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4.

Garderoobi kappide rentimine
Riguldi laagrite küsimus
Viiuliringi probleem
Rehabilitatsiooniteenuste olukord

1. OÜ Sisustusrent esindaja tutvustas hoolekogule garderoobi rendikappe. Firma
esindaja saadab täpsustatud pakkumise MTÜ Meie Lapsed esindajale.
Hoolekogu poolt seatud tingimusteks kappidele oli kindlasti pingi olemasolu
kappide ees, pink peab olema fikseeritud, et vältida kukkumist, tuulutusavad,
sees 2 riiulit, sarjastatud võtmed. Hetkel koguseks 64 kappi.
OTSUS: Hoolekogu esitab Harju maavanemale pöördumise ning
Haridusametile ja Tallinna linnavalitsusele teadmiseks, garderoobi kappidele
rahastuse saamiseks, et saaksime lahendada kogu garderoobi uuendamise
küsimuse. Uurida kas on võimalik esitada inventari soetamiseks sobivat
projekti.

2. Helen Käänik teatas direktorile, et ta ei saa sel suvel laagrit korraldada.
Momendil ei ole inimest, kes laagrit korraldab. Spordiametist sponsorraha ei
saa. Laager jääb ilmselt oma rahastada.
Suvelaagrite toimumise kuupäevad on 11. Juuni - 15. juuni ja 06. august -10.
august.
SA Riguldi Kodu on esitanud projektid rahastuse saamiseks Muinsuskaitsele,
KIK-i, IF Kindlustusele.
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OTSUS: Hoolekogu võttis info teadmiseks.
3. Marje Kohl andis ülevaate osutatud rehateenustest. Rehabilitatsiooni eelarve
täies mahus kulutatud. Rehateenust on saanud 12 last. Teenustest on osutatud
logopeedi ja loovterapeuditeenust. Uus raha tuleb aprilli lõpuks, pool sellest
tuleb kulutada mai lõpuks. Järjekorras on ootamas 23 last. Hetkel ei ole
psühholoogi. Psühholoogi kohale on olemas 2 kandidaati ja ootel on
füsioterapeut.
MTÜ Meie Lapsed valiti välja taotlemaks Euroopa Kvaliteedisertifikaati.
Sertifikaat kestab 2 aastat. Sertifikaadi olemasolu annab rohkem õigusi.
OTSUS: Hoolekogu võttis info teadmiseks.

4. Urve Purga pöördus hoolekogu poole abipalvega leida variante viiuliringi
majandusliku olukorra parandamiseks. Tal on kahtlusi, et kooli poolt ei
väärtustata viiuliringi piisavalt.
Koolil ei ole võimalik Urve Purgat muusikapedagoogina tööle võtta ja kooli
õppekavasse ei saa viiuliringi lülitada.
MTÜ Meie Lapsed koosseisus saab ta läbi viia muusikateraapiat.
OTSUS: Hoolekogu kuulas Urve Purga mure ära, pakkus omalt poolt välja
variandi pakkuda oma teenuseid lisaks koolile ka Käo keskuses. Lahkhelide
puhul lahendada need silmast silma vestlusega.

5. Ettepanek korraldada 28.aprillil perepäev. Perepäeva toetab sel aastal Healty
Living Center.
OTSUS: Hoolekogu toetab ettepanekut korraldada 28. aprillil perepäeva.
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