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Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu  
25.10.2017 koosoleku protokoll nr. 2017/03 

 
Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp, M. Haukanõmm, S. Tõniste, R. Saadi ja S. Drenkhan ning kutsutud 
juhataja G. Vaher. Puudus nõukogu liige A. Kailas. 
Nõukogu koosolekut juhatas T. Sepp, protokollis M. Haukanõmm.  
Nõukogu koosolek toimus Tallinnas Toompuiestee 10 algusega 15.30 ja lõppes 17.45 
 
Koosoleku päevakord:  

1. Konkursi väljakuulutamine uue juhataja leidmiseks  
2. Konkursi väljakuulutamine investeeringuteks ja soetusteks eraldatavate vahendite kasutamiseks 
3. Ülevaade Fondi majanduslikust seisust ja 2017 reservi kasutamine 
4. 2018.a HMN taotlusega seonduv  
5. Muud küsimused sh parkimiskaardid   

 
1. Päevakorrapunkt 

Nõukogu liikmed arutasid ja tegid ettepanekuid juhataja poolt eelnevalt saadetud konkursi kuulutuse projekti 
täiendamiseks. Juhataja andis ülevaate senisest töökorraldusest ja ülesannete jaotusest fondis ning 
informeeris nõukogu, et suure tõenäosusega tuleb uuel juhatajal leida ka uus raamatupidaja. 
 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 

1.1. Kuulutada välja konkurss fondile uue juhataja leidmiseks (konkursi kuulutus lisa 1); 
1.2. Konkursi kuulutus saata EPIK võrgustiku meililisti ja avaldada veebilehel www.epikoda.ee,  

üleriigilistes ajalehtedes Postimees ja Päevaleht ning portaalis www.cv.ee ; 
1.3. Kandideerijatel saata CV ja motivatsioonikiri meilile epifond@gmail.com hiljemalt 

20.11.2017 (juhataja edastab need kõigile nõukogu liikmetele); 
1.4. Nõukogu teeb valiku elektrooniliselt, keda kutsuda nõukogu ette töövestlusele 24.11.2017 

koosolekul. 
 

2. Päevakorrapunkt 
Nõukoge esimees informeeris nõukogu, et on kohtunud sotsiaalministeeriumi asekantsleriga ja arutanud 
fondile laekunud erakorralise tulu 28 000 eurot (Karaski Keskuse likvideerimisest laekunud summa) 
võimalikku kasutamist toetamaks puuetega inimeste organisatsioonide investeeringuid ja soetusi. Asekantsleri 
saadetud kirjas toetab ministeerium sellist lähenemist, et nõukogu korraldab selleks avatud projektikonkursi. 
Samuti on ministeeriumile mõistetav, et vahendid on piiratud suurema mõju saavutamiseks. Kirjaga 
sotsiaalministeerium informeerib nõukogu, et nad on leidnud võimaluse esitada 2017. a riigieelarve muutmise 
eelnõusse täiendus, millega käesoleval aastal eraldataks ühekordselt 100 000 eurot SA EPIFond’ile 
puuetega inimeste organisatsioonide tegutsemise ja teenuste pakkumise jätkusuutlikkuse 
tugevdamiseks vajalikeks investeeringuteks ja soetusteks. Riigieelarve muudatuste menetlemise ajakava 
näeb ette nende vastuvõtmise novembri lõpuks. Vahendid tuleks ära kasutada selle aasta jooksul. Juhataja 
tegi ettepaneku kuulutada konkurss üldsummale 128 000 eurot (sh eelmisel aastal laekunud Karaski Keskuse 
likvideerimisest laekunud summa). 
 
 Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 

2.1. kuulutada välja konkurss investeeringuteks ja soetusteks eraldatavate vahendite 
kasutamiseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 20.11.2017.a; 

2.2. menetletakse EPIKoja võrgustiku organisatsioonide taotlusi, mis on suunatud puuetega 
inimeste organisatsioonide tegutsemise ja teenuste pakkumise jätkusuutlikkuse 
tugevdamiseks; 

2.3. eeldatakse, et taotluse suurus oleks kuni 20 000 eurot. Kui põhjendatud investeeringu 
vajadus on suurem, siis jagada tehtavad tööd etappideks, mille eelarve on selgelt ja 
loogiliselt taotluses detailselt lahti kirjutatud, et vajadusel oleks võimalik ka taotlust 
osaliselt toetada, kui toetatavatest taotlustest jääb vabu vahendeid; 

2.4. taotluste hindamisel arvestatakse investeeringu vajaduse põhjendatust (mida investeeringu 
teostamisega saavutatakse, mis muutub paremaks, kas investeeringu järgselt on tegevus 
jätkusuutlik), omaosaluse määra projektis ja toetatud tegevuse mõju määra (kui suur on 
kasusaajate ring); 

2.5. investeeringutaotlusega planeeritud tööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 30.juuniks 
2018. Toetuse saamisel makstakse toetus välja kahes etapis: 1.makse kuni 50% toetusest 
peale lepingu sõlmimist  ja lõppmakse peale aruande esitamist. 
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3. Päevakorrapunkt 

Juhataja informeeris nõukogu, et küsis võrgustikult ettepanekuid (juhtides tähelepanu nõukogu poolt kinnitatud 
toetuste andmise põhimõtete punktile 6.2. „reservist toetatakse paljusid organisatsioone hõlmavaid 
üksikprojekte .... st ei anta ühele organisatsioonile oma tegevusprogrammi täiendavaks toetamiseks“), milleks 
võiks reservi vahendeid kasutada ja tutvustas saadud ettepanekuid. Valdav osa organisatsioone tegi 
ettepaneku kasutada reservi EPIK liikmesorganisatsioonide veebilehtede arendamiseks ja nende halduse 
toetamiseks. Nõukogu esimees tegi ettepaneku suunata koolitustega seotud ettepanekud (lektor Tõnu 
Lehtsaare loengud stressist ja sellega toimetulekust töökollektiivis. Erivajadustega inimestel on rohkelt 
muresid. Kui iga maakond saaks ühe loengu temalt, see oleks super. Õpetada ühingutele, kuidas läbi viia 
annetuskampaaniaid ja rakendada sotsiaalse ettevõtlust ühingu hüvanguks kus keskendutakse rohkem 
praktilistele nõuannetele, kui teoreetilisele nägemusele antud teemast) EPIKojale, et nad lülitaks need oma 
2018.a koolitusprogrammi.  
Nõukogu esimees tegi ettepaneku kasutada veebilehtede toetuse määramiseks eelnevate aastate algoritmi, 
milles suurendatakse punktide 2.2 (Liidud: nõuandeid/soovitusi puudega toime tulemiseks; Kojad: kuidas ja 
kust kohast KOV pakutavat saada), 2.3 (informatsiooni puudega seotud teenuste, rehabilitatsiooni ja 
abivahendite kohta sh vajalikud viited) ja 3. (elektrooniliselt organisatsiooni poolt väljaantud infomaterjale 
(bukletid, infolehed, ajakirjad jne.); puudega seotud uurimistööd, trükised, artiklid või viited neile) maksimaalset 
hindepunkti 2 asemel 3.    
 

3. Nõukogu otsustas (ühehäälselt) kasutada k.a. reservi 22 370 eurot EPIK 
liikmesorganisatsioonide veebilehtede arendamise ja haldamise toetuseks. Toetuse 
määramiseks kasutada algoritmi (lisa 2). Juhatajal teha hindamine 20.11.2017 seisuga ja 
esitada nõukogule 24.11.2017 koosolekul. 

 
4. Päevakorrapunkt 

Juhataja informeeris nõukogu, et riigi 2018.a eelarveprojektis planeeritakse HM laekumise kasvu +3,68% 
(28,10 milj. versus 27,102 milj EUR) kuid sotsiaalministeeriumile planeeritakse HM kulude langust -0,96%. 
(4,229 milj. versus 4,270 milj EUR). 1. oktoobrist 15. novembrini saab esitada Sotsiaalministeeriumile 
Hasartmängumaksu Nõukogule edastatavate  suurprojektide taotlusi ja küsis nõukogult, millises summas 
esitada EPIF taotlus HMN-le EPIKoja võrgustiku toetamiseks. 
 

4. Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
4.1. 2018.aasta projekt esitada HMN-le mahus 1 100 000 eurot, millest 1 000 000 eurot EPIKoja 

võrgustiku liikmete tegevusprogrammide toetuseks ja lisaks 100 000 eurot projektikonkursi 
alusel jagamiseks puuetega inimeste organisatsioonide tegutsemise ja teenuste pakkumise 
jätkusuutlikkuse tugevdamiseks vajalikeks investeeringuteks ja soetusteks (2017.a. 
jätkuprojektina). 

4.2. kinnitada "SA EPI Fondi poolt aastaks 2018 EPIKoja puuetega inimeste organisatsioonide 
võrgustiku projektidele HMN poolt eraldatud toetuse kasutamise põhimõtted" (Lisa 3).  
 

5. Päevakorrapunkt 
Juhataja informeeris nõukogu parkimiskaartidega seonduvatest ja jätkuvalt lahendamata probleemidest ning 
tutvustas rootslaste pakkumist parkimiskaartide trükkimiseks kaasaegsel tehnoloogilisel tasemel. Juhataja ja 
nõukogu esimees küsisid sotsiaalministeeriumi esindajalt, mis on Linnade Liidu pöördumisest saanud kuna 
meie ei ole vastust jõudnud. Juhataja seisukoht oli, et riigil puudub poliitiline tahe parkimiskaartidega 
seonduvate probleemide konstruktiivseks lahendamiseks. Sotsiaalministeeriumi esindaja vastas, et küsimus 
on riigi prioriteetide seadmises. 
 

5. Nõukogu otsustas (ühehäälselt) võtta info teadmiseks. Juhataja küsib firmalt Seriline AB 
hinnapakkumist Eesti puudega inimese parkimiskaartide tootmiseks.  

 
 
Nõukogu järgmine korraline koosolek toimub 24.11.2017.a kell 13.40 Toompuiestee 10. 


