EESTI AUTISMIÜHING
Reg kood 80101488
Rahu 8, Tartu 50112
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Tartus, 17.05.2016.a
Osavõtjad: Registreeritud 228 liiget + 3 allorganisatsiooni, kohal viibis 66 liiget (sh 49
liikme delegeeritud volitused, lisatud protokollile).
Vastavalt EAÜ põhikirja p 4.3.3:Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui sellel osaleb
või on esindatud üle poole ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekul ei osale nõutud arv
liikmeid, võib kokku kutsuda üldkoosoleku korduskoosoleku 30 minuti pärast samal
päeval ja sama päevakorraga kohalolevate liikmetega. Kutsutakse kokku üldkoosoleku
korduskoosolek 17.05.2016 algusega kell 14.30.
Üldkoosolek on otsustusvõimeline.
Päevakord:
1. “Arvuti ja internet- kas sõbrad või vaenlane?” (Räägime sellest, mida teevad meie
lapsed arvutis ja internetis, interneti- ja virtuaalmaailma võimalikest ohtudest,
internetisõltuvusest) Kätlin Konstabel, psühholoog, 90 min
2. Ülevaade Sotsiaalministeeriumi uuringust patsientide esindusorganisatsioonide
kohta Eestis (2016). Marianne Kuzemtšenko, 20 min
3. Ülevaade Praxise uuringust erivajadustega noortest ja nende kaasamisest
noorsootöösse (2016) Marianne Kuzemtšenko, 20 min
4. EAÜ 2015. majandusaasta aruande kinnitamine. Marianne Kuzemtšenko, juhatuse
esimees. 15 min
5. Revisjonikomisjoni järeldusotsuse tutvustamine ja kinnitamine. Ene Soidla,
revisjonikomisjoni liige. 10 min
6. Jooksvad küsimused, 2016.a projektide ja ürituste tutvustamine. Marianne
Kuzemtšenko. 30 min
Koosolek valib protokollijaks Krista Kalbergi.
Koosolek aktsepteerib esitatud volitusi.
1. “Arvuti ja internet- kas sõbrad või vaenlane?”. Kätlin Konstabel
2. Ülevaade Sotsiaalministeeriumi uuringust patsientide esindusorganisatsioonide
kohta Eestis. Marianne Kuzemtšenko
3. Ülevaade Praxise uuringust erivajadustega noortest ja nende kaasamisest
noorsootöösse. Marianne Kuzemtšenko
4. 2015.a. aastaaruanne
Tegevusaruande kandis ette juhatuse esimees Marianne Kuzemtšenko. Koosolekul
osalejad said tutvuda ühingu 2015.a. raamatupidamise materjalidega.
Tegevusaruanne protokollile lisatud.
Aastaaruande kinnitamine. Poolt 66, vastu 0, erapooletuid 0. Aastaaruanne kinnitati
ühehäälselt.

5. Revisjonikomisjoni akti luges ette revisjonikomisjoni liige Ene Soidla.
Revisjonikomisjon
teeb
ettepaneku
kinnitada
Eesti
Autismiühingu
2015.majandusaasta aruanne.
Revisjonikomisjoni akti kinnitamine. Poolt 66, vastu 0, erapooletuid 0.
Revisjonikomisjoni akt kinnitati ühehäälselt.
6. Jooksvad küsimused
2016.a. tööplaanidest ja rahastamise korraldamisest ning 2016.a. eelarvest rääkis
juhatuse esimees Marianne Kuzemtšenko.
On toimunud kaks vanemate nõustamist sel aastal ja kolmas tuleb 21. Mail,
nõustamine jätkub sügisel.
9.aprillil toimus Verge metoodika koolitus lapsevanematele, teine koolitus toimub
sügisel Tallinnas.
2.aprillil toimus rahvusvahelise autismipäeva tähistamine Tallinnas Tondi
Põhikoolis. 1.aprillil tähistas Sillamäe Vanalinna Kool samuti autismipäeva linna ja
maakonna 8.ja 9.klassi õpilastele korraldatud infopäevaga.
24.märtsil osalesime Innove korraldatud koolitusel Õpetajate ühendusele, viies läbi
kaks autismiteemalist töötuba.
EPIK vahendusel valmis Töötervishoiuarstide Seltsile õppematerjalid
autismispektrihäire kohta ning toimus ka videomaterjali filmimine.
Valminud on ka Äripäeva erivajadustega inimeste tööhõivet käsitleva eriväljaande
jaoks materjalid autismispektri häire kohta.
11.juunil toimub koguperefestival „Puude taga on inimene“, millel osaleme
ühinguga.
10.juulil toimub Vembu-Tembumaa külastus.
Sügisel planeerime tähistada EAÜ 25.aastapäeva konverentsiga, tõenäoliselt Ahhaa
teaduskeskuses.
Detsembris tuleb kindlasti ka jõuluüritus.
Lisaks muud jooksvad üritused ja koolitused, millest antakse liikmetele meili teel
teada.
OTSUSED:
1. Kinnitada 2015.a. raamatupidamise aastaaruanne.
2. Kinnitada revisjonikomisjoni akt
Koosoleku juhataja: Marianne Kuzemtšenko
Koosoleku protokollija: Krista Kalberg
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