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Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu  
18.10.2016 koosoleku protokoll nr. 2016/03 

 
Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp,  S. Tõniste, R. Saadi, A. Kailas ja S. Drenkhan (Skype vahendusel) ning 
kutsutud juhataja G. Vaher.  
Nõukogu koosolekut juhatas T. Sepp, protokollis M. Haukanõmm.  
Nõukogu koosolek toimus Tallinnas Toompuiestee 10 algusega 12.00 ja lõppes 13.10 
Juhataja informeeris nõukogu, et nõukogu liige M. Haukanõmm ei saa objektiivsetel põhjustel tulla 
koosolekule, kuid on materjalidega tutvunud ja osaleb koosoleku protokolli kooskõlastamisel ja 
allkirjastamisel. 
 
Koosoleku päevakord:  

1. HMN 2017.aastaprojektide esitamine 
2. 2016. aasta reservi (41813€) kasutamine 
3. Muud küsimused 

 Nõukogu esimehe info 
   

1. Päevakorrapunkt 
Juhataja informeeris nõukogu, et HMN 2017.aastaprojektide esitamine ministeeriumile lõpeb 15.novembril, 
mis eeldab seda, et nõukogu peab otsustama, millise koondsummaga Fond taotluse esitab. Kinnitama peab 
ka toetuse jaotamise põhimõtted. Nõukogu liige R. Saadi informeeris, et järgmise aasta eelarves 
planeeritakse hasartmängumaksu laekumise kasvu 4,3%. Nõukogu liikmed olid ühisel arvamusel, et 
kordame 2016 aastataotlust st esitame taotluse 1,0 milj.eurot EPIKoja võrgustiku liikmete tegevuste ja 
programmide toetuseks (algoritmiga jaotamiseks) ja lisaks 100 000 eurot projektikonkurssi alusel 
jagamiseks. Eelnevalt tuleks võrgustikult küsida ja täpsustada, mis on need olulised tegevused, mida oleks 
sihtrühmale vaja kuid milleks vahendeid ei jätku. Nõukogu liige R. Saadi pidas oluliseks, et EPIFond läbi 
vahendite suunaks olulisi teemasid, mitte ainult ei annaks tegevustoetuse vahendeid. Sellest tulenevalt võiks 
projektikonkursi vahendeid suunata puuetega inimeste esindusorganisatsioonidele puuetega inimeste 
õiguste kaitseks, nt kohtu-  või advokaadi kulude katteks. Puuetega inimesed seda täna põhimõtteliselt ei tee 
ja tõenäoliselt on probleemiks rahalised kulud. See võimaldaks puuetega inimeste õigusi ja valdkonda 
suunata läbi kohtupraktika ja ühtlasi tagaks võimaluse seista oma õiguste eest, nt suhetes kohaliku 
omavalitsusega, Töötukassaga, Sotsiaalkindlustusametiga jne.   
Nõukogu esimees tõstatas puuetega inimestele suunatud teenuste ja haldusreformiga seotud teemade 
käsitlemise vajaduse ja tegi ettepaneku kaaluda ka selle teema sissetoomise vajadust järgmise aasta 
projektide teemasse. 
Lisaks leidis nõukogus arutlust ja peeti vajalikuks ka ligipääsetavuse teema katmist projektides, et ka seda 
valdkonda edendada. 
Juhataja tegi ettepaneku, et 2017.aastal oleks mõistlik aastaalguse reservi jätta 5% asemel 3%. 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 

 2017.aastaprojekt esitada HMNle mahus 1 000 000 + 100 000 eurot; 
 juhataja täpsustab 28.oktoobriks, mis on need olulised tegevused ja eesmärgid, mida oleks 

sihtrühmale vaja, kuid milleks vahendeid ei jätku; 
 2017 toetuse algoritmis jätta aastaalguse reservi 3%. 

 
2. Päevakorrapunkt 

Juhataja informeeris nõukogu, et IT ja veebilehtede ning kinnisvaraga seonduva info-õppepäevade osas ei 
ole kahjuks veel selgust, et otsuseid langetada. Tulenevalt eelmise koosoleku otsustest kohtus ta Eesti 
Pimedate Liidu (EPL) ja Põhja-Eesti Pimedate Ühingu (PPÜ) esindajatega. EPL esimees ütles, et nõukogu 
eelmise koosoleku protokollis toodud väide, et liit ja Pimedate Töökeskus Hariner on küsinud riigiabi seoses 
kinnisvara haldamise ja arendamisega, ei vasta tõele. Ühtlasi juhtis ta tähelepanu sellel, et EPL kinnisvara ei 
saa müüa selleks, et kasutada saadud vahendeid nende ühe liikmesühingu probleemide lahendamiseks, 
kuna seda ei lubaks teised liikmesühingud. Juhataja informeeris, et kontakteerus ka Riigi Kinnisvara 
kommunikatsioonijuhiga, et küsida, kas nemad saaksid PPÜd konsulteerida ja juhendada kinnisvaraga 
seonduvate probleemide lahendamisel. Põhimõtteline nõusolek anti, kuid selleks peaks PPÜ kokku panema 
infopaketi kinnisvara suurusest, tegelikust seisundist ja kasutamisest. 
 
Juhataja informeeris nõukogu, et konsulteeris EPIK veebilehe halduriga veebilehtede turvalisuse ja 
õppepäeva korraldamise küsimuses. Vastuseks oli, et mingit üldist veebilehtede haldamise koolitust pole 
mõtet teha, sest kasutatakse väga erinevaid platvorme ja koolituse efektiivsus/kasutegur jääks väga 
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madalaks. Kuna peaaegu pooled EPIK võrgustiku kodulehed on tehtud WordPressi platvormil, siis oleks 
mõistlik korraldada koolitus just WordPressi halduskeskonna võimaluste tutvustamiseks. Juhataja küsis 
võrgustikult, millised on veebilehtede haldajate probleemid ja kas nad vajavad IT teabepäeva korraldamist. 
Kõige suuremad probleemid olid Diabeediliidul (EDA) kelle kodulehte rünnati häkkerite poolt  ning sooviti 
kopeerida nende kodulehelt diabeetikute delikaatseid isikuandmeid. Riigi Infosüsteemide Ameti 
infoturbeintsidentide käsitlemise osakonna soovitusel suleti nende koduleht selliselt, et täiendusi ning 
muudatusi ei ole  administraatoril võimalik sisse viia. Eesti Diabeediliidu jaoks oli kõige olulisem, et nad 
saaksid esimesel võimalusel taastada diabeetikute foorumi ning esialgu tegeles nende IT spetsialist uue 
foorumi loomisega ning hetkel töötab foorum tõrgeteta. 2015 aastal sõlmiti leping uue kodulehe loomiseks 
firmaga WEBExpert, kuid kahjuks tuli leping katkestada ja toimivat lehte siiani ei ole ning EDA soovitus 
kõigile meie võrgustiku liikmetele on suhtuda firmasse WEB Expert ülima ettevaatlikkusega. 
Kuna vanade veebilehtedega oli probleeme ka teistel organisatsioonidel, siis tegi juhataja ettepaneku k.a. 
reservist toetada ka vanadelt veebiplatvormidelt lehtede üleviimist uuemale turvalisemale platvormile. 
Nõukogu esimees informeeris, et ka Tallinna veebilehte ja üldist meilboksi on tõsiselt rünnatud ja pakkus 
oma abi esineja saatmisel sellele koolitusele, kes räägiks IT turvalisuse teemadel. Vastava isiku kontakti 
esitab ta juhatajale.  
 
2. Nõukogu otsustas (ühehäälselt):  

2.1. Toetada vanade ja raskesti hallatavate kodulehtede kaasajastamist; 
2.2. Juhataja lepib kokku IT turvalisuse ja WordPressi halduse koolituse.  

 
3. Päevakorrapunkt 

Nõukogu esimees informeeris, et 10.novembril toimub kurtide hariduskonverents (http://www.ead.ee/379988 
) , mis on pühendatud Eestis kurtidele hariduse andmise 150. aastapäevale. Ürituse jätkuna on 11.novembril 
Tallinna Helenin Koolis lions heategevuspäev, mille käigus on võimalik tutvuda kooliga ja tähistatakse ka 
EKLVL 25.juubelit (http://helen.edu.ee/kool/eklvl-tahistab-11-novembril-oma-25-sunnipaeva/ ). Kui on huvi 
osalemiseks, palun siis teada anda T.Sepale. 
 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt) võtta informatsioon teadmiseks. 
 
Nõukogu kinnitab „EPI Koja puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku projektidele HMN poolt 
eraldatud toetuse kasutamise põhimõtted 2017“ ja teeb otsused k.a. reservi kasutamise kohta 
elektrooniliselt koosolekut kokku kutsumata. 


