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SA EPI Fondi 2014 majandusaasta  eesmärgid  
 
Põhikirjast tulenevalt on Fondi tegevuse põhieesmärgiks rahaliste vahendite kogumise ja eraldamise 
kaudu toetada ning soodustada puuetega inimeste integreerumist ühiskonda, nende sotsiaalse aktiivsuse 
suurendamist ning nendele võrdsete võimaluste loomist hariduse, töö, eluaseme ja muu vajaliku 
omandamisel. 
Selleks taotleb Fond riiklikku toetust võimalikult paljudele tegutsevatele puuetega inimeste 
organisatsioonidele ja on välja töötanud saadud toetuse kasutamise enamuse poolt tunnustatud 
põhimõtted. Organisatsioonide riikliku toetuse liikumine läbi Fondi annab parema ülevaate ja nägemuse,  
kuidas riikliku toetust kasutatakse.  

Fondi eesmärgid aastal 2014  
1. tagada läbi Fondi eraldatud riikliku toetuse kasutamise maksimaalne läbipaistvus ja otstarbekus 

ning teostada Fondi lepingupartnerite lepingu täitmise kontrolli kohtadel vähemalt 10-s 
organisatsioonis;  

2. säilitada puuetega inimeste võrgustiku rahastamise jätkamine ja mahuline suurendamine 
2015.aastal, tehes selleks vajalikku selgitustööd valitsuses ja riigikogus;  

3. vajadusel täpsustada ja täiendada saadud riikliku (sh EU) toetuse kasutamise enamuse poolt 
tunnustatud põhimõtteid;  

4. koostöös ministeeriumiga töötada välja EPIFondi arengusuunad ja otsida võimalusi EPIFondi 
kaasamiseks erinevate puuetega inimestega seonduvate programmide täitmisse ja funktsioonide 
laiendamisse; 

5. leida võimalike sponsoreid, kes toetaksid EPI Koja liikmesorganisatsioonide tegevuse jätku-
suutliku arengut; 

6. toetavate tegevustega tagada raamatupidamistarkvara ja aruandlusele digiallkirja juurutamine 
EPI Koja liikmesorganisatsioonides ja teostada Fondist eraldatud vahendite sihtotstarbelise 
kasutamise kontrolli;  

7. jätkata tööd ja ettepanekute esitamist puudega inimestega seonduva seadusandluse 
korrastamisel ja sellealase teabe jagamisel;  

8. korraldada puudega inimeste parkimiskaartide vahendamist kohalikele omavalitsustele ja aidata 
kaasa kaarti kasutamisega seonduvate üldiste (riiklikul tasandil) probleemide lahendamisele.  

Fondi põhilised tegevused aastal 2014  
1. Seotud Hasartmängumaksu Nõukogule (HMN) esitatavate projektidega:  
• Projektide vastuvõtmine, koondtabeli koostamine ja projektide komplekteerimine ning vajadusel 

esitamine Sotsiaalministeeriumile (SM) ja HMN-le;  
• Sotsiaalministeeriumiga finantseerimislepingu sõlmimine;  
• Lepingute vormistamine Liitude, kodade ja teiste raha saajatega; Esitatud aruandluse kogumine, 

jälgimine ja rahade ülekandmine; 
• kohtadel (vähemalt 10-es organisatsioonis) pistelise kontrolli teostamine ja info vahendamine;  
• Koondaruandluse koostamine ja esitamine HMN, SM ja RM-le.  
2. Läbi Fondi antud toetustega seonduva info vahendamine EPI Koja kodulehel (www.epikoda.ee). 

Kuna meie organisatsioonide võrgustik on nii suur, on Fond  ja Koja juhatus seisukohal, et 
valdavaks operatiivseks ja kiireks info vahetamiseks saab olla elektronpost ja veebileht. 

3. viiakse läbi konkurss ja palgatakse arenduse projektijuht (0,5 kohta), kes koostöös 
ministeeriumiga töötab välja EPIFondi arengusuunad ja otsib võimalusi EPIFondi kaasamiseks 
erinevate puuetega inimestega seonduvate programmide täitmisse ja funktsioonide laiendamisse; 

4. Puudega inimese sõiduki parkimiskaartide vahendamine omavalitsustele vastavalt SoM & Fondi  
lepingule. Fond osales aktiivselt tegevustes, mis oli vajalik kaarti vastavusse viimiseks EL 
nõukogu komisjoni soovitustega ning aitab kaasa kaarti kasutamisega seonduvate üldiste (riiklikul 
tasandil) probleemide lahendamisel. 

5. Osalemine Sihtasutus Karaski Keskus nõukogu töös.  

http://www.epikoda.ee/
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