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Juhatuse deklaratsioon  

 deklaratsioonJuhatuse deklaratsioon 
 
 
Eesti Puuetega Inimeste Koja majandusaastaaruanne on koostatud 01.01.2015. – 
31.12.2015 majandusaasta kohta. Aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti heast 
raamatupidamistavast. 
Aruanne on koostatud eurodes. 
 
Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Eesti Puuetega Inimeste 
Koja finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. 
Juhatuse hinnangul on Eesti Puuetega Inimeste Koda jätkuvalt tegutsev 
majandusüksus.  
    
 
Kuupäev ........................................... 2016.a.  
 
 
 
 
Juhatuse liikmete allkirjad 
 
 
Monika Haukanõmm, juhatuse esimees  ............................................................. 
 
 
Kaia Kaldvee, juhatuse liige ................................................................................ 
 
 
Malle Kobin, juhatuse liige .................................................................................. 
 
 
Monica Lõvi, juhatuse liige ................................................................................. 
 
 
Toomas Mihkelson, juhatuse liige ........................................................................ 
 
 
Senta-Ellinor  Michelson, juhatuse liige................................................................ 
 
 
Kairit Numa, juhatuse liige ..................................................................................  
 
 
Helle Sass, juhatuse liige ............................................................................... 
 
 
Ulvi Tammer-Jäätes, juhatuse liige ........................................................................ 
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Tegevusaruanne 2015 

 

Eesti Puuetega Inimeste Koda (edaspidi EPIKoda) on Eesti puuetega inimeste ja 

krooniliste haigustega inimeste ühenduste ja liitude katusorganisatsioon, kuhu kuulub 

31 erinevat liitu ja 16 maakondlikku puuetega inimeste koda. Kokku esindab 

EPIKoda u 285 organisatsiooni ligi 22 000 liikmega.  

 

EPIKoja missiooniks on puuetega inimeste huvide, õiguste ja vajaduste esindamine, 

edendamine ja kaitsmine läbi tõhusa koostöö ning poliitikakujunduse riigiasutuste, 

liikmesorganisatsioonide ja avalikkusega ning läbi puudetemaatika süvalaiendamise. 

 

Visiooni kohaselt on EPIKoda tugev ja strateegiline koostööpartner puudepoliitika 

kujundamisel ja puuetega inimeste heaolu edendamisel Eestis. EPIKoja 

liikmesorganisatsioonid on tugevad ja professionaalsed koostööpartnerid ja läbi 

koostöö paraneb puuetega inimeste elukvaliteet. 

Puudega inimestele on kättesaadavad täisväärtuslikuks toimetulekuks vajalikud 

toetussüsteemid ja teenused; paranenud on teadlikkus puudega inimestest kui 

ühiskonna täisväärtuslikest kodanikest. 

 

EPIKoja põhikirjalisteks eesmärkideks on: 

1. kaitsta puuetega inimeste inim-, kodaniku-, sotsiaalseid ning majanduslikke õigusi; 

2. kaitsta oma liikmete ning liikmeskonna liikmete huvisid; 

3. olla puuetega inimeste poliitika edendamise alaseks üleriigiliseks koostöö- ning 

koordinatsiooniorganiks; 

4. esindada ja kaitsta Eesti puuetega inimeste huve Euroopa ja rahvusvahelisel 

tasandil; 

5. soodustada võimaluste võrdsustamist kõigile vastavalt mittediskrimineerimise 

põhimõttele, koostöös riigi valitsemis- ja võimuorganite, kodanikeühenduste, 

ärisektori ning rahvusvaheliste organisatsioonide ja esindustega; 

6. osutada koolitus-, hoolekande- ja sotsiaalalaseid ning teisi teenuseid ning 

korraldada ühisüritusi. 

 

Põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks pakume teavet ja koolitusi oma  

liikmesorganisatsioonidele, teeme koostööd erinevate ministeeriumide, 

riigiasutuste ja teiste MTÜ-dega, osaleme erinevates töögruppides ja komisjonides, 

viime läbi projekte puuetega inimestele, liikmesorganisatsioonidele ning võrgustiku 

partneritele (KOV, haridusasutused, tööandjad, tudengid jt); korraldame seminare, 

avaldame artikleid ja teabematerjale. 

Iga-aastaselt korraldame puuetega inimeste päeva tähistamiseks konverentsi, samuti 

puuetega inimeste kultuurifestivali ning 3-4 korda aastas anname välja ajakirja 

”Sinuga”. 
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Lisaks siseriiklikele tegevustele panustab EPIKoda aktiivselt rahvusvaheliste suhete 

arendamisse ja parimate praktikate vahetamisse. 

 

 

 

EPIKoja tegevused 2015. aastal 

 

2015. aasta prioriteetsed teemavaldkonnad on: 

1. aidata kaasa ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni ellurakendamisele 

Eestis läbi konventsiooni põhimõtete edendamise ja teadlikkuse kasvu, sh osalemine 

sõltumatu mehhanismi töös; 

2. olla riigile partneriks ja eksperdiks töövõime reformi käivitamisel, pakkudes 

ekspertiisi reformi ettevalmistamisel ja ellurakendamisel, kaasates puuetega inimeste 

esindusorganisatsioone ning andes teavet sihtgrupile.  

 

EPIKoja tegevusprogramm on jaotatud kaheksaks alaprojektiks. Alaprojektide 

eesmärkide saavutamist, tegevuste elluviimist ning kogumõju suurendamist toetavad 

lisaprojektid. 

 

1. EPIKoja arendustegevus ja koolitus  

Alaprojekti eesmärgid:  

1. EPIKoja liikmesorganisatsioonide ning võrgustikupartnerite jätkuv kaasamine ja 

pädevuste edasiarendamine; 

2.  EPIKoja rolli tugevdamine siseriiklikus poliitikakujundamise protsessis;  

3. Puuetega inimeste organisatsioonide arvamuste koondamine, et anda puuetega 

inimeste poolne sisend seadusandluse ettevalmistamisse;  

4. Puuetega inimeste, nende pereliikmete ja teiste ühiskonnaliikmete teadlikkuse 

parandamine.  

 

Aruandeperioodil läbi viidud tegevused:                        

• 3 üldkoosolekut  

• 8 juhatuse koosolekut  

• 3 regionaalseminari  

• 5 koolitust EPIKoja liikmesorganisatsioonidele  

• 1 meeskonnakoolitus EPIKoja tegevmeeskonnale 

• 18 teabepäeva ja ümarlauda EPIKoja liikmesorganisatsioonidele ja 

koostööpartneritele 

• 1 rahvusvaheline konverents EPIKoja liikmesorganisatsioonidele ja 

koostööpartneritele 

• Loengukursused kõrgkoolides 4 grupile 

• ÜRO puuetega inimeste õiguste lonventsiooni väljaandmine viipekeeles                                                                                                                                                     

• 1 uuring võrgustiku liikmete ja partnerite hulgas  

• 35 seisukohtade ja arvamuste väljatöötamist ning edastamist poliitikakujundajatele 

seaduseelnõude, arengukavade ja programmide osas 
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Koolitus- ja teabepäevade päevakavad ja materjalid ning muud sisutegevusega 

seotud materjalid (sh juhatuse ja üldkogu koosolekute protokollid) on kättesaadavad 

EPIKoja koduleheküljel www.epikoda.ee, samuti vastavates projektikaustades. 

Esitatud seisukohad, pöördumised, kirjavahetus jm on kättesaadav EPIKojas. 

  

2. EPIKoja haldus 

Alaprojekti eesmärgid: 

1. EPIKoja jooksva töö tagamine. Puuetega inimeste alase informatsiooni 

vahendamine liikmesorganisatsioonidega ja koostööpartneritega. Finantsarvestus.; 

2. Koostöö edasiarendamine erinevate ministeeriumide ja riigiasutustega, osalemine 

töögruppides, komisjonides ja nõukogudes;  

 

Aruandeperioodil: 

1. EPIKoja tegevmeeskonna ja juhatuse liikmed jt esindajad osalesid erinevates 

töögruppides ja komisjonides (kokku 23 - nt Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, 

Haridusfoorum, abivahendite ekspertkomisjon, ravimikomisjon, Haigekassa Nõukogu, 

Ravijuhiste nõukoda, Eesti eakate poliitika komisjon, SA Eesti Agrenska Fond, Rahva 

Tervise Arengukava  juhtkomitee, SA Haapsalu NRK, Heaolu (sotsiaalse turvalisuse) 

arengukava juhtkomitee, töövõimereformi aktiivrühm, Erivajadustega noorte koolist 

tööle liikumise edendamise töörühm).  

2. Kirjavahetus ja konsultatsioonid puuetega inimestega seotud teemadel EPIKoja 

meilboksi vahendusel ja paberkandjal; 

3. EPIKoja tegevusteks ja koostöötegevusteks loodi ja arendati Google Drive 

pilvefailide süsteem; 

4. Loodi EPIKoja Facebook kodulehekülg, kus jagatakse jooksvalt infot EPIKoja 

tegevuste kohta laiemale avalikkusele. 

5. EPIKoja tegevtöötajad ja juhatuse liikmed tegid ettekanded erinevatel 

koostööpartnerite korraldatud seminaridel, teabepäevadel (kokku 7). 

6. Puudega inimestele ja nende lähedastele tasuta juriidilise nõustamisteenuse 

pakkumine koostöös Eesti Kurtide Liiduga (teenust osutab jurist Alar Salu); 

5. Sotsiaalnõustamise teenuse pakkumine abivajajatele (puuetega inimesed, nende 

perekonnad, sotsiaaltöötajad jne). 

 

Elluviidud tegevustega seotud dokumentatsioon ja materjalid on kättesaadavad 

EPIKojas.  

 

3. EPIKoja välissuhted  

Alaprojekti eesmärgid:  

1. Tagada EPIKoja organisatsioonide võrgustikule asjakohane teave EL-i 

puudepoliitikast;  

2. Olla avatud kontaktidele, mis arendavad võrgustiku jätkusuutlikkust puudepoliitika 

arendustöös; 

3. Kaardistada ning edastada rohujuure tasandi infot ja statistikat sihtrühma kohta EL 
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ja teiste riikide asjaomaste asutuste ja organisatsioonide esindajatele. 

 

Aruandeperioodil: 

1. 2015.aasta oli Euroopas kuulutatud arenguabi ja arengukoostöö aastaks. EPIKoda 

lähtus ja lähtub oma tegevustes Euroopa teema-aasta eesmärkidest;  

2. Jätkus tihe koostöö EMSK-s ning selle alakomiteedes. EMSK olulisteks 

tegevusvaldkondadeks on Euroopa 2020 strateegias puuetega inimeste õiguste 

tagamine ja elukvaliteedi parandamine, puuetega inimeste organisatsioonide rolli 

tugevdamine kodanikuühiskonna liikmetena.  2015.a.  toimus EMSK mandaadi 

uuendamine 5 aastaks. Tihedas konkurentsis teiste kodanikuühiskonna 

organisatsioonidega õnnestus EPIKojal saada uus mandaat aastani 2020, mis on 

väga oluline ka Eesti EL eesistumise 2018  ettevalmistamise ja läbiviimise 

seisukohast;  

3. Jätkus koostöö Euroopa Puuetega Inimeste Foorumiga (EDF), kus on olulisel 

kohal erinevate seadusandlike algatuste tutvustamine ning tagasiside andmine 

seadusandluse ning positiivse praktika elluviimisest. EDF-i juhatuse koosolekud 

toimusid 2015. aastal 3 korda (20.-22.veebruaril 2015 EL eesistujariigis Lätis; 29.-31. 

mail Varssavis ja 30.okt- 1.novembril Brüsselis). Juhatuse töös osales EPIKoja 

juhatuse liige Toomas Mihkelson.;  

4. EPIKoda on Euroopa Patsientide Foorumi (EPF) liige ja teeb koostööd Euroopa 

Harvaesinevate Haiguste organisatsiooniga EURORDIS. 2015. aastal jätkati tööd 

patsientide valdkonna edendamisel, patsiendiportaali töörühma töös ning 

harvaesinevate haiguste täiendaval tutvustamisel EPIK liikmeskonnas ja väljaspool.  

27.jaanuaril viidi läbi 12 osalejaga patsientide jõustamise fookusgrupi koosolek. 18 – 

19. mail osales EPIKoja esindaja EPF üldkoosolekul Brüsselis; 

5. Koostöös Balti riikide puuetega inimeste katusorganisasioonidega arutati võimalusi 

ühiseks tegutsemiseks Ukraina abistamisel. EPIKoda koostas esialgse kava (concept 

note), mida Läti ja Leedu ning EDF poolt on edasi arendatud. Organisatsioonide 

esindajad kohtusid EL Läti eesistumise ajal Brüsselis (seoses EPF üldkoosolekuga) 

ning tegevuse tulemusena esitati taotlus Euroopa Komisjonile, aitamaks Ukrainat 

paremini toime tulla küsimustega, mis puudutavad puuetega inimeste 

organisatsioonide ülesehitust ning puuetega inimeste (s.h. sõja tulemusel puude 

saanud inimeste) rehabilitatsiooni, taastusravi ning toimetuleku parandamist;  

6. EPIKoja esindaja osales EMSK Läti eesistumise ettevalmistava arvamuse 

„Pikaajaline sotsiaalhooldus ja deinstitutsionaliseerimine” aruteludes ja vastuvõtmisel.  

7. 23.-24. juunil 2015 Brüsselis toiminud EL-Montenegro kodanikuühiskonna ühise 

nõuandekomitee jaoks valmistas EPIKoja töötaja ette ülevaate Euroopa Liidu 

puudepoliitika olulistest saavutustest ning edasistest suundadest. 24.juunil toimunud 

arutelu tulemusena lisati ka ühise nõuandekomitee lõppdeklaratsiooni soovitused 

Montenegrole puuetega inimeste valdkonna ümberkujundamiseks Euroopa Liidu 

praktikate näitel. 

8. EPIKoja esindaja osales 11-12. mail kõrgetasemeline puudeteemalisel kohtumisel 

Riias Läti EL eesistumisel; 

9. 21.-27. juulil  osalesid EPIKoja esindajad Ühingu Sfera korraldatud koolitusel 
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DisAbility Venemaal Nižni Novgorodis; 

10. 5.-6. november osalesid EPIKoja esindajad Euroopa Nõukogu korraldatud 

rahvusvahelisel konverentsil „Puuetega inimeste õigused: ambitsioonid, mõju ja 

tulevikuväljavaated“ Dublinis. 

 

 

4. Teabematerjalid ja kommunikatsioon, sh ajakiri „SINUGA“ 

 

EPIKoja ajakirja „SINUGA“ antakse järjepidevalt välja alates 1994. aastast. Alates 

sellest ajast on EPIKoda andnud paberkandjal ajakirja välja 3-4 numbrit aastas, tiraaz 

400 (500). Ajakirjal on olnud läbi aja kaks eesmärki – informeerida lugejaid olulistest 

sündmustest, mis on toimunud poliitikamaastikul, arengutest sotsiaalvaldkonnas, 

hariduse-, tööturu ja kultuurivaldkonnas, EPIKoja ning puuetega inimeste liitude ja 

kohalike kodade tegevustest, muudatustest seadusandluses, teiste puuetega 

inimeste elust jpm.  

 

Aruandeperioodil: 

1. Välja antud 3 numbrit ajakirja „SINUGA“, aprillis, augustis ja novembris 2015;     

2. Välja antud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni selgitav teatmik lastele 

1000 eksemplari;                                                    

3. Välja antud EPIKoja võrgustiku 2014 aasta tegevuste raport veebis: 

http://www.epikoda.ee/tegevus/tegevused/eesti-puuetega-inimeste-koja-ja-

liikmesorganisatsioonide-tegevus-aastal-2014/                                                                                                   

4. Välja antud ÜRO puuetetega inimeste õiguste konventsiooni põhitekst ja 

lisaprotokoll viipekeeles: www.ead.ee.http://videoportaal.ead.ee/category-detail/18 

5. Loodud ja regulaarsete postitustega hallatud EPIKoja Facebook kodulehekülg. 

 

5. Puuetega inimeste kultuurifestival  

 

Puuetega inimeste kultuurifestivali näol on tegemist traditsiooniks kujunenud 

üritusega, mis toimus juba 20-t korda ja viidi läbi Viljandis 3-4.07. Festivali eesmärk 

on anda puudega taidlejatele võimalus esineda teises miljöös ja teises kohas, saada 

uusi kogemusi, leida uusi sõpru ja kohtuda vanade tuttavatega. Festival annab 

taidluskollektiivide tegevusele järjepidevuse ja kindla eesmärgi. 2015 aasta 

kultuurifestivalil esines 23 erinevat taidluskollektiivi üle vabariigi kokku 211 

osavõtjaga, külastajaid oli hinnaguliselt kokku kuni 500.  

 

 

6. Puuetega inimeste päeva konverents 

 

2015. aasta konverents "Puudega inimesed kutse- ja kõrghariduses ehk mis saab 

peale põhikooli?" toimus 2. detsembril Tallinnas, sündmuskeskus SpaceXis ja oli 

pühendatud puuetega inimeste haridusele ja elukestvale õppele, eelkõige kutse- ja 

kõrgharidusõppele. Konverentsi eemärgiks oli tagada, et puuetega inimeste 
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temaatika püsiks aruteludes tähtsal kohal ning panustada puuetega inimeste 

elukvaliteedi parandamisele Eestis. Konverentsil osales 200 inimest. Konverentsil 

autasustati EPIKoja aastaauhindadega viit kutse- ja kõrgkooli, kes on edukalt 

kaasanud erivajadustega õppijaid ning viit silmapaistvate tulemustega erivajadustega 

õppijat.  

 

7. Ligipääsetavuse tagamine, sh juriidiline abi. 

 

Eesmärk on tagada kõigile EPIKoja liikmesorganisatsioonide juhtidele või teistele 

volitatud esindajatele ligipääs EPIKoja üritustele (üldkogud, infopäevad, seminarid) 

bussipiletite ja isikliku sõiduauto kasutamise kulude kompenseerimise kaudu. 

EPIKoja puhul on tegemist 

organisatsiooniga, millel on liikmesorganisatsioone kõikjal Eestis, kellel sageli 

puuduvad võimalused kasutada ühistransporti või ei ole rahalisi võimalusi üritustel 

osaleda. Sõidukulude hüvitamine on organisatsioonidele oluliseks panuseks, et olla 

kaasatud. Samuti hüvitatakse transpordikulud EPIKoja juhatuse liikmetele juhatuse 

koosolekutel osalemiseks ning EPIKoja esindamiseks erinevates nõukogudes ja 

töögruppides väljaspool Tallinna. EPIKoja sündmustel on tagatud viipekeelne tõlge ja 

silmusvõimendi vaegkuuljatele.  

Lisaks pakume ligipääsu juriidilise infole, st 1 x kuus (kokku 10 korda) osutame 

tasuta juriidilist nõustamist puuetega inimestele ja nende lähedastele.  

 

 

Alaprojekt 8. Toompuiestee 10 haldus. 

 

EPIKoja tegevuspaigas Toompuiestee 10 asuvas koolitus-ja arenduskeskuses on 

oma kontoriruumid mitmetel puuetega inimeste ühingul ja liidul. Maja koolitusruumid 

võimaldavad EPIKojal, liikmesorganisatsioonidel ja valdkonnaga seotud ning 

puuetega inimeste elu-olu mõjutavate kodanikuühiskonna organisatsioonidel 

kohtuda, viia läbi koolitusi ja ühisüritusi vm. Toompuiestee 10 hoone arvestab 

universaalse disaini nõuetega, hoone kaks korrust on ühendatud invatõstukiga ning 

teisel korrusel on leidnud endale tööruumid mitmed EPIKoja võrgustiku 

liikmesorganinatsioonid. Toompuiestee 10 koolitus-ja arenduskeskuses osutatakse 

ettevõtlus- ja raamatupidamisalaseid konsultatsioone, võib pöörduda psühholoogi või 

tööhõivealase nõustaja vastuvõtule ning kasutadada pimemasseerija teenust. 

Kohapeal on olemas WiFI, arvuti, telefoni kasutamise võimalus ka maja külalistele. 

Suures saalis on WiFIga ühendusega televiisori abil võimalik läbi viia virtuaalseid 

koosolekuid. 

 

 

Täiendavalt ülaltoodud tegevusprojektile HMN-st viisime ellu järgmisi 

lisarahastusega projekte: 

Esitasime kokku 4 taotlust, millest rahastati 4, jätkub 3 varem rahastusotsuse saanud 

projekti elluviimine. 



10 

 

 

1. „PANEME SEADUSE KEHTIMA! Eestkosteplaani väljatöötamine 

Ehitusseaduse ligipääsetavuse nõuete täitmiseks, teavitamine ja plaani 

elluviimise võrgustiku jõustamine“. Rahastaja Norra Vabaühenduste Fond VÜF. 

Projekt keskendub Eesti Ehitusseaduse ligipääsetavuse sätte, enamikule elanikest 

vajaliku, olulise sätte ellurakendamise eestkosteplaani väljatöötamisele ning selle 

rakendamise võrgustiku loomisele ning käimalükkamisele. Projekti piiriülese ja 

siseriikliku koostöö tulemusena luuakse võrgustik, mille ülesandeks on tagada kõikjal 

Eestis olukord, kus Ehitusseaduse puuetega inimestele ning teistele elanikkonna 

rühmadele väga oluline ligipääs avalikele hoonetele on sama tähtis säte, kui kõik 

muu Ehitusseaduses sätestatu. Lähema 7 aasta jooksul (EL 2014-2020 

eelarveperioodil) on oodata mitmeid suuri investeerimisprojekte, mille kõigile 

ühiskonnaliikmetele ligipääsetava elluviimise tagamine on väga oluline eesmärk, et 

Eestis saaks tavaks rajada ainult kaasavat elukeskkonda. Projekti raames valmiva 

eestkosteplaani elluviimiseks loodava võrgustiku tugevdamine ning juurutamine, 

eesmärgiga tagada võrgustiku tegevus ja suutlikkus pärast projekti lõppu, on samuti 

üks väga oluline PANEME SEADUSE KEHTIMA projekti eesmärk. 2015 aasta 

olulisim projekti tegevus oli rahvusvaheline konverents "Kasutajasõbralik keskkond 

kõigile!", mis toimus 200 osavõtjaga 09.06.2015 Tallinnas Kultuurikatlas. Jooksvad 

tegevused keskenduvad parema keskkonna rajamisele kõikjal Eestis. Projekti 

lõpufaasi tegevused toimusid 2016.a. kolmel esimesel kuul. Projekti elluviimise 

periood 01.04.2014 – 10.03.2016 (24 kuud). Projekti toetuse osa on  75 000 eurot.                      

 

2. PROGRESS programm ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni 

ligipääsetava kodulehe loomine ja erinevatele sihtgruppidele kättesaadavuse 

tagamine, koostöös Inimõiguste Keskusega (rahastaja Euroopa Komisjon). 

Kurtide kogukonna paremaks teavitamiseks nende õigustest tõlgiti (adapteeriti) 

konventsiooni põhitekst ja lisaprotokoll viipekeelede. Kogu konvntentsiooni viibeldud 

tekst artiklite kaupa salvestati ning lisati subtiitrid koostöös Eesti Kurtide Liiduga. 

Viipekeeles konventsiooni tekst on kättesaadav Eesti Kurtide Liidu kodulehel 

www.ead.ee.http://videoportaal.ead.ee/category-detail/18. Projekti periood oli 

01.09.2014-30.04.2015. Eraldati 24 075 eurot, mis tagastati rahastajale. Projekti ei 

viidud täielikult ellu, kuna kodulehekülje loomiseks värvatud koostööpartner haigestus 

ning projekti perioodi jooksul ei õnnestunud enam leida uut partnerit.  

 

3. Notarite Kojaga koostöös koolitusprogramm "Erivajadustega klientide 

teenindamise kuldreeglid". Projekti raames koolitusprogrammi väljatöötamine 

notaribüroode töötajatele ja koolituspäeva korraldamine. Projekti elluviimise periood 

01-31.05.2015. Eraldatud summa 776 eurot.  

 

4. Projekt „Koos tööandjatega  tööandjatele“ Projekti elluviimise periood 

01.08.2015 – 31.12.2015 (5 kuud). Eesmärgiks oli tõsta EPIKoja ja tema 

liikmesorganisatsioonide võimekust vastata päringutele, mis tulevad tööandjatelt, 

seoses erivajadustega inimeste töölevõtmisega.Viidi läbi seminar tööandjatega 
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Tallinnas, toimus arendusseminar EPIK juhatusele ja tegevtöötajatele, et kavandada 

meetmeid, mida projekti teises poole ellu kutsuda. Koostati töövarju pilootprogramm 

ning viidi see ellu Põhja-Eestis (Tallinnas) ja Lõuna-Eestis (eelkõige Tartus ja 

Tartumaal). Veebipõhine tugi ja abi tööandjatele laaditakse üles EPIKoja kodulehele. 

Projekti elluviimises osales 45 erasektori ja avaliku sektori tööandjat. Eraldatud 

toetus 12 821 eurot. 

 

5. Projekti "KÜSKiga küpsemaks" eesmärk on tõsta Eesti Puuetega Inimeste Koja 

kui katusorganisatsiooni ja EPIKoja liikmesorganisatsioonide võimekust juriidilise 

kirjaoskuse, sotsiaalmeedia rakendamise ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

(IKT) vahendite kasutamise alal, saavutamaks kõrgemat tegevusvõimekust 

huvikaitsetöös, avalikus ja sisekommunikatsioonis ning mõju hindamisel. Projekti 

peamised tegevused 2015 aastal olid 2-päevane rühmakoolitus „Sotsiaalmeedia ja 

IKT rakendamine teavituses, kaasamisel ja mõju hindamisel“ 25 osalejaga. Projekti 

tulemusena on EPIKoda loonud sotsiaalmeedias kodulehekülje ja rakendab seda 

aktiivselt teavitustegevuses ja mõju hindamisel ning kasutab aktiivselt IKT-vahendeid 

nii organisatsiooni-siseses kui -välises kaasamis- ja koostöös. Projekti rahastaja 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK). Projekti elluviimise periood 01.05.2015 - 

31.08.2016. Eraldatud summa 10 767.  

 

6. Koostöös Taani Täiskasvanukoolitajate assotsiatsiooniga erivajadustega 

täiskasvanute mitteformaalse hariduse projekt "Ole kaasav - 

täiskasvanuharidus kõigile" /B-inclusive - adult education for all/  EPIKoja 

esindajad osalesid projekti ettevalmistava tegevusena Taanis, Kopenhaagenis 22.-

23.01.2015 seminaril. 2015 a viidi läbi näidete kirjeldamine ja edastamine projekti 

partneritele (septembris 2015) ja EPIKoja esindajate projekti seminaril osalemine 19-

20.10.15 Reykjavikis Islandil. Projekti elluviimise periood on 01.08.2015-28.02.2017. 

Projekti toetuse osa kogu projekti rahvusvahelise konsortsiumi jaoks on 85 000 eurot, 

EPIKoja eelarve on 7485 toetusena. 

  

7. EPIFondi lisaeraldis veebilehe arendamiseks ja halduseks. Eraldatud 

toetusena 536 eurot detsembris 2015. Tegevused: veebilehe ligipääsetavuse 

testimine ning vigade parandamine, dünaamiliste menüüde seadistamine, kohanduva 

disaini mooduli paigaldus, ühe uue keele loomine ja sisu lisamine. 

 

EPIKoja 2015. a tegevusaruande täielik versioon on kättesaadav EPIKoja kodulehelt 

www.epikoda.ee 

 

EPIKoja suuremate projektide rahastajad aruandeperioodil olid Hasartmängumaksu 

Nõukogu Eesti Puuetega Inimeste Fondi vahendusel, Norra Vabaühenduste Fond 

VÜF, Euroopa Komisjon, Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 

 

Aruandeperioodil toimus 3 üldkoosolekut ja 8 juhatuse koosolekut. 

http://www.epikoda.ee/
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EPIKojal oli aruandeperioodil juhtimislepinguga tööl 1 töötaja (juhatuse esimees, kuni 

31.03.2015) ja töölepinguga tööl 8 töötajat, neist 5 osakoormusega. Peale selle 

rakendati võlaõiguslike lepingute alusel tööle kaastöötajaid lühemaks või pikemaks 

perioodiks. 

Töötajatele arvestati brutotöötasu 2015. a eest kokku 80561 eurot, kusjuures 

juhatuse liikmetele ja tegevjuhile kokku 21128 eurot (nii põhitöötasu kui täiendavad 

projektipõhised töötasud). 
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Raamatupidamisbilanss  

 

    Bilansikirjete nimetused 31.12.2015 31.12.2014 LISA 

        

A K T I V A       

   Käibevara       

Raha ja pangakontod 118870 69841 2. 

Ostjate laekumata arved 815 786 3.1. 

Nõuded sihtfinantseerimisele 24680 44404 3.2. 

Muud nõuded 779 140 3.3. 

Nõuded kokku 26274 45330   

Käibevara kokku 145144 115171   

AKTIVA KOKKU 145144 115171   

        

P A S S I V A       

Lühiajalised kohustused        

Võlad tarnijatele 2711 4638 4.1. 

Ostjate ettemaksed 188   4.2. 

Maksuvõlad 6187 4503 4.3. 

Viitvõlad 2485 4466 4.4. 

Ettemakstud sihtfinantseerimine  77855 55909 5. 

Lühiajalised kohustused kokku 89426 69516   

Netovara       

Eelmiste perioodi akum tulem 45655 29400   

Aruandeperioodi tulem 10063 16255   

Netovara kokku 55718 45655   

PASSIVA KOKKU 145144 115171   
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Tulude ja kulude aruanne  
  01.01.15. - 31.12.15. 
   

     2015 2014 

      

TULUD     

Sihtotstarbelised tulud     

Kodumaise sihtfinan tulu 213861 190573 

Välismaise sihtfinan tulu 1183 3364 

Sihtotstarbelised tulud kokku 215044 193937 

      

MUUD TULUD      

Muud tulud  36703 30706 

Muud tulud kokku 36703 30706 

Tulud kokku 251747 224643 

      

KULUD     

      

Sihtfin  projektide kulud tööjõuta 113099 103852 

Tööjõukulud 106652 90085 

Mitmesugused tegevuskulud 21933 14451 

Põhitegevuse kulud kokku 241684 208388 

Põhitegevuse tulem 10063 16255 

      

Aruandeaasta tulem 10063 16255 
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Rahavoogude aruanne  
  01.01.2015 - 31.12.2015 

 
    2015 2014 

Rahavood põhitegevusest     

Põhitegevuse tulem 10063 16255 

      

Nõuete ja ettemaksete muutus     

  Ostjatelt laekumata nõuded -29 -231 

  Laekumata sihtfinantseerimine  19724 -38285 

Muud nõuded  -639 -140 

Kokku rahavood käibevara muutustest 19056 -38656 

      

Kohustuste ja ettemaksete muutus     

  Ostjate ettemaksed 188 0 

  Võlad tarnijatele -1927 3883 

  Maksuvõlad 1684 1321 

  Viitvõlad -1981 1626 

  Ettemakstud sihtfinantseerimine 21946 26305 

Kokku 19910 33135 

      

Kokku rahavood põhitegevusest 49029 10734 

Rahavood kokku 49029 10734 

      

      

Raha aruandeperioodi alguses  69841 59107 

Raha aruandeperioodi lõpus 118870 69841 

      

Raha jäägi muutus 49029 10734 

 
 
 
Netovara muutuste aruanne 

   01.01.15. - 31.12.15.  
 

     2015 2014 
 Eelmiste perioodide akum tulem  45655 29400 
 Aruande perioodi tulem  10063 16255 
 Netovara kokku 55718 45655 
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Raamatupidamise aastaaruande lisad  
 
 

Lisa 1.  Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud 

arvestuspõhimõtted. 

Raamatupidamisaruanne on koostatud eurodes. 
Aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti heast raamatupidamistavast. 
Rahalised vahendid on bilansis õiglases väärtuses. 
Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses,  
mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.  
Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. 
Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest 
brutomeetodil. 
Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. 
Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavuse printsiibist 
lähtudes. 
Rahavoogude aruandes on rahavood põhitegevusest kajastatud kaudsel meetodil.  
 
 
 
Lisa 2. Rahalised vahendid 
 
Pangakontode saldod on võrreldud pankadega, nende jäägid 
raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega. 
Kassakonto saldo on võrreldud kassa sularahajäägiga, jääk raamatupidamiskontol 
võrdub sularaha jäägiga kassas.  
 
 

 2015 2014 

Arvelduskontodel SEB 
pangas 

  

EE281010052030584000 31917 45561 

EE921010220096056016 18985 9763 

Arvelduskontodel 
SWED pangas 

  

EE652200221011537516 46957 0 

EE492200221014400080 13275 14331 

221027253570 3136 0 

21031146042 2530 0 

Pankades kokku 116800 69655 

Sularaha kassas 2070 186 

Kokku 118870 69841 
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Lisa 3. Nõuded ja ettemaksed 
 
3.1. Ostjatelt laekumata arved 
 
Nõuetena on kajastatud Toompuiestee 10 ruumide kasutamise eest klientide  
laekumata arved, kokku 815 euot, millest valdav osa laekus jaanuaris 2016.a. 
 
 
3.2. Nõuded sihtfinantseerimisele 
 
Nõuetena sihtfinantseerimisele on kajastatud 2015 – 2016.a projektidele ettenähtud, 
lepingutega kaetud toetuste laekumata summad 
 

Avatud Eesti Fond, VÜF   14465 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 
(KÜSK) 

5384 

Nordplus 4501 

EDF 329 

Eesti Puuetega Inimeste Fond  1 

Kokku 24680 

 
 
3.3. Muud nõuded 
 
Muude nõuetena on kajastatud saamata seadusest tulenevad toetused (erijuhtumitel töötajale 
ettenähtud puhkuse kompensatsioon) 779 eurot. 
 
 
Lisa 4. Võlad ja ettemaksed  
 
 
Lisa 4.1. Võlad tarnijatele  
 
Võlgadena on kajastatud hankijatele tasumata arved, mis polnud bilansipäevaks veel tasutud 
ja mille tasumise tähtaeg polnud bilansipäevaks veel saabunud.  
Kokku oli võlgnevusi 2711 eurot, mis 2016.a alguses tähtaegselt ka tasuti.   
 
 
Lisa 4.2. Ostjate ettemaksed 
 
Ettemaksena on kajastatud Toompuiestee 10 maja ruumi kasutamise eest 
kliendilt laekunud ettemakse. 
 
 
Lisa 4.3. Maksuvõlad 
 
Maksuvõlgadena on kajastatud detsembris 2015. arvestatud töötasude maksud,  
mille maksetähtaeg jäi 2016. aastasse, mil need ka tähtaegselt tasuti.  
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Maksukohustus 2015 2014 

Sotsiaalmaks 3677 2653 

Kinnipeetud tulumaks 2039 1536 

Töötuskindlustusmakse  257 153 

Kogumispensioni makse 214 161 

Erijuhtumi tulumaks  0 1 
Kokku  6187 4503 

 
 
Lisa 4.4. Viitvõlad 
 
Viitvõlgadena on kajastatud töötajate puhkusereserv koos sotsiaal- ja töötuskindlustus- 
maksuga summas 2485 eurot. 
 
 
Lisa 5. Ettemakstud sihtfinantseerimine  
 
Ettemakstud sihtfinantseerimisena on kajastatud sihtfinantseerijate poolt lepingutega  
kaetud, bilansipäevaks kasutamata sihtfinantseerimise summad 2015.aastast üleminevate  
projektide teostamiseks 2016.a.  
 
 
Projekt 2015/2016 Sihtfinantseerija 

1. Projekt „Paneme 
seaduse kehtima“ 

14746 Avatud Eesti Fond /VÜF 

2. Projekt „Elukaar“  446 HMN 

3. Projekt „Küskiga 
küpsemaks“ 

6629 KÜSK 

4. Vabaühenduste 
Fondi  Stipendium 

1077 Avatud Eesti Fond(VÜF) 

5. Nordplus  5963 Nordplus 

6. Projekt „Puude 
kaart...“ 

46020 Euroopa Komisjon 

7. Projekt „Progress“ 2974 Euroopa Komisjon/TTÜ 

Kokku  77855  
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