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Puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku toetamine 2013. aastal 
 
Eesti Puuetega Inimeste Fond (SA EPI Fond) ja  Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPI Koda) juhatus on 
sügavalt pettunud Hasartmängumaksu Nõukogu k.a. 17. detsembril tehtud otsuses, millega vähendatakse EPI 
Koja puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku (~263 organisatsiooni ~22 tuhande liikmega) toetust 
2013. aastal võrreldes käesoleva aastaga tervelt 22% (2013. a 700 000 € versus 900 000 € k.a.). Selline 
toetus ei võimalda puuetega inimesi ühendava võrgustiku toimimise jätkamist ja seab eriti suurde ohtu 
paljude väiksemate maakondlike kodade ja ühenduste tegevuse. Nimetatud otsus on tekitanud sügavat 
arusaamatust ja rahulolematust meie võrgustikku kuuluvates organisatsioonides.  
 
Meile on arusaamatu, kuidas olukorras, kus meie riigi majanduslik olukord ja planeeritavad laekumised 
hasartmängumaksust riigi eelarvesse kasvavad, tehakse otsus, mis oluliselt kahjustab puuetega inimeste 
toimetulekut ja nende ühistegevust.  
HMN otsus on vastuolus Eesti Vabariigi Invapoliitika Üldkontseptsiooni „Puuetega inimestele võrdsete 
võimaluste loomise standardreeglid“ (ÜRO Peaassamblee resolutsiooni 48/96, heaks kiidetud Vabariigi 
Valitsuse 16.05.1995 istungil), 18. reegliga, mille kohaselt riik peab ergutama ja toetama puuetega 
inimeste, nende perekonnaliikmete ja/või esindajate organisatsioonide teket ja tugevnemist nii 
majanduslikult kui teistes vormides. Lisaks on langetatud otsus vastuolus 30.05.2012 ratifitseeritud ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja fakultatiivprotokolliga, mille läbivaks põhimõtteks on puuetega 
inimeste kaasamine, soodsate tingimuste loomine ja toetamine. Lisaks juhime tähelepanu, et Vabariigi 
Valitsus ja EPIKoda sõlmisid k.a. 30.03 koostöömemorandumi, kus lepiti kokku puuetega inimeste 
kaasamises, organisatsioonide tugevdamises ning koostöös. Riik peab tunnustama, et puuetega inimeste 
organisatsioonidel on täita oluline roll puuetega inimeste poliitika arendamisel ning riigil tuleb edendada ja 
tugevdada puuetega inimeste kohalikke organisatsioone, et mõjutada puuetega inimeste elu kõigil 
tasanditele, kuid eriti kohalikul tasandil. 
Ebapiisav rahaline ressurss ei võimalda kaasata vajalikus mahus inimressurssi ega võimalda 
organisatsioonidel olla arvestatavaks koostööpartneriks riigile ja omavalitsustele ning vajalikul määral ja 
mahus täita invapoliitika üldkontseptsioonist, konventsioonist ja koostöömemorandumist tulenevaid rolle: 

 puuetega inimeste vajaduste ja prioriteetide määratlemine; 
 planeerimises osalemine; 
 puuetega inimeste elu puudutavate teenuste ja abinõude osutamine ja hindamine; 
 puudega inimeste ja rahva teadlikkuse tõstmisele ja muutuste elluviimisele kaasaaitamine. 

 
SA EPI Fond ja  EPI Koja juhatus paluvad Hasartmängumaksu Nõukogul leida võimalus oma tehtud 
otsus veelkord läbi vaadata ja tagada EPI Koja organisatsioonide võrgustiku 2013.a toetuse jätkamine  
vähemalt 2012. aasta mahus. Ühtlasi kordame oma ettepanekut sätestada puuetega inimeste 
võrgustikule kindel protsent iga-aastase eraldusena laekuvast hasartmängumaksust.  
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