Kohtla-Järve Linnavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni koosolekul vaadati läbi kaks küsimust.
Esimese küsimusena arutati muudatusi sotsiaalkomisjoni koosseisus. Viimasel volikogu
korralisel istungil kinnitati komisjoni uus koosseis.
Teise küsimuse raames tutvusid komisjoni liikmed Invaühingu tööga. Kohtla-Järve Invaühing
registreeriti 1987. aastal. Ühingu esinaine Svetlana Ergasheva rääkis ühingu põhilistest
funktsioonidest, rahastamisest ja probleemidest. Tänase seisuga kuulub invaühingusse umbes
150 liiget. Ühing töötab mittetulundusühinguna, ta ühendab nii puuetega inimesi kui ka neid
liikmeid, kellel on üldhaigusi. Ühing osaleb aktiivselt erinevates projektides ja teeb koostööd
teiste seltsidega. Ka sai ühingu kunstiline meeskond Viljandi festivalil esimese koha.
Komisjoni liikmed esitasid esinaisele palju erinevaid küsimusi, näiteks Eduard Odinets oli
huvitatud selles, kui otstarbekas või kulukas on terve maja ülalpidamine, kui linnas on praegu
palju tühjalt seisvaid hooneid. Vastates sellele küsimusele ütles ühingu juhataja, et hoone kulud
ei olegi nii kõrged ja kõige tähtsam on see, et puuetega inimestel on olemas koht, kus nad saavad
rahulikult koos käia ja oma vaba aega veeta.
Teine oluline küsimus oli milliseid teenuseid pakub invaühing täna?.
Praegu pakub Kohtla-Järve Invaühing oma liikmetele mitmesuguseid teenuseid:


psühholoogiline ja füüsiline rehabilitatsioon tänu kehakultuuri tegevustele;



puuetega inimeste kunstioskuste arendamine;



vastastikuse konsulteerimise teenused;



puuetega inimeste arvutialaste koolituste läbiviimine eesmärgiga soodustada edaspidist
tööleasumist;



puuetega inimestele jõukohase elukeskkonna loomine Kohtla-Järve linnas.

Vestluses tulid esile ka probleemid, mis puuetega inimestele muret

tekitavad. Invaühingu

peamiseks probleemiks on projektijuhi puudumine, kes aitaks koostada ja kirjutada projekte
erinevatel teemadel.

Teiseks probleemiks on liiga madal riigi ja kohalike omavalitsuste poolt eraldatav toetus. Nende
probleemide lahendamiseks pakkusid komisjoni liikmed erinevaid võimalusi. Esiteks tuleb
aidata leida projektijuht, kes aitaks koostada ja kirjutada erinevaid projekte . Samas tehti

ettepanek luua Invaühingus „Toidupank" ja tänu sellele avada Toidupanga osakond KohtlaJärvel.
Toidupanga tegevuse põhieesmärgiks on toiduainete kogumine ja jagamine perekondadele, kes
elavad vaesuses. Toidupanga tegevus aitab kaasa toiduainete raiskamise vähenemisele
ühiskonnas. Paljud toidukaubad, mis varem suunati hävitamisele, jõuavad nüüd sinna, kus neid
tegelikult vaja on. Lühidalt öeldes, viib Toidupank toidu sealt, kus on ülejääk, sinna, kus on
sellest puudu.
Kohtumisel arutati ka invaühingu tegevuse perspektiive, räägiti

tulevastest üritustest, mida

ühing sooviks linnas korraldada. Anton Dijev pakkus välja võimaluse korraldada üritusi Vahtra
Loomekeskuses. Komisjoni liikmed jäid ühingu tööga rahule ning hindasid positiivselt KohtlaJärve Invaühingu tööd. Mis puudutab mainitud probleeme, otsustati

aidata kaasa nende

lahendamisele. Nii projektijuhi leidmisele kui ka „Toidupanga“ filiaali loomisele.
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