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TLIÜ tegevusplaan 2012
2012 aasta tegevusplaanis lähtub TLIÜ juhatus põhikirjalistest eesmärkidest ja ühingu missioonist,
st kaasa aidata piirkonna liikumispuudega inimestele iseseisvaks toimetulekuks vajalike tingimuste
ja sotsiaalse infrastruktuuri kujundamisele ning teiste kodanikega võrdsete osalemisvõimaluste
loomisele.
Oma tegevuses keskendume järgmistele sihtrühmadele:
- Tallinna linna erinevad ametid, riigi struktuurüksused;
- liikumispuudega inimesed ja nende pered;
- puudega inimeste organisatsioonid Tallinnas ja mujal Eestis;
- linna avalikkus
Lisaks kahele traditsioonilesele suurüritusele ühingus:
 perede rehabilitatsiooni ja puhkelaager Tõrvaaugul
 TLIÜ aastalõpuüritus kokkuvõtete tegemiseks
jätkab TLIÜ juhatus 2012 aastal järgmiste oluliste tegevustega:
 TLIÜ uue arengukava koostamine
 Aktiivne osavõtt Tallinna Invakomisjoni tööst. Aastal 2012 keskendume ligipääsetavuse
kaardistamisele Tallinna eri linnaosades ning 2011 alustatud hotellide kaardistamise tööle,
samuti kooskõlastuse läbinud hoonete ehitamise järelvalve ja vastuvõtu küsimustele. Ühe
ettepanekuna soovitasime lisada kaardistustööd pidevaks eelarveliselt rahastatavaks
tegevuseks. Ütleme sõna sekka ka abivahendite ja kodude kohandamise teemades.
 TLIÜ aktiivne osavõtt Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevusest, osaleda Koja
koosolekutest, koolitus- ja infopäevadest, samuti korraldatavatest meelelahutusüritustest.
 Ühiskondlike ehitiste kaardistamise osas Tallinnas jätkame koostööd Eesti Liikumispuudega Inimeste Liiduga ning Tallinna linnavalitsusega. Selle koostöö üheks oluliseks
osaks on ligipääsetavuse kaardistamine, nõustamine ehitiste ligipääsuvõimaluste osas.
Planeerime jätkata ettevõtlusametiga alustatud Tallinna hotellide ligipääsu uuringuid ning
linna kõnniteede seisukorra kaardistamist.
 Mais 2012 EELK esindajatega kohtumisel tõdeti kirikute ligipääsetavuse tähtsust ning
kiriku huvi puuetega inimeste kaasamisse ning ligipääsuküsimuste olulisust EELK jaoks.
Tulevikuplaanide osas lubati teema juurde tagasi tulla sügisel.
 TLIÜ plaanib jätkuvalt osaleda koolitustel, mille eesmärgiks on õpetada vastavaid
ghuvigruppe läbi käima ja aitama liikumis- ja nägemispuudega inimesi. Tellijateks juba
mainitud Primus programm, kõrg- ja põhikoolid.
 TLIÜ liikmeskonna suurendamise eesmärgil plaanime põhikirja sisse viia toetajaliikme
mõiste. Toetajaliige on isik, kes oma nime, kontaktide ja nende allkirjaga kinnitamisega
nõustub ühimgu põhikirjalise tegevusega ning toetab seda moraalselt, liikmemaksu maksise
ja muid kohustusi toetajaliikmeks olemine kaasa ei too.
 Oluliseks teemaks TLIÜ tegevuses on omavahendite teenimine ühingule mitmesuguste
kooskõlastus, konsultatsiooni- ja nõustamisteenuste näol.
Aasta 2012 Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingule olulise tähtsusega. Soovime muuta
TLIÜd ühinguks, kellega arvestaksid nii omavalitsuse ametid kui ka äriühingud. Jätkame koostööd
TLV, ELIL, TPIK , TISÜ ja teiste invaühingutega.
Jüri Järve, TLIÜ juhatuse esimees
Juhatuse liige Jüri Järve
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Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu eelarve 2012

2012.aasta eelarve
Raha jääk 01.01.2012
Tulud
1.Liikmetelt saadud tasud
1.1 Liikmemaks
1.2.Sihtotstarbelised tasud
Omaosalus rehabilitatsioonilaagris
Osalustasud 2012 Käsmu laager
Omaosalus aastalõpuüritus
2.1.Sihtotstarbelised:
Valitsuse sihtfinantseerimine HMN rehabilitatsioonilaager
Ligipääsetavuse kaardistustööd
2.2.Mittesihtotstarbeline
Nõustamisteenused, konsultatsioonid, projektide
kooskõlastused
Intressid
Muud mittesihtotstarbelised laekumised
Tulud kokku
Kulud
Perede koolitus ja rehabilitatsioonilaager
Aastalõpuüritus
Üldkoosolekukulud
ligipääsetavuse kaardistustööde kulu
Mitmesugused tegevuskulud:
Ühinguruumide ülalpidamise kulud (ruumirent)
Telefon ja serverirent
Kontorikulud, paber, väikevahendid, paljundusvahendid
Pangateenused
Transpordikulud
Liikmemaks (ELIL)
Väheväärtuslik põhivara (inventar, tehnika)
Makstud palgad (sh maksud 2763)
Põhivara kulum
Muud ürituste korralduskulud
Kulud kokku
Tulem (TULUD – KULUD)
Raha jääk 31.12.2011

Koostaja Tiiu Kristjan
Raamatupidaja, juhatuse liige

Juhatuse liige Jüri Järve
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2012
1235

2011
3123

220

218

450
105

447
1 000

380

317

1 310
3 500

927
12 161

2 500

2 574

2

2

8 467

3 349
20 995

-1 760
-710
-65
-1254
-280
-150
-200
-22
-50
-6
-250
-258
-5 005
3 462

-1 498
-708
-62
-1 746
-1 254
-280
-111
-198
-22
-44
6
-415
10 795
-43
-17 182
3 813
1235

Turu kult.
päevad

