PROTOKOLL
TPIK üldkoosolek nr. 2

Toimumise aeg: 20.12.2016
Koht: Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus, Endla 59
Kell 15:45 – 17:30
Koosoleku päevakord:
1. TPIK uue arengukava kinnitamine
2. TPIK tegevused 2016. aastal ja plaanid aastaks 2017.
3. Jooksvad küsimused
3.1. Puuetega tallinlaste toimetulekut käsitlev sotsiaaluuring 2016 lühitutvustus
3.2. Tegevjuhi ettepanekul arutada Huvikaitselabori teemat
3.3. Aasta vabatahtlik 2016 tiitli puhul Tallinna Invaspordiühingu esinaise Rita Goruskina
õnnitlemine.

1. TPIK uue arengukava kinnitamine
Üldkoosolekul viibis liiga vähe liikmesühingute esindajaid ning uut arengukava ei olnud
võimalik kinnitada. 11 üldkoosolekul osalenud ühingut olid arengukava vastuvõtmise
poolt.
Otsus 1: Saata arengukava liikmetele elektroonselt kinnitamiseks, kui kõik nõustuvad, siis
on arengukava kinnitatud.

2. TPIK tegevused aastal 2016 ja plaanid 2017. aastaks
Tegevjuht andis ülevaate aasta 2016. tegevustest ning 2017. aasta plaanidest.
 7.01 - Paul Kerese 100. sünniaastapäevale pühendatud malepäev; osalejaid 15 in
 Jaanuaris toimus liikmesühingutega 2 arenguvestluse kohtumist, et alustada uue
arengukava koostamist.
 26.01 – Erika Tammpere gobeläänide näituse avamine

 Jaanuaris toimus infopäev “Tugiteenused puudega lastele ja nende
peredele”.Infopäeva eesmärk oli tutvustada olemasolevaid tugiteenuseid puudega
lastele, erilise tähelepanu all on tugiisiku teenuse osutamine. Lisaks tutvustati puudega
lastele suunatud uute tugiteenuste arendamist ning pakkumist.
 Veebruaris toimus Rumeenia kultuuriõhtu.
 Märtsis toimus liikmesühingutele koolitus “Raske klient”.
 Aprillis toimus Invamess 2016. Messi käigus toimuvad mitmed infotunnid, mille
teemadeks on sotsiaalne rehabilitatsioon, tööalane rehabilitatsioon,
kogemusnõustamine puuetega laste vanematele, abikoerte tutvustus ning autistlikud
lapsed ja nende toetamise võimalused. Vestlusringis arutatakse puuetega noorte
väljakutsetest tänapäeval ning arvutiklassis on võimalik õppida arvutikasutamise
põhitõdesid
 11.05 – Ivica Mägi maalinäituse avamine
 TPIK koolituspäev enesekehtestamisest ja läbirääkimistest; korraldaja koolitusfirma
Addenda
 Juunis toimus koolituspäev, kus vaatasime ühiselt otsa uue arengukava koostamisele.
 Augustis toimus heategevuslik “Tasuta Asjade Turg” puuetega laste, noorte ja perede
toetuseks.
 Septembris kandideeris TPIK edukalt Huvikaitselabori programmi
 Muusikapäeva kontsert 1.oktoobril Tallinna Puuetega Inimeste tegevuskeskuses Aeg:
1.oktoobril kell 12:30 Esineb: džässpianist Kristjan Randalu klaveril
 18. oktoobril toimus Tegevuskeskuses Sportlik teisipäev
 26. oktoober toimus Gruusia kultuuriõhtu
 8. novembril toimus Tegevuskeskuses klaverikontsert. Esines Joonatan Jürgenson
 Lisaks kolis oktoobris Tegevuskeskusesse MTÜ Abikoerte Keskus, kelle vastuvõtt
toimub neljapäeviti.
 Oktoobris avati ka Piret Rohusaare maalinäitus, mis hetkel seintel on.
 16. novembril osalesin PÖFF-i Laste õiguste programmi raames filmi “Võrdsed”
arutelul. Peale filmi toimus arutelu inimeste erinevuste üle.
 23. novembril toimus Ukraina kultuuriõhtu
 6. detsembril toimus TPIK jõuluturg
 13. detsember jõulukontsert

Tegevuskeskuses toimusid veel:
Kunstiring
Inglise keele vestlusgrupp
Kundalini jooga
Lauatennise trenn
Bailatino seltskonnatants
Avatud oli arvutiklass septembrist-detsembrini
Grossing liikumispuudega noortele
Laupäeviti male
Erinevate liikmesühingute infotunnid
Jätkunud on kogemusnõustamise teenus
Tallinnas ja lähivaldades pakub teenust Tallinna Puuetega Inimeste Koda.
Nõustamine võib olla ühekordne, kuid vajadusel võib kohtuda ka mitu korda.
Nõustamist on võimalik saada nii eesti kui ka vene keeles.
Teenus on puudega lapse vanemale tasuta.

Plaanid aastaks 2017
Tegevjuht andis ülevaate aasta 2017. esimestest plaanidest.
Uue aasta alguses oodatakse TPIK-lt jälle Invakomisjoni teemasid, palun sellele mõelda.
Ühingu kontaktandmete üle vaatamine TPIK kodulehel. Kas need on korrektsed?
Jätkub töö Huvikaitselabori programmis välja valitud tegevusega.
Kevadel taas spordipäev

Tegevjuht on alustanud TPIK kodulehe uuendamist.

16. mai 2017 TPIK 20-aastane juubel.

Ettepanek Eduard Borissenko: aastal 2017 toimuvad valimised. Kutsuda jälle poliitikud
Tegevuskeskusesse debateerima.
Otsus 2: Info teadmiseks võetud.
3. Puuetega tallinlaste toimetulekut käsitlev sotsiaaluuring 2016 lühitutvustus
Tegevjuht tutvustas puuetega tallinlaste toimetulekut käsitlevat sotsiaaluuringut ning saadab
tutvumiseks info liikmetele.
Otsus 3: Info teadmiseks võetud.

4. TPIK Huvikaitselabori teema
Tegevjuht tegi ettepaneku vahetada TPIK Huvikaitselabori teema kaasamisest
Tegevuskeskuse bussipeatuse küsimuse vastu (bussipeatus asub linna poolt tulles
Tegevuskeskusest kaugel).
Otsus 4: Info teadmiseks võetud, osalenud esindajad nõustusid teema muutmisega.
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