
EPIKoja juhatuse koosolek 1/2017 05.01.2017 

3. EPIKoja 2017 a tegevuskava ja 
finantseerimise eelinfo – 
tegevmeeskonna arutelu 4.11, 
juhatuse koosoleku ja üldkogu 18.11 
tulemus 

 
 

 



EPIKoja 2017 prioriteedid vastavalt arengukavale  

 

• ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni 
rakendamine ja järelvalve 

• ÜRO PIK  variraporti valmimine 

• EPIKoja mainekujundus 

EPIKoja rahastus 2017 EPIFondist 137 250.- (2016 oli 
132 874.-). Projekti tähtaeg 23.01.2017 

 
   



Tegevused I 
• Talvekool koostöös Äripäeva Akadeemiaga – 18.01 

EPIKojas. Teema: avalik esinemine, koolitaja Tõnu 
Lehtsaar 

• Teekond erilise lapse kõrval käsiraamatu esitlus, 17.01 kl 
15 EPIKojas 

• Harvikhaiguste päev 28.02 ja ümarlaud koostöös 
Agrenska Eesti Fondiga EPIKojas 

• 1-päevane koolitus EPIKoja liikmetele 
Teema: turundustegevus huvikaitseorganisatsioonides 
sh sponsorlus ja heategevus. Kevad 2017 
• Puuetega inimeste kultuurifestival 02-03.06.2017 

Tartus, Vanemuise kontserdimajas. Korraldaja Tartu PIK  
• Regionaalsed infopäevad? 



Tegevused II 
• Suvekool augustis 2017 Viljandimaal 

kuupäevad? 

• Aastakonverents detsembris 2017/KÜSK 
projekti rahastus?  

• 2 üldkoosolekut, aprillis ja novembris EPIKojas. 
Kuupäevad? 

• 6 juhatuse koosolekut. 5.01, kuupäevad? 

• Rahvusvahelised tegevused (EDF, EPF 
liikmelisus) 

• ÜRO PIK variraporti koostamine jätkub 

• Arvamusfestivalil osalemine koostööpartnerina 

 

 



Teavitustegevused 

• Ajakiri Sinuga 2 numbrit + täiendav kojukanne koostööpartneritele 
• EPIKoja uudiskiri 1x kuus – nii liikmetele kui väljapoole (al kevad 

2017) 
• Uudiskirja listi loomine ja laiendamine 
• Puudega laste vanemate käsiraamatu e-raamatu ja venekeelse 

versiooni (paberkandjal) väljaandmine 
• Täiendatud ja parandatud trükk? – kui mahub eelarvesse 
„Uku suur süda“ (raamat ja juhendmaterjal lasteaedadele) 
• Mõeldes EPIKoda 25. aastapäevale (2018) – kas valmistada 

ette/anda välja nn kogumikmaterjal? Ideid…? 
 

 



Lisaprojektide tegevused 

• European Disability Card projekt tegevused 
• Huvikaitse Labor kodanikuühiskonna organisatsioonidele – EPIKoja 

teemaks ÜRO PIK järelevalve seadustamine – meeskond vajab 
juhatuse tuge, ideid 

• KÜSK organisatsioonide arenguhüppe projekt  2017 – Tauno 
kirjutab. Teema: EPIKoja meeskonna ja liikmesorganisatsioonide 
koolitusoskuste (koolitusmeetodid, uus Täiskasvanute Koolituse 
seadus, õppekavade ja koolitusmaterjalide koostamine, koolituste 
ligipääsetavus) arendamine eesmärgiga jagada professionaalsemalt 
ekspertteadmist. Positiivse otsuse korral rahastus apr 17-apr 18.  

• Kogemusnõustamise koordineerimine? 
 


