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ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 

Tartus, 22.05.2015.a  

 

Osavõtjad: Registreeritud 224 liiget + 2 allorganisatsiooni, kohal viibis 71 liiget (sh 56 

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 22.05.2015 algusega kell 14.30.  

Üldkoosolek on otsustusvõimeline.  
 

Päevakord: 

1. Töövõime reform – uusi võimalusi pakkuv töövõime toetamise süsteem. Eesti 

Töötukassa esindaja, 60 min 

2. Norra kogemus töövõimereformi rakendamisel, kokkuvõte õppevisiidist. Marianne 

Kuzemtšenko. 30 min 

3. EAÜ 2014. majandusaasta aruanne. Marianne Kuzemtšenko, juhatuse esimees. 15 

min  

4. Revisjonikomisjoni järeldusotsus. Ene Soidla, revisjonikomisjoni liige. 10 min 

5. Jooksvad küsimused, 2015.a projektide ja ürituste tutvustamine. Marianne 

Kuzemtšenko. 30 min 

 

Koosolek valib protokollijaks Tiina Uusma. 

 

Koosolek aktsepteerib esitatud volitusi. 

 

1. Töövõime reform – uusi võimalusi pakkuv töövõime toetamise süsteem. Sirlis 

Sõmer, Eesti Töötukassa. 

 

2. Norra kogemus töövõimereformi rakendamisel, kokkuvõte õppevisiidist. 

Marianne Kuzemtšenko 

 

3. 2014.a. aastaaruanne 

Tegevusaruande kandis ette juhatuse esimees Marianne Kuzemtšenko. Koosolekul 

osalejad said tutvuda ühingu 2014.a. raamatupidamise materjalidega. 

Aastaaruande kinnitamine. Poolt 71, vastu 0, erapooletuid 0. Aastaaruanne kinnitati 

ühehäälselt. 
 

4. Revisjonikomisjoni akti luges ette revisjonikomisjoni liige Ene Soidla. 

Revisjonikomisjon teeb ettepaneku kinnitada Eesti Autismiühingu 

2014.majandusaasta aruanne. 

Revisjonikomisjoni akti kinnitamine. Poolt 71, vastu 0, erapooletuid 0. 

Revisjonikomisjoni akt kinnitati ühehäälselt. 
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5. Jooksvad küsimused 

2015.a. tööplaanidest ja rahastamise korraldamisest ning 2015.a. eelarvest rääkis 

juhatuse esimees Marianne Kuzemtšenko.  

2015 aprillis valmis vanemate lugude raamat „Meie laste lood.2“ 

7.mail toimub autismipäev Jõhvis koostöös TÜK Lastefondi ja Laste- ja Noorukite 

Vaimse Tervise keskusega 

2015.oktoobris toimub koolitus spetsialistidele „Seksuaalkasvatus autismispektri 

häirega lastele ja noortele“, koolitaja Sylvie Carette Belgiast. 

Eesti Autismiühingu liikmesorganisatsiooniks võeti vastu MTÜ Inglilapsed, kes 

koondab autismispektri häirega lapsi, nende pereliikmeid ja võrgustikuliikmeid 

Viljandimaa. 

Jätkame vanemate nõustamisringidega, esimesel poolaastal kokku kolm korda ja 

sügishooajal samuti kolm korda. 

Juulis toimub järjekordne perede väljasõit Vembu-Tembumaale. 

Septembris-detsembris toimuvad neljas linnas tööhõive infopäevad. 

Lisaks muud jooksvad üritused ja koolitused, millest antakse liikmetele meili teel 

teada. 

 

 

OTSUSED: 

1. Kinnitada 2014.a. raamatupidamise aastaaruanne. 

2. Kinnitada revisjonikomisjoni akt 

 

Koosoleku juhataja: Marianne Kuzemtšenko  

 

Koosoleku protokollija: Tiina Uusma  


