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Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu  
26.02.2014.a. virtuaalse koosoleku protokoll nr.2014/01 

 
Käesolev protokoll on vormistatud sihtasutuste seaduse § 30 lõike (2) ja Fondi põhikirja p. 4.17 alusel 
nõukogu koosolekut kokku kutsumata. 
Protokolli valmistas ette ja esitas nõukogule arutamiseks ja otsuste langetamiseks juhataja G.Vaher 
elektrooniliselt nõukogu liikme Hille Martisen ettepanekul.  
 
Virtuaalse koosoleku päevakord:  

1. Nõukogu 30.12.2013.a otsusega kinnitatud "SA EPI Fondi poolt aastaks 2014 EPIKoja puuetega 
inimeste organisatsioonide võrgustiku projektidele HMN poolt eraldatud toetuse kasutamise 
põhimõtted" punktiga  2.2 sätestatud tingimuse rakendamises erisuse tegemine 

 
1.Päevakorrapunkt 
Juhataja informeeris nõukogu, et Raplamaa Puuetega Inimeste Kojalt ja Harjumaa Puuetega Inimeste 
Nõukojalt on üldkoosoleku otsuse alusel taotlus, et neil lubataks erand korras teha erisus Nõukogu 
30.12.2013.a otsusega kinnitatud "SA EPI Fondi poolt aastaks 2014 EPIKoja puuetega inimeste 
organisatsioonide võrgustiku projektidele HMN poolt eraldatud toetuse kasutamise põhimõtted" punktiga  2.2 
sätestatud tingimuse (kui kodadel on ruumid ja kontoritehnika, mida saavad kasutada 
liikmesorganisatsioonid, võib üldkoosoleku otsusega maakonna kogulimiidist eraldada kuni 60 % 
ühistegevuse tarbeks kojale ja halduskulude % piiranguid ei rakendada) rakendamisel. 
Rapla maakonna kogutoetus on vaid 12 892€, millest koja toimivana hoidmiseks ja ühistegevuste 
tagamiseks jäetakse  üldkoosoleku otsusega 9 032€ (70%). 
Harjumaa  kogutoetus on 25 740€, millest koja tegevusteks jäetakse 19 960€ (77,5%) sh halduseks 4786 ja 
ühisüritusteks 15 174€, millest Saku valla Diabeetikute Seltsingu tegevus 770€.  
 
Hiiumaa Puuetega Inimeste Koja juhatus palub jätkata eelnevate aastate praktikat, et nende maakonnale 
eraldatud väike toetus (10 388€) jääb koja hallata (st ühingutega alllepinguid ei sõlmita vaid koda tasub 
nende poolt korraldatud ürituste arved eelnevalt kokku lepitud mahus). Juhatuse otsusega eraldatakse 800€  
4-le liikmesorganisatsioonile, kogu ülejäänud HMN toetus läheb Hiiumaa PIK-le. Puudub vastav üldkogu 
otsus. Kuna organisatsioonide taotlused puuduvad, siis neile broneeritud summa jäetakse eelarves aasta 
alguse reservi. 
 
OTSUSTATI (ühehäälselt): 
1.1. erandkorras aktsepteerida Harjumaa PIN ja Raplamaa PIK taotlusi esitatud kujul ja sõlmida 
nendega lepingud; 
1.2. aktsepteerida Hiiumaa PIK taotlust juhul, kui see on üldkoosoleku poolt heakskiidetud.  
 
  
 
Nõukogu esimees kutsub nõukogu järgmise korraline koosolek kokku vastavalt vajadusele. 
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