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Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu  
07.08.2017 koosoleku protokoll nr. 2017/02 

 
Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp, M. Haukanõmm, S. Tõniste, R. Saadi (Skype vahendusel), A. Kailas ja 
S. Drenkhan ning kutsutud juhataja G. Vaher.  
Nõukogu koosolekut juhatas T. Sepp, protokollis M. Haukanõmm.  
Nõukogu koosolek toimus Tallinnas Toompuiestee 10 algusega 16.00 ja lõppes 17.30 
 
Koosoleku päevakord:  

1. Põhja-Eesti Pimedate Ühingu (PPÜ) taotlus  
2. Muud küsimused 

 Fondi juhataja konkursist 
   

1. Päevakorrapunkt 
Nõukogu esimees palus juhatajal tutvustada PPÜ taotlust „Nägemispuudega Inimeste 
Rehabiliteerimiskeskuse taaskäivitamine PPÜ majas aadressil Tondi 8a Tallinnas.“  
PPÜ ja Eesti Pimemassööride Ühing (EPMÜ) on 2006. aastal loodud Nägemispuudega Inimeste 
Rehabiliteerimiskeskuse (NIRK) asutajaliikmeteks. NIRK on tegutsenud alates 2006 aastast EPMÜ 
Massaažikeskuse ruumides. Alates 2017 rakendusid rehabilitatsiooniteenuse ruumidele täiendavad 
nõuded, mis eeldavad Päästeameti ja Terviseameti kooskõlastusi ja vastavaid tõendeid. EPMÜ ruumide 
(289m2) renoveerimine on  lõppjärgus – vaja on renoveerida kabinettide esine koridor ning kaks abiruumi. 
Kuna renoveerimise käigus tõuseb Keskust läbiv põrand, siis enne remonditööde lõpule viimist ei ole võimalik 
Keskusele paigaldada kahte tuletõkkesektsiooni läbiva koridori otsa tuletõkkeust. Kuni ei ole paigaldatud 
tuletõkkeuksi, seni ei väljasta Päästeamet rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks vajaminevat tõendit. 
Seega on NIRK teenuste jätkamiseks vaja  viia lõpuni rekonstrueerimistööd EPMÜ keskuses ning paigaldada 
tuletõkkeuksed. 
Juhataja meenutas, et taotlus on esitatud Sihtasutuse Karaski Keskus (SAKK) likvideerimisest laekunud Fondi 
osale (28 000 eurot), mida tulenevalt SAKK põhikirja varajaotuse punktile saab kasutada sama 
sihtsuunitlusega tegevuse jätkamiseks st rehabilitatsiooni teenuse arendamiseks. 
Nõukogu liikmed jõudsid arutelu käigus ühisele veendumusele: 

 kuna tegemist on suhteliselt suure summaga, siis selle ilma konkursita eraldamine ühele 
organisatsioonile oleks ebaõiglane teiste puudeliikide organisatsioonide suhtes, kellel võivad olla 
analoogilised probleemid; 

 teades PPÜ Tondi 8a majaga seonduvaid probleeme (kui aasta lõpuks ei suudeta renoveerida 
elektrisüsteemi, siis võidakse elekter välja lülitada jne.), võib ka toetuse andmine mitte tagada 
pimedatele rehabilitatsiooniteenuse jätkumist; 

Nõukogu liige R.Saadi informeeris nõukogu, et PPÜ on korduvalt esitanud sotsiaalministeeriumile taotlusi 
maja renoveerimiseks ja on olnud rida kohtumisi lahenduste leidmiseks. Ministeerium on teinud ettepaneku 
korraldada septembri alguses kohapeal laiendatud kohtumine, millel osaleksid lisaks sotsiaalministeeriumi 
esindajale ka esindajad Tallinna linnast, Pimedate Liidust ning EPIKojast ja Fondist.  
Nõukogu esimees oli seisukohal, et nende vahenditega võiks toetada mitte konkreetseid investeeringuid, 
vaid pigem ekspertiise, kuidas organisatsioonidele kuuluvat kinnisvara paremini majandada ja et selliste 
taotluste esitamiseks on vaja anda võimalus ka teistele organisatsioonidele. 
 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt) hetkel PPÜ taotlust mitte rahuldada ja pöörduda  selle juurde tagasi 
septembri keskel pärast sotsiaalministeeriumi korraldatavat kohtumist. 
 

2. Päevakorrapunkt 
Juhataja leping lõpeb järgmise aasta 14.jaanuaril ja nõukogu arutas, millal on mõistlik korraldada konkurss 
uue juhataja leidmiseks.  
 
 Nõukogu otsustas (ühehäälselt) konkurss uue juhataja leidmiseks korraldatakse k.a. oktoobris.  
 
 
Nõukogu järgmise korralise koosoleku kutsub esimees kokku septembris peale laiendatud kooseisuga 
kohtumist PPÜ-s. 


