MTÜ Eesti Lapsehoidjate Kutseliit
Juhatuse koosoleku protokoll nr.16
Toimumise aeg 4.06.2018
Toimumise koht: Suur-Paala 2, Tallinn
Osalesid:
Ene Paadimeister
Lea Kuik
Siret Leinpuu
PÄEVAKORD:
1. ELKL 21.04.2018 üldkoosoleku poolt seatud eesmärkide(aastateks 2018 – 2020) arutelu ja
eesmärkide täpsustamine lähtuvalt konkreetsetest tegevustest.
2. Konkursi „Parim lapsehoidja“ kajastuse planeerimine ja auhindade määratlemine.
3. Arutelu ELKL uutest tegevussuundadest.
4. Tegevuste planeerimine aastaks 2018 teiseks poolaastaks ja 2019 esimeseks poolaastaks ja
juhatuse liikmete ülesannete kinnitamine suveperioodiks.
Otsustati:
1. Tulenevalt üldkoosoleku poolt seatud eesmärkidest tegeleb ELKL juhatus aastatel
2018-20120 kodulehe ja FB – grupi informatiivsemaks ja kaasaegsemaks muutmisega;
liidu liikmete huvide kaitsmise ja lapsehoidja maine väärtustamisega; liidu liikmete
aktiviseerimisega ja uute liikmete värbamisega; valdkonnapõhistes komisjonides
osalemisega(kutse andmise hindamiskomisjon); konkursi „parim lapsehoidja“ igaaastase valimise korraldamisega; lapsehoiuteemaliste konverentside korraldamisega ja
valdkonnaalaste ümarlaudade kokkukutsumisega.
2. Konkurss „Parim lapsehoidja“ – väljakuulutamine augustis, konkursi periood 15.08 –
15.10, võitjate loosimine 29.10, auhindade kätteandmine 23.11 ELKL üldkoosolekul.
Otsustati auhinnad välja anda kolmes kategoorias – parim lapsehoidja, kes töötab
lastehoius; parim lapsehoidja, kes hoiab lapsi oma kodus; parim lapsehoidja, kes hoiab
lapsi lapse juures kodus. Auhindadeks on Apollo kinkekaardid, väärtusega 30 eur.
Juhatus otsustas valida lapsehoidjate kiitjate seast ühe, keda premeerida Apollo
kinkekaardiga väärtuses 15 eur. Preemia saadetakse kiitjale e-postiga.
3. Juhatus otsustas oma tegevustesse tuua uued tegevussuunad: lapsehoivaldkonda
arendava projekti kirjutamine, lastehoiuteemalise konverentsi korraldamine, liidu
liikmete konverentsidel osalemise toetamine(esitada lihtkirjalises vormis vastav
taotlus koos põhjendusega juhatusele üks kuu enne konverentsi).
4. Konkreetsed tegevused 2018 teiseks poolaastaks ja 2019 esimeseks poolaastaks:

2018 teine poolaasta









ELKL kodulehel informatsiooni uuendamine – Ene, Lea, Siret
Konkursi „Parim lapsehoidja“ kuulutuse koostamine ja väljakuulutamine ELKL
kodulehel ning levitamise korraldamine lastehoidude kodulehel - Siret
ELKL liikmetega suhtlemine ja lastehoidude andmete uuendamine kodulehel – Ene
ELKL liikmemaksu 2018 arvete väljastamine liikmetele, 2017 tasumata arvete kohta
kordusarvete väljastamine – Lea
Projekti kirjutamise võimaluste uurimine – Ene
23.11.2018 üldkoosolek – ümarlaud koos külalisetega – Tiina Peterson, kedagi SKAst – Ene, Siret, Lea
Aprill 2019 lapsehoiualase konverentsi ettevalmistamine – Ene, Lea, Siret
ELKL e-postiga tegelemine – Ene

2019 esimene poolaasta





Lapsehoiuteemaline konverents aprillis 2019 – Ene, Lea, Siret ja kutseliidu teised
liikmed
Töö kodulehega – lapsehoiteemaliste artiklite kirjutamine kodulehele
Üldkoosoleku ettevalmistamine ja läbiviimine – Ene, Siret, Lea
Muud võimalikud tegevused, mis võivad tuleneda näiteks kutseliidu liikmete
konverentsidel osalemisega ja seal kuuldu edasiandmisega, kirjutatud projektile
rahastuse saamisega – konkreetsed tegevused ja ülesanded määratletakse 2019 aasta
veebruaris.

Koosoleku juhataja ja protokollija
Ene Paadimeister
Allkirjastatud digitaalselt

