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Eesti Puuetega Inimeste Fondi pöördumine seoses puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku 
toetamisega 2013. aastal 
 
Täna, 08.01.2013 toimus SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi (EPI Fond) erakorraline koosolek, arutamaks 
tekkinud olukorda ning edasisi tegevusplaane seoses Hasartmängumaksu Nõukogu 17.12.2012. a langetatud 
otsusega, millega vähendati EPI Koja puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku (~263 organisatsiooni 
~22 tuhande liikmega) toetust 2013. aastal võrreldes 2012. aastaga 22% (2013. a 700 000 € versus 900 000 € 
2012. a). Rõhutame, et langetatud otsus ei võimalda puuetega inimesi ühendava võrgustiku toimimise 
jätkamist ja seab eriti suurde ohtu paljude väiksemate maakondlike kodade ja ühenduste tegevuse.  
 
Lähtuvalt EPI Fondi nõukogu koosolekul otsustatust pöördume Teie poole alljärgnevate küsimustega. 
1) Lähtuvalt EPI Fondi põhikirja punktist 4.4 on EPI Fondi nõukogus 6 liiget ning liikmed määrab 

sotsiaalminister. Alates 02.09.2012 on Tööandjate Keskliidu poolse esindaja Eve Päärendsoni volitused 
nõukogu liikmena lõppenud. Kuna põhikirja kohaselt peab nõukogus olema 6 liiget, soovime veelkord 
juhtida Teie tähelepanu vajadusele määratakse kiiremas korras nõukokku Tööandjate Keskliidu poolne 
puuduv esindaja. 

2) 27.12.2012. a pöördusime Teie poole kirjaga seoses puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku 
toetamisega käesoleval aastal. Kirjas palusime üle vaadata langetatud otsus ning leida täiendavalt 
võimalus toetada EPI Koja organisatsioonide võrgustikku 2013. a vähemalt 2012. a mahus, summas 900 
000 eurot. Kahjuks ei ole meile antud ühtegi selgitust tekkinud olukorrale, kuigi hasartmängumaksu 
laekumiste prognoos on positiivne ja võrreldes eelmiste aastatega on teatud taotlejate aastaprojektide 
summasid märkimisväärselt suurendatud. Lisaks on eelmisel aastal ratifitseeritud puuetega inimeste 
õiguste konventsioon ja Vabariigi Valitsusega sõlmitud koostöömemorandum, kus rõhutatakse puuetega 
inimeste kaasamist ning koostöö vajalikkust igal tasandil. Seega ootame Teie poolset vastust meie 
pöördumisele hiljemalt 14.01.2013. a, peale mida kujundame oma seisukoha ning negatiivse otsuse 
korral edasised tegevused. 

3) EPI Fondi kaudu rahastatakse üle Eestilist puuetega inimeste võrgustikku (~ 263 organisatsiooni), kelle 
peamiseks rahastusallikaks on kõnealune toetus. Seega on meie jaoks ülioluline jõuda 
Sotsiaalministeeriumi ja EPI Fondi vahelise rahastuslepinguni hiljemalt jaanuari lõpuks, mis võimaldab 
veebruari alguses sõlmida lepingud organisatsioonidega. Soovime teada, millal on Sotsiaalministeerium 
valmis lepingu allkirjastama ning tagab rahade liikumise EPI Fondi arvele. 
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