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Tegevusaruanne

Eesti Puuetega Inimeste Koda (edaspidi EPIKoda) on Eesti puuetega inimeste ja
krooniliste haigustega inimeste ühenduste ja liitude katusorganisatsioon, kuhu kuulub 32
erinevat liitu ja 16 maakondlikku koda. Kokku esindab EPIKoda u 287 organisatsiooni ligi
22 000 liikmega.
 

EPIKoja missiooniks on puuetega inimeste huvide, õiguste ja vajaduste esindamine,
edendamine ja kaitsmine läbi tõhusa koostöö, puudetemaatika süvalaiendamise ning
poliitikakujunduse riigiasutuste-, liikmesorganisatsioonide- ja avalikkusega.
Visiooni kohaselt on EPIKoda tugev ja strateegiline koostööpartner puudepoliitika
kujundamisel ja puuetega inimeste heaolu edendamisel Eestis. EPIKoja
liikmesorganisatsioonid on tugevad ja professionaalsed koostööpartnerid ja läbi koostöö
paraneb puuetega inimeste elukvaliteet.
Puudega inimestele on kättesaadavad täisväärtuslikuks toimetulekuks vajalikud
toetussüsteemid ja teenused; paranenud on ühiskonna teadlikkus puudega inimestest kui
ühiskonna täisväärtuslikest kodanikest.
 

EPIKoja põhikirjalisteks eesmärkideks on:
1. kaitsta puuetega inimeste inim-, kodaniku-, sotsiaalseid ning majanduslikke õigusi;
2. kaitsta oma liikmete ning liikmeskonna liikmete huvisid;
3. olla puuetega inimeste poliitika edendamise alaseks üleriigiliseks koostöö- ning
koordinatsiooniorganiks;
4. esindada ja kaitsta Eesti puuetega inimeste huve Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil;
5. soodustada võimaluste võrdsustamist kõigile, vastavalt mittediskrimineerimise
põhimõttele, koostöös riigi valitsemis- ja võimuorganite, kodanikeühenduste, ärisektori
ning rahvusvaheliste organisatsioonide ja esindustega;
6. osutada koolitus-, hoolekande- ja sotsiaalalaseid jt teisi teenuseid ning korraldada
ühisüritusi.
 

Põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks pakume teavet ja koolitusi oma
liikmesorganisatsioonidele, teeme koostööd erinevate ministeeriumide,
riigiasutuste ja teiste MTÜ-dega, osaleme erinevates töögruppides ja komisjonides, viime
läbi projekte puuetega inimestele, liikmesorganisatsioonidele ning võrgustiku partneritele
(KOV, haridusasutused, tööandjad, tudengid jt); korraldame seminare, avaldame artikleid
ja teabematerjale. Iga-aastaselt korraldame puuetega inimeste päeva tähistamiseks
konverentsi, samuti puuetega inimeste kultuurifestivali, 3-4 korda aastas anname välja
ajakirja ”Sinuga” ning 10-11 numbrit aastas eakatele mõeldud ajalehte „Elukaar“.
 

Lisaks siseriiklikele tegevustele panustab EPIKoda aktiivselt rahvusvaheliste suhete
arendamisse ja parimate praktikate vahetamisse.

EPIKoja tegevused 2016. aastal
 

2016. aasta prioriteetsed teemavaldkonnad olid:

Aidata kaasa ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ellurakendamisele Eestis
läbi konventsiooni põhimõtete edendamise ja teadlikkuse kasvu, sh osalemine
sõltumatu mehhanismi töös;
Olla riigile partneriks ja eksperdiks töövõime reformi ning teiste sotsiaalsüsteemi
muudatuste käivitamisel, kaasates puuetega inimeste esindusorganisatsioone ning
andes teavet sihtgrupile;
Toetada EPIKoja ja liikmesorganisatsioonide jätkusuutlikku arengut sh eelkõige
organisatsiooni arengukava 2017-2022 väljatöötamisega.
 

 

EPIKoja tegevusprogramm on jaotatud üheksaks alaprojektiks. Alaprojektide 
eesmärkide saavutamist, tegevuste elluviimist ning kogumõju suurendamist toetavad
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lisaprojektid.
 

1. Arendustegevused
Alaprojekti eesmärgid:
• Pakkuda informatsiooni ja arendustegevusi EPIKoja liikmesorganisatsioo-nidele,
suunaga liikmesorganisatsioonide jätkusuutlikule pädevusele puuetega inimeste eluolu
parandamiseks üle Eesti.
• Tõsta läbi teavitus- ja arendustegevuste puudega inimeste, nende pere-liikmete ning
valdkonna spetsialistide teadlikkust puudetemaatika osas (toetused, teenused,
võimalused, õigused, kohustused jm).

 

Aruandeperioodil läbiviidud tegevused:
• 2 üldkoosolekut
• 7 juhatuse koosolekut
• 2 regionaalset infopäeva
• 5 koolitust EPIKoja liikmesorganisatsioonidele
• 2 tegevmeeskonna ja juhatuse arendusseminari
• 2 ümarlauda EPIKoja liikmesorganisatsioonidele ja koostööpartneritele
• 2 miniuuringut võrgustiku liikmete ja koostööpartnerite hulgas
• 1 tänuüritus võrgustiku liikmetele ja koostööpartneritele
• EPIKoja liikmesorganisatsioonide regulaarne nõustamine
• EPIKoja arengukava 2017-2023 väljatöötamine
• Kogemusnõustamise valdkonna arendamine
 

Koolitus- ja teabepäevade päevakavad ja materjalid ning muud sisutegevusega seotud
materjalid (sh juhatuse ja üldkogu koosolekute protokollid) on kättesaadavad EPIKoja
koduleheküljel www.epikoda.ee, samuti vastavates projektikaustades.
Esitatud seisukohad, pöördumised, kirjavahetus jm on kättesaadav EPIKojas.
 

2. Huvikaitse
Alaprojekti eesmärk:

• Panustada puudepoliitika kujundamisse läbi ühisseisukohtade väljakujundamise,
arvamuste andmise ja esindamise ning läbi osalemise erinevates töögruppides,
komisjonides ja koostööprojektides lähtudes puudega inimeste õigus- ja huvikaitsest

 

Aruandeperioodil läbiviidud tegevused:
• 28 seisukohtade ja arvamuste väljatöötamist ning edastamist poliitikakujundajatele
seaduseelnõude, arengukavade ja programmide osas
• ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni variraporti koostamine (tegevus jätkub
2017)
• Loengukursused kõrgkoolides 4 grupile
• 5 koolitust kutse- ja kõrgkoolide töötajatele
• 8 ettekannet koostööpartnerite konverentsidel/seminaridel
• 1 festivali Puude Taga On Inimene kaaskorraldamine MTÜ-ga Puude Taga On Inimene
• 24 kommentaari, pressiteate või artikli avaldamine meedias
• 1 peatüki koostamine ja avaldamine Äripäeva Käsiraamatus
• 1 rahvusvahelise konverentsi GAAD2016 kaaskorraldamine Tallinna Ülikooliga
• Osalemine Võrdse Kohtlemise Võrgustiku töös
• Osalemine Mitmekesisuse kokkuleppe töös
• Osalemine Arvamusfestivalil 2016 panelistidena
• Tööandjate regulaarne nõustamine
• Partnerite regulaarne nõustamine ligipääsetavuse alal
 

Koolituste ja ettekannete materjalid ning muud sisutegevusega seotud materjalid on
kättesaadavad EPIKoja vastavates projektikaustades. Esitatud seisukohad, pöördumised,
kirjavahetus, meedias avaldatud materjalid jm on kättesaadavad EPIKojas
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3. Haldus ja administreerimine
Alaprojekti eesmärgid:

• Puuetega inimeste alase informatsiooni ja arvamuste vahendamine ja avaldamine
• Koostöö edasiarendamine erinevate ministeeriumite ja riigiasutustega, Riigikogu
Sotsiaalkomisjoni, tööandjate ja töötukassaga jt partneritega, osalemine töögruppides,
komisjonides ja nõukogudes
• EPIKoja kui organisatsiooni toimimine, tagades igapäevase sisulise töö tegemiseks
vajalikud tööruumid nii EPIKojale kui Toompuiestee 10 asuvatele
liikmesorganisatsioonidele, IT-, büroo ja kommunikatsioonivahendid, finants-arvestuse
jm. Kõigil liikmesorganisatsioonidel oli võimalik kasutada soodustatud tingimustel
EPIKoja ruume kohtumiste, koosolekute kui ka suuremate ürituste korraldamiseks

Aruandeperioodil läbiviidud tegevused:
• EPIKoja tegevmeeskonna ja juhatuse liikmete jt esindajate osalemine 22-s töögrupis,
komisjonis ja nõukogus (nt Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium,
Astangu KRK, Riigikantselei, Haridusfoorum, Haigekassa, SA Haapsalu NRK, SA
Kutsekoda, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium).
• Kodanike konsulteerimine kirjalikus ja suulises vormis puuetega inimeste ja krooniliste
haiugetega seotud teemadel
• Pöördumistele vastamine puuetega inimeste ja krooniliste haigete valdkonnas
• EPIKoja elektroonilise kommunikatsiooni- ja tegevuste andmebaasi haldamine
 

Elluviidud tegevustega seotud dokumentatsioon ja materjalid on kättesaadavad EPIKojas.

4. Välissuhted
Alaprojekti eesmärgid:

Tagada EPIKoja organisatsioonide võrgustikule asjakohane teave EL-i puudepoliitikast
Olla avatud kontaktidele, mis arendavad võrgustiku jätkusuutlikkust puudepoliitika
arendustöös
Kaardistada ning edastada rohujuure tasandi infot ja statistikat sihtrühma kohta EL ja
teiste riikide asjaomaste asutuste ja organisatsioonide esindajatele
• Panustada 2016 EL-i erinevate poliitiliste algatuste elluviimisesse, aidates
sellega kaasa parima tulemuse saavutamisele Ligipääsetavuse akti ja Euroopa
puudega inimese kaardi protsessides

Aruandeperioodil läbiviidud tegevused:
• Osalemine Euroopa Puude Foorumi (EDF) juhatuse koosolekul Amsterdamis ja
Brüsselis
• Osalemine EDF üldkogul Dublinis
• Osalemine Euroopa Patsientide Foorumi üldkoosolekul Brüsselis
• 1 tänuürituse ja rahvusvahelise täiskasvanuhariduse seminari korraldamine Tallinnas
Põhjamaade ja Balti riikide puuetega inimeste katusorganisatsioonide esindajatele
• Euroopa Sotsiaalõiguste samba arutelu kaaskorraldamine Euroopa Komisjoni ja
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega Euroopa Komisjoni Eesti esinduses
• Osalemine ASEM 16. inimõiguste alasel koverentsil Pekingis
• Harvikhaiguste valdkonnas tehtavat tööd tutvustava ürituse kaaskorraldamine SA Eesti
Agrenska Fondiga diplomaatilisele korpusele Rootsi saatkonnas Tallinnas
• Osalemine Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee meediaseminaril Viinis
• Osalemine Euroopa Komisjoni konverentsil Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva
tähistamiseks Brüsselis
 

5. Info ja kommunikatsioon

Aruandeperioodil läbiviidud tegevused:
• ajakirja „Sinuga“ (4 numbrit tiraažiga 700) väljaandmine
• ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni selgitava teatmiku levitamine lastele
(1000 eks)
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• EPIKoja liikmete 2015 aasta tegevuste kokkuvõtete koostamine • Käsiraamatu „Teekond
erilise lapse kõrval“ puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele väljaandmine
pabertiraažiga 1000 ja elektrooniliselt
http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/03/Teekond-erilise-lapse-kõrval.pdf-WEB.pdf
• EPIKoja veebilehe vormi ja sisu kaasajastatamine ja vaegnägijatele paremini
ligipääsetavaks tegemine, veebilehe nutiseadme-sõbralikuks arendamine
• Regulaarsete postitustega EPIKoja Facebook kodulehekülje haldamine
• EPIKoja koostööpartnerite (Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Eesti
Töötukassa, Võrdõigusvolinik jne) konsulteerimine puudega inimestele suunatud
infomaterjalide koostamisel ning koostööpartnerite infomaterjalide levitamine siht-grupile
• Sotsiaalvaldkonna teenuseid osutavate institutsioonide info vahendamine ja levitamine
EPIKoja liikmesorganisatsioonidele

6. Puuetega inimeste kultuurifestival

Aruandeperioodil läbiviidud tegevus:
Puuetega inimeste kultuurifestivali näol on tegemist traditsiooniks kujunenud üri-tusega,
mis toimus juba 21. korda ja viidi aruandeaastal läbi Tartus Vanemuise Kontserdimajas
3-4.06. Festivali eesmärk on anda puudega taidlejatele võimalus esineda teises miljöös ja
teises kohas, saada uusi kogemusi, leida uusi sõpru ja kohtuda vanade tuttavatega.
Festival annab taidluskollektiivide tegevusele järjepi-devuse ja kindla eesmärgi. 2016
aasta kultuurifestivalil esines 30 erinevat taidlus-kollektiivi üle Eesti, kokku 220
osavõtjaga, külastajaid oli hinnaguliselt kokku kuni 500.

7. Puuetega inimeste päeva konverents
Alaprojekti eesmärk:

Tagada, et puuetega inimeste temaatika püsiks avalikes aruteludes tähtsal kohal
ning panustada sellega puuetega inimeste elukvaliteedi parandamissee Eestis

 

Aruandeperioodil läbiviidud tegevus:
ÜRO poolt väljakuulutatud rahvusvahelist puuetega inimeste päeva tähistatakse igal
aastal 3. detsembril. 2016.a korraldas EPIKoda puuetega inimeste päevale pühendatud
rahvusvahelise aastakonverentsi 02.12.16. Tartus Eesti Rahva Muuseumi vastvalminud
konverentsikeskuses. Konverents kandis nime „Puudega inimeste piiriülene liikumine –
üks EL kodanike põhiõigusi. Turism ja vaba aeg – kas kättesaadav kõigile?“. Konverentsil
osales 220 inimest. Konverentsil autasustati EPIKoja aasta-auhinnaga konverentsi
teemaga seotud valdkonnas 11 edukat organisatsiooni.
 

8. Ligipääsetavus
 

Alaprojekti eesmärk:
Tagada kõigile EPIKoja liikmesorganisatsioonide juhtidele ja/või teistele volitatud
esindajatele ligipääs EPIKoja üritustele (üldkogud, infopäevad, seminarid) bussipiletite
ja isikliku sõiduauto kasutamise kulude kompenseerimise kaudu.

 

Aruandeperioodil läbiviidud tegevus:
EPIKoja puhul on tegemist organisatsiooniga, millel on liikmesorganisatsioone kõikjal
Eestis, kellel sageli puuduvad võimalused kasutada ühistransporti või ei ole rahalisi
võimalusi üritustel osaleda. Sõidukulude hüvitamine on organisatsioonidele oluliseks
abiks, et olla kaasatud. Samuti hüvitatakse transpordikulud EPIKoja juhatuse liikmetele
juhatuse koosolekutel osalemiseks ning EPIKoja esindamiseks erinevates nõu-kogudes ja
töögruppides väljaspool Tallinna. EPIKoja poolt korraldatud üritustel tagati viipekeelne
tõlge ja silmusvõimendi teenus vaegkuuljatele. Lisaks pakkusime ligipääsu juriidilise infole
- 1 x kuus (kokku 10 korda aastas) osutasime tasuta juriidilist nõustamist puuetega
inimestele ja nende lähedastele.
EPIKoda osales aktiivselt Sotsiaalministeeriumi juurde loodud Ligipääsetavuse Nõukogu
töös.
 

http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/03/Teekond-erilise-lapse-k�rval.pdf-WEB.pdf
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9. Toompuiestee 10 haldus
 

Alaprojekti eesmärk:
Pakkuda EPIKoja tegevuspaigas, Toompuiestee 10 asuvas koolitus- ja
arenduskeskuses võimalust liikmesorganisatsioonidele ja valdkonnaga seotud ning
puuetega inimeste elu-olu mõjutavate kodanikuühiskonna organisatsioonidele
kohtumiseks, seminaride-koolituste läbiviimiseks ja aktiivseks poliitikakujundustööks.

 

Aruandeperioodil läbi viidud tegevus:
Toompuiestee 10 asuvas keskuses on oma kontoriruumid mitmetel puuetega inimeste
ühingul ja liidul. Maja koolitusruumid võimaldavad EPIKojal, tema
liikmesorganisatsioonidel ja valdkonnaga seotud ning puuetega inimeste elu-olu
mõjutavate kodanikuühiskonna organisatsioonidel kohtuda, viia läbi koolitusi ja ühisüritusi
jms. Toompuiestee 10 hoone arvestab universaalse disaini nõuetega, hoone kaks korrust
on ühendatud invatõstukiga. Keskuses osutatakse ettevõtlus- ja raamatupidamis-alaseid
konsultatsioone, võib pöörduda psühholoogi või tööhõivealase nõustaja vastuvõtule ning
kasutada pimemassööri teenust. Kohapeal on olemas WiFI, arvuti ja telefoni kasutamise
võimalus ka maja külalistele. Suures saalis on WiFI ühendusega televiisori abil võimalik
läbi viia virtuaalseid koosolekuid.

Täiendavalt ülaltoodud tegevusprogrammile Hasartmängumaksu Nõukogu
rahastusel viisime 2016. aastal ellu järgmisi lisarahastusega projekte:
Esitasime kokku 2 taotlust, millest rahastati 2, jätkub varem rahastusotsuse saanud 3
projekti elluviimine.

1. „PANEME SEADUSE KEHTIMA! Eestkosteplaani väljatöötamine Ehitusseaduse
ligipääsetavuse nõuete täitmiseks, teavitamine ja plaani elluviimise võrgustiku
jõustamine“.
Rahastaja Norra Vabaühenduste Fond VÜF. Projekt keskendub Eesti Ehitusseaduse
ligipääsetavuse sätte ellurakendamise eestkosteplaani väljatöötamisele ning selle
rakendamise võrgustiku loomisele ning töösse rakendamisele. Projekti raames piiriülese
ja siseriikliku koostöö tulemusena luuakse võrgustik, mille ülesandeks on tagada kõikjal
Eestis olukord, kus Ehitusseaduse säte, mis tagab puuetega inimestele ning teistele
elanikkonna rühmadele ligipääsu avalikele hoonetele, on  võrdse tähtsusega kõigi teiste
Ehitusseaduse sätetega. Lähema 7 aasta jooksul (EL 2014-2020 eelarve-perioodil) on
oodata mitmeid suuri investeerimisprojekte, mille elluviimisel on oluliseks eesmärgiks
kõigile ühiskonnaliikmetele ligipääsetavuse tagamine. Eestis peab saama tavaks kõiki
ühiskonna-liikmeid kaasava elukeskkonna loomine. Projekti eesmärgiks oli raames
koostada eestkosteplaani ning luua selle elluviimiseks võrgustik. Selle
 võrgustiku  tugevdamine, trema tegevuse suutlikkuse tagamine pärast projekti lõppu,
oli samuti selle projekti üks väga oluline eesmärk. Projekti lõpufaasi tegevused toimusid
2016.a. kolmel esimesel kuul. Projekti elluviimise periood oli 01.04.2014 – 10.03.2016 (24
kuud). Projekti toetuse osa oli 75 000 eurot. 

2. Projekt "KÜSKiga küpsemaks"
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital KÜSK arenguhüppe II vooru projekt toetas EPIKoja kui
katuseorganisatsiooni ja liikmesorganisatsioonide jätkusuutlikku arengut. Vastavalt
EPIKoja ja liikmesorganisatsioonide arenguvajaduste küsitlusele, mis viidi läbi EPIKoja
töötajate, juhatuse, liikmesorganisatsioonide ja koostööpartnerite seas, oli EPIKoja
arengukavaliste (EPIKoja arengukava 2011-2016) eesmärkide täitmisel kõige rohkem
vajaka järgmistest kompetentsidest: osalemine seadusloomes ehk juriidiline kirjaoskus;
sotsiaalmeedia kasutamine teavitustegevuses; kaasaegsete IKT-vahendite kasutamise
kaasamises ja koostöös. KÜSK arenguhüppe II vooru projekti olulisemad tegevused 2016
aastal olid juriidilise kirjaoskuse koolitus 28-29.03.16 ning projekti lõpuseminar 05.05.16
EPIKoja võrgustikule. Projekti elluviimise periood oli 01.05.2015-31.08.2015. 2016 aasta
rahaline kogumaht on 7215,09 sh kaasfinatseering 825,7 

3. Koostöös Taani Täiskasvanukoolitajate assotsiatsiooniga erivajadustega
täiskasvanute mitteformaalse hariduse projekt "Ole kaasav - täiskasvanuharidus
kõigile" /B-inclusive - adult education for all/
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EPIKoda osales partnerina Taani Täiskasvanukoolitajate Assotsiatsiooni ja Leedu
Puuetega Inimeste Koja juhitavas ja Nordplus programmi poolt rahastatud Balti- ja
Põhjamaid hõlmavas puudega inimesi kaasava täiskasvanuhariduse projektis, mille
raames koostati juhised kaasavaks täiskavanuhariduseks ja heade praktikate kogumik.
Juhised ja heade praktikate kogumik avaldati projekti käigus koostataval temaatilisel
veebilehel http://www.b-inclusive.net/. 2016 aastal on olulisemate tegevustena toimunud
01-02.03 koostööseminar Riias, 09-10.06 koostööseminar ja õppekäigud Tallinnas
(korraldajaks EPIKoda), projekti lõpukonverents Vilniuses 14-15.11.16 ning
õpituba-seminar Tallinnas EPIKojas 24.11 täiskasvanuhariduse spetsialistidele ja
täiskasvanute koolitajatele. Projekti periood oli 01.07.2015-31.12.2016 ja rahaline
kogumaht (2015-2016) 7485.-, millest kaasfinantseering 500.- 

4. Puude kaardi projekt. Euroopa Komisjoni poolt koos Sotsiaalministeeriumiga
elluviidav projekt „Ettevalmistused puudega inimeste kaardi kasutuselevõtuks
Eestis“.
 

1.veebruarist 2016 viib EPIKoda ellu projekti, mis keskendub soodustustele ja
ligipääsetavatele, universaalse disaini seisukohast sobilikele pakkumistele, mida vaba-aja,
kultuuri ja spordiasutused pakuvad puuetega inimestele soodsamatel tingimustel kui
teisetele elanikele. Eesmärk on, et selliseid soodustusi, s.h. ka transpordisektoris
rakendatud soodustusi ja hüvesid saaksid puuetega inimesed kasutada Euroopa Liidus
piiriüleselt – kui inimesele on väljastatud vastav kaart. Selline algatus hõlbustaks
puuetega inimestele pakutavate soodustuste levikut ning puuetega inimestele vaba
liikumise tagamist EL-is, mis on üks põhiõigusi, kuid mida on puuetega inimestel nende
erivajaduse tõttu teinekord raske realiseerida.
 

11.05. toimus projekti avaüritus – arutelu, kuidas Eesti saaks olla projekti jooksul
võimalikul hästi valmis koostööks teiste EL riikidega, mis asuvad kaarti kasutama. 2016 a.
on kaardistatud sarnased sooduspakkumiste süsteemid Eestis, viidud läbi miniuuring
Eesti puuetega inimeste reisimisest ja soodustuste kasutamisest mujal Euroopa Liidus,
kaardistatud pilootvalimina teenuseosutajate soodustused Eestis puuetega inimestele,
valitud kolme pakkuja hulgast välja soodustuste veebikeskkonna looja, püstitatud
veebikeskkonna loomise lähteülesanne ning valmistatud ette töövõtuleping, sõlmimiseks
veebikeskkonna loojaga, loodud soodustuste veebikeskkond EPIKoja kodulehekülje
alamlehena ja alustatud soodustuste pakkujate andmete sisestamist keskkonda. 2.
detsembril projekti kaasrahastusel toimunud konverents keskendus puudega inimestele
soodustusi pakkuva kaardi idee tutvustamisele. Konverentsil esinesid ettekandjad teistest
EL riikidest, kes kaardi protsessis osalevad. Projekti periood 01.02.2016- 31.07.2017,
rahaline kogumaht on 95872,00, sh kaasfinantseering 19172,00.

5. Töövõimet hindavate arstide koolituse projekt.
 

EPIKoda, koostöös oma võrgustikuga, valmistas perioodil märts - mai 2016 ette
koolitusmaterjalid, mis on mõeldud arstidele, kes hakkasid uue metoodika kohaselt alates
01.07.2016 hindama töövõimet. Koolitus toimus Tartu Ülikooli arstitea-duskonna
täienduskeskuses ning hõlmas e-õpet ja sellele järgnevat praktilist tööd ning seminare.
Kuigi koolituse põhirõhk oli suunatud meditsiiniandmete tõlgenda- misele, on üks osa
koolituskavast planeeritud (e-õppes) puuetega/töövõimekaoga inimesi esindavate
organisatsioonide nö sõnumina töövõime hindajatele. Kokku valmis projekti jooksul 24
kirjalikku materjali, mis käsitlevad erinevaid puudeliike ja erivajadusi. Kirjalikud materjalid
on avaldatud EPIKoja koduleheküljel
http://www.epikoda.ee/tegevus/tegevused/epikoja-labiviidud-tegevused-2016/toovoimet-hindavate-arstide-koolitusmaterjalide-koostamine-marts-mai.
Samuti valmisid koostöös Eesti Reumaliiduga teemasid tutvustavad videoklipid (pikkusega
kuni 10 minutit). Projekti kogusumma 3812,5 eurot, rahastaja Tartu Ülikooli
arstiteaduskonna täienduskeskus.

6. EPIFondi lisaeraldis veebilehe arendamiseks ja halduseks. Eraldatud toetusena
938 eurot detsembris 2016. Tegevused: veebilehe kasutajamugavuse parandamine,
dünaamiliste menüüde seadistamine.

http://www.b-inclusive.net/
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EPIKoja 2016. a tegevusaruande täielik versioon on kättesaadav EPIKoja kodulehelt
www.epikoda.ee
 

EPIKoja suuremate projektide rahastajad aruandeperioodil olid Hasartmängumaksu
Nõukogu, sh Eesti Puuetega Inimeste Fondi vahendusel, Norra Vabaühenduste Fond
VÜF, Euroopa Komisjon, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Taani Haridusministeerium
Norplus fondi kaudu, Tartu Ülikooli arstiteaduskonna täienduskeskus.
 

Aruandeperioodil toimus 2 üldkoosolekut ja 7 juhatuse koosolekut.
EPIKojal oli aruandeperioodil töölepinguga tööl 8 töötajat, neist 5 osakoormusega. Peale
selle rakendati võlaõiguslike lepingute alusel tööle kaastöötajaid lühemaks või pikemaks
perioodiks.
Töötajatele arvestati brutotöötasu 2016. a eest kokku 127971 eurot, sh.juhatuse liikmetele
ja tegevjuhile kokku 23644 eurot (nii põhitöötasu kui täiendavad projekti-põhised
töötasud).
 

 

    

   

http://www.epikoda.ee/
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Varad   

Käibevarad   

Raha 91 467 118 870

Nõuded ja ettemaksed 40 694 26 274

Kokku käibevarad 132 161 145 144

Kokku varad 132 161 145 144

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 12 607 11 571

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 57 785 77 855

Kokku lühiajalised kohustised 70 392 89 426

Kokku kohustised 70 392 89 426

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 55 718 45 655

Aruandeaasta tulem 6 051 10 063

Kokku netovara 61 769 55 718

Kokku kohustised ja netovara 132 161 145 144
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015

Tulud   

Annetused ja toetused 226 983 215 044

Muud tulud 34 839 36 703

Kokku tulud 261 822 251 747

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -109 314 -122 339

Mitmesugused tegevuskulud -18 486 -12 693

Tööjõukulud -127 971 -106 652

Kokku kulud -255 771 -241 684

Põhitegevuse tulem 6 051 10 063

Aruandeaasta tulem 6 051 10 063
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 6 051 10 063

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -14 420 19 056

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 1 036 -2 036

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
-20 070 21 946

Kokku rahavood põhitegevusest -27 403 49 029

Kokku rahavood -27 403 49 029

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 118 870 69 841

Raha ja raha ekvivalentide muutus -27 403 49 029

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 91 467 118 870
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 45 655 45 655

Aruandeaasta tulem 10 063 10 063

31.12.2015 55 718 55 718

Aruandeaasta tulem 6 051 6 051

31.12.2016 61 769 61 769
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Puuetega Inimeste Koda

Aruandeperiood: 01.01.2016 -31.12.2016

Esitlusvaluuta: euro 

Täpsusaste: eurodes

Aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti heast raamatupidamise tavast

Raha

Rahalised vahendid on bilansis õiglases väärtuses

Raha liigid on raha pankades ja sularaha kassas

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas toimunud tehingute aluseks on Eesti Panga kehtivad valuutakursid

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne

nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    1917

Annetused ja toetused

Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest brutomeetodil.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja

kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruandes on rahavood põhitegevusest kajastatud kaudsel meetodil. 

Kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja

kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruandes on rahavood põhitegevusest kajastatud kaudsel meetodil. 

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on loetud kõrgema juhtorgani so.juhatuse liikmed ja tegevjuht.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Raha pankades 90 370 116 800

Raha kassas 1 097 2 070

Kokku raha 91 467 118 870

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 2 657 2 657

Ostjatelt laekumata

arved
2 657 2 657

Nõuded sihtfinantseerimisele 37 809 37 809

Muud nõuded 228 228

Kokku nõuded ja

ettemaksed
40 694 40 694

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 815 815

Ostjatelt laekumata

arved
815 815

Nõuded sihtfinantseerimisele 24 680 24 680

Muud nõuded 779 779

Kokku nõuded ja

ettemaksed
26 274 26 274

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 2 973 2 039

Sotsiaalmaks 4 695 3 677

Kohustuslik kogumispension 331 214

Töötuskindlustusmaksed 242 257

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 8 241 6 187
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Lisa 5 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

tasumata arved 1 716 2 711

Kokku võlad tarnijatele 1 716 2 711

Lisa 6 Muud võlad
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Muud viitvõlad 60 435 60 435

Puhkuse reserv koos sotsmaksuudega 2 650 2 650

Sihtotstarbelised toetused 57 785 57 785

Kokku muud võlad 60 435 60 435

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Muud viitvõlad 80 340 80 340

Puhkuse reserv koos sotsmaksudega 2 485 2 485

Sihtotstarbelised toetused 77 855 77 855

Kokku muud võlad 80 340 80 340

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2014 Tulu 31.12.2015

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
 

Kodumaise sihtfinantseerimise tulud 190 573 23 288 213 861

Välismaise sihtfinantseerimise tulud 3 364 -2 181 1 183

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
193 937 21 107 215 044

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
193 937 21 107 215 044
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 31.12.2015 Tulu 31.12.2016

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
 

Kodumaise sihtfinantseerimise tulud 213 861 6 698 220 559

Välismaise sihtfinantseerimise tulud 1 183 5 241 6 424

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
215 044 11 939 226 983

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
215 044 11 939 226 983

Lisa 8 Muud tulud
(eurodes)

 2016 2015

Rendi- ja üüritulu 34 836 36 703

Projektides osalejate omafinantseerimisest 0 0

Muud 3 0

Kokku muud tulud 34 839 36 703
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Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2016 2015

Energia 2 228 4 376

Elektrienergia 760 1 381

Soojusenergia 1 468 2 995

Remonditööd 1 323 1 813

Hooldustööd 1 381 1 479

Transpordikulud 1 854 5 960

Mitmesugused bürookulud 995 1 286

Lähetuskulud 13 730 7 487

Koolituskulud 45 305 54 641

Riiklikud ja kohalikud maksud 773 1 330

Mitmes teenused (RMP, pank, info) 16 874 15 576

Trükised 204 551

Side, post 3 138 3 321

Esinduskulu 779 629

Liikmemaksud teistele organ 3 133 3 133

Vesi ja kanalisatsioon 479 883

kontorimasinad, inventar 1 593 1 618

kindlustus 242 409

valve 184 307

trüki- ja paljunduskulu 15 099 17 540

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
109 314 122 339

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2016 2015

Energia 6 177 5 212

Elektrienergia 2 107 1 645

Soojusenergia 4 070 3 567

Riiklikud ja kohalikud maksud 2 141 1 586

Vesi-ja kanalisatsioon 1 329 1 052

Hoolduskulud 3 811 1 752

Remont 3 675 2 159

Tööjõukulud

Kindlustus 671 486

Side, post 106 72

valve 511 365

Muud 65 9

Kokku mitmesugused tegevuskulud 18 486 12 693
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Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 97 493 80 561

Sotsiaalmaksud 30 478 26 091

Kokku tööjõukulud 127 971 106 652

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 8 7

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Juriidilisest isikust liikmete arv 48 46

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2016 2015

Arvestatud tasu 23 644 21 128


