvuma.

3.2 teenuse rahastamise skeem peale KÜSK projekti lõppu
(Tauno)
Kohalik OV on valmis maksma alles siis kui tekib klient. KOV rahakoti peale seda
teenust ülesehitada on keeruline, Tallinn sooviks. Tallinn soovib näha integreeritud
lahendust. Aire Johanson Tallinna sotsiaalist.
Euroopa SF lahtiminev toetus innovaatiliste teenuste jaoks. Avaneb Rait Kuuse sõnul
2018 a. alguses.
Oktoobrisse planeerida KOV sotsiaaliinimestega kokkusaamine . Tauno tegeleb.

3.3 projekti lõpuseminari korraldamine (Tauno)
Planeeritud detsembrisse 2017 6.12.17 14-17.00
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5 14 - 15 detsembri üritus "Eesti Afaasialiidu
jõuluüritus" Rakveres. Korralduslikud küsimused
Külli tegeleb. Võtab ühendust nii Rakvere, Tartu kui Võru grupiga. Transport vastavalt regitreerunute
vajadusele.

Otsused:
Raul:
 energiamärgise kohta info
 puu saagimine
Külli
 Rakvere ürituse korraldamine
 KYSK- logopeedide infokoosoleku korraldamione oktoobri jooksul
Tauno
 KOV-ide sotsiaalvalkonna infokoosoleku korraldamine oktoobris
 Lõpuseminar 6. Detsembril

Otsustamata jäi Afaasialiidu 25. aastapäeva tähistamine.

