
1. Projekti sisuline kokkuvõte 

 

EPIKoja tegevusprogramm 2017. a., elluviimist rahastab Eesti Puuetega Inimeste Fond SA 

Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest. 

 

Vastavalt EPIKoja arengukavale 2017-2023 on EPIKoja visioon olla sõltumatu ja professionaalne 

puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja. 

EPIKoja missioon on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning 

eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö. 

 

2017. aasta prioriteedid: 

1. ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine ja järelvalve 

2. ÜRO PIK variraporti valmimine 

3. EPIKoja mainekujundus 

 

EPIKoja tegevusprojekti raames viime ellu arengukavas 2017-2023 määratletud huvikaitsele ja 

organisatsiooni arengule suunatud tegevusi, sihiga saavutada EPIKoja põhikirjalisi eesmärke. Teeme 

koostööd riigiasutuste, omavalitsuste ja kodanikuühiskonna ning erasektori organisatsioonidega; osaleme 

töörühmades; vahendame informatsiooni, viime ellu arendustegevusi ja projekte EPIKoja 

liikmesorganisatsioonidele ning puuetega inimestele ja kroonilistele haigetele; anname välja teabematerjale, 

suhtleme laiema avalikkusega läbi meedia ja sotsiaalmeedia.  

 

Rahvusvaheline koostöö: EPIKoja esindaja kuulub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteesse. EPIKoda on 

Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi (EDF) ning Euroopa Patsientide Foorumi (EPF) liige. EPIKoda teeb 

koostööd harvikhaiguste Euroopa katusorganisatsiooniga EURORDIS, Balti riikide, Põhjamaade ja teiste 

riikide puuetega inimeste organisatsioonidega (vt ka punkt 4, alaprojekt 4). 

 

Projekti tegevused on täpsemalt kirjeldatud tegevusprojekti alaprojektides allpool (vt punkt 4). Jooksev 

informatsioon EPIKoja tegevuste kohta on kättesaadav koduleheküljelt www.epikoda.ee ning sotsiaalmeedia 

kanali Facebook kodulehel Eesti Puuetega Inimeste Koda. Sisutegevust toetab korrektne finantsarvestus ning 

haldustöötajad Toompuiestee 10 maja haldamiseks.  

2. Projekti eesmärgid ja sihtgrupp 

 

Tegevusprojekti eesmärgid kattuvad arengukava 2017-2023 strateegiliste eesmärkidega: 

 

1. Puuetega inimeste ja krooniliste haigete huvid ja õigused on poliitikakujunduses 

arvesse võetud. 

2. Puuetega inimeste ja krooniliste haigete kaasatus ühiskonda ja eneseteostuse 

võimalused on paranenud. 

3. EPIKoda on tugev, avatud, professionaalne ja jätkusuutlik organisatsioon. 

 

EPIKoja arengukava: http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/04/EPIKoja-arengukava-2017-2023-

PDF.pdf 

 

EPIKoja tegevusprojekti eesmärgid alaprojektide lõikes järgnevad allpool (vt punkt 4 lk 5): 

 

 

Sihtgrupid:  

• EPIKoja liikmesorganisatsioonid (48 otseliiget, 285 liikmesorganisatsiooni, ~ 22 000 liiget) 

• puudega inimesed, kroonilised haiged ning nende pereliikmed (~145 000 puudega inimest);  

• puuetega inimeste ja krooniliste haigetega tegelevad rakendusasutused (nt Eesti Töötukassa, 

Sotsiaalkindlustusamet, Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus); 

• puuetega inimestega tegelevad spetsialistid, tööandjad, haridusvaldkonna spetsialistid; 

• poliitikakujundajad (nt ministeeriumid, riigiasutused, Riigikogu komisjonid jt): 

http://www.epikoda.ee/
http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/04/EPIKoja-arengukava-2017-2023-PDF.pdf
http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/04/EPIKoja-arengukava-2017-2023-PDF.pdf


•võrdset kohtlemist edendavad institutsioonid ja koostöövõrgustikud (nt Võrdõigusvolinik); 

• laiem avalikkus. 

 

4. Projekti oodatavad mõõdetavad tulemused 

 

1. Üldkoosolekud - 2 

2. EPIKoja juhatuse ja meeskonna arendusseminarid – 2 

3. Juhatuse koosolekud - 6 

4. Liikmesorganisatsioonide koolitused – 3 

5. Regionaalsed infopäevad -3  

6. Harvikhaiguste ümarlauad – 1  

7. Miniuuring EPIKojas võrgustikus – 1 

8. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni variaraporti koostamine – 1 

9. Ministeeriumitele, riigiasutustele on esitatud EPIKoja poolne ühisarvamus õigusaktidele, 

arengukavadele, programmidele ja/või ekspertarvamus - 25  

10. Puudetemaatiliste ainekursuste läbiviimine kõrgkoolides  - 2 õppegrupile 

11. Ettekanded koostööpartnerite korraldatud konverentsidel, seminaridel, teabepäevadel jm. – 6 

12. Aktiivne osalemine töögruppides, komisjonides, nõukogudes ja ümarlaudadel – 20 

13. Aktiivne osalemine EDF juhatuse koosolekutel – 2  ja üldkoosolekul -1 ja EPF üldkoosolekul – 1 

14. EDF tegevkorralduskomitee koosoleku korraldamine – 1 

15. Aktiivne osalemine EK ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni Work Forumil – 1 

16. Aktiivne osalemine EL puuetega inimeste päeva üritusel – 1 

17. Ajakirja "Sinuga" väljaandmine – 2 x 700 eks 

18. Puudega laste vanemate käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval“ väljaandmine vene keeles -1000 eks 

19. Kommentaarid, pressiteated, sõnavõtud ja artiklid meedias – 20 

20. Üle-eestiline puuetega inimeste kultuurifestival – 1 

21. Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva konverents -1 

4. Projekti kavandatud tegevused ajalises järjestuses 

 

Tegevusprojekti 2017 viime läbi alaprojektide kaupa: 

 

Alaprojekt 1. Arendustegevused  

 

Alaprojekti eesmärgid:  

• Eesti Puuetega Inimeste Koda on tugev, avatud, professionaalne ja jätkusuutlik organisatsioon 

(arengukava strateegiline eesmärk 3). 

• Puuetega inimeste ja krooniliste haigete kaasatus ühiskonda ning eneseteostuse võimalused on 

paranenud (arengukava strateegiline eesmärk 2) 

 

 

Tegevused detailselt: 

 2 üldkoosolekut 28.04 ja 31.10.2017 Tallinnas EPIKojas 

 1 juhatuse ja tegevmeeskonna arendusseminar 27-28.03.2017 

 1 tegevmeeskonna arendusseminar juunis 2017 



 6 juhatuse koosolekut 05.01, 28.03, 28.04, 14.08, 31.10.2017 ja 1 e-koosolek vastavalt vajadusele. 

 1 koolitus liikmetele 18.01.2017 Tallinnas EPIKojas. Teema: avalik esinemine  

 1 koolitus liikmetele mais 2017 Tallinnas EPIKojas. Teema: turundustegevus 

huvikaitseorganisatsioonis 

 1 suvekool-arendusseminar 14-15.08 2016 Viljandimaal.  

 Tegevmeeskonna osalemine Riigikantselei, Praxis ja EMSL (Eesti Mittetulundusühingute ja 

Sihtasutuste Liit) korraldatavas vabaühenduste huvikaitseprogrammis Huvikaitse labor 

 Tegevmeeskonna osalemine HEAK (Harjumaa Ettevõtluse Arendamise Keskus) vabaühenduste 

juhtide arenguprogrammis 

 3 regionaalset infopäeva maakonnakeskustes. Teema: sotsiaal- ja tööturuteenused. 

 1 harvikhaiguste ümarlaud koostöös Eesti Agrenska Fondiga rahvusvahelisel harvikhaiguste päeval 

28.02.2017 Tallinnas Riigikogus 

 1 miniuuringut võrgustiku liikmete hulgas vastavalt aktuaalsele teemavajadusele 

 Liikmesorganisatsioonide regulaarne nõustamine 

(tegevused seotud arengukava tegevustega 2.2.3; 2.3.3; 2.4.3; 3.1; 3.4) 

 

 

Alaprojekt 2. Huvikaitse tegevused 

 

Alaprojekti eesmärgid:  

• ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (PIK) rakendamise järelevalve on seadustatud ja 

toimib (arengukava alaeesmärk 1.1.) 

• Puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteeti ja elukorraldust mõjutavate oluliste õigusaktide 

vastuvõtmisel arvestatakse EPIKoja seisukohtadega (arengukava alaeesmärk 1.2.) 

• Puuetega inimeste ja krooniliste haigete kaasatus ühiskonda ning eneseteostuse võimalused on 

paranenud (arengukava strateegiline eesmärk 2) 

 

Tegevused detailselt: 

 Koostöö võrdõigusvoliniku ja õiguskantsleriga 

 1 ÜRO PIK variraporti koostamine  

 Poliitikakujundajate survestamine ÜRO PIK rakendamisel ja Võrdse kohtlemise 

seaduse muutmisel 

 ÜRO PIK järelevalve sõltumatu komisjoni moodustamisele kaasaaitamine 

 Sihtgrupi (puuetega inimesed ja kroonilised haiged) jätkuv teavitamine ÜRO PIK 

sätestatud õigustest ja õiguste kaitse võimalustest  

 Aktiivne osalemine valdkonna õigusaktide, arengukavade ja programmide 

väljatöötamises ja muutmises koondades EPIKoja liikmesorganisatsioonide 

seisukohti ja ekspertarvamuste edastamine poliitikakujundajatele - 25 

 Aktiivne osalemine Võrdse kohtlemise võrgustiku ja Mitmekesisuse kokkuleppe töös  

 Tervishoiu-, sotsiaal-, haridus- ja töövaldkonna spetsialistide ning tööandjate teadlikkuse tõstmisega 

seotud tegevused sh puudetemaatiliste ainekursuste läbiviimine kõrgkoolides 2 õppegrupile 

 Ettekanded koostööpartnerite korraldatud konverentsidel, seminaridel, teabepäevadel jm. - 6 

 Tööandjate nõustamine vähenenud töövõimega inimeste töölistamiseks   

 EPIKoja võrgustiku väliste partnerite ligipääsetavuse alane nõustamine  

(tegevused seotud arengukava tegevustega 1.1.1 kuni 1.1.6; 1.2.2; 2.2.4; 2.3. ja 2.4.3) 

 

Alaprojekt 3. Haldus ja administreerimine 

 

Alaprojekti eesmärgid: 

• Puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteeti ja elukorraldust mõjutavate oluliste õigusaktide 

vastuvõtmisel arvestatakse EPIKoja seisukohtadega (arengukava alaeesmärk 1.2.) 

• Puuetega inimeste ja krooniliste haigete kaasatus ühiskonda ning eneseteostuse võimalused on 

paranenud (arengukava strateegiline eesmärk 2) 



• Eesti Puuetega Inimeste Koda on tugev, avatud, professionaalne ja jätkusuutlik organisatsioon. 

(arengukava strateegiline eesmärk 3). 

• Koostöö edasiarendamine  strateegiliste koostööpartneritega valdkondade lõikes (arengukava osa 

VII)  

 

Tegevused detailselt:  

 Aktiivne osalemine töögruppides, komisjonides, nõukogudes ja ümarlaudadel - 20 

 Kommunikatsiooni- ja koordinatsioonitegevus organisatsiooni liikmete ja koostööpartneritega 

rakendades kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid – kodulehekülg, Facebook 

kodulehekülg, e-registrid ja koostöödokumendid pilvekeskkonnas Google Drive  

 Puuetega inimeste ja krooniliste haigete nõustamine kohapeal, telefoni ja e-kirja teel 

 Igapäevase sisulise töö tegemiseks vajalikud tugitegevused (raamatupidamine, veebihooldus, IT-

riistvara, bürooteenus, sideteenus, pangateenus, postiteenus, jne)   

(tegevused seotud arengukava tegevustega 1.1.3; 1.2.1; 2.1.1; 3.2-3.4) 

 

Alaprojekt 4. Välissuhted  

 

Alaprojekti eesmärk:  

• Puuetega inimeste ja krooniliste haigete poliitikakujundustöö Eestis on hästi sidustatud Euroopa 

Liidu ja laiema maailma vastavate valdkondade arenguga (arengukava alaeesmärk 1.3)  

 

Tegevused detailselt:  

 EDF (Euroopa Puudega Inimeste Foorum): 17.-18.02 – EDF juhatuse koosolek Maltal. 12.-14.05 

EDF üldkogu Malagas. III kv: EDF juhatuse koosolek, arvatavasti 3.-5.11 Eestis 

 11.-12.04  – EPF (Euroopa Patsientide Foorum) üldkoosolek Brüsselis  

 30.06 – 01.07 – Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi EDF tegevkorralduskomitee koosolek 

Tallinnas  

 12.-13.09 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee III rühma koosolek Tallinnas (eelarveliselt 

väljaspool HMN rahastust)  

 IV kvartal 2017 – Osalemine Euroopa Komisjoni puuetega inimeste õiguste konventsiooni 

teemalisel WorkForum-il  

 Osalemine puuetega inimeste päevale pühendatud üritusel Euroopa Liidu tasandil, eeldatavalt 

Brüsselis 

 Eesti Euroopa Liidu eesistumisega seotud tegevustele kaasaaitamine  

 Koostöös Balti riikide puuetega inimeste katusorganisasioonidega toimub tõenäoliselt 2017.a. teises 

pooles EDF-i juhatuse koosolek ning sellega haakuv konverents Eestis, mis käsitleb Euroopa 

ligipääsetavuse akti arenguid.  Konverentsi toimumine ja programm selgub 2017 a. Esimeses 

kvartalis, kui on selgunud Eesti EL eesistumise täpne ajakava 

(tegevused on seotud arengukava tegevustega 1.3.1- 1.3.4) 

Vt ka Projekti sisuline kokkuvõte ülalpool lk 3: Rahvusvaheline koostöö. 

 

 

Alaprojekt 5. Info ja kommunikatsioon 

 

Alaprojekti eesmärgid: 

• Puuetega inimeste ja krooniliste haigete kaasatus ühiskonda ning eneseteostuse võimalused on 

paranenud (arengukava strateegiline eesmärk 2) 

• Laiema avalikkuse teadlikkus puuetega inimestest ja kroonilistest haigetest on paranenud ning 

hoiakud on muutunud toetavamaks. (arengukava alaeesmärk 2.5)  

• Eesti Puuetega Inimeste Koda on tugev, avatud, professionaalne ja jätkusuutlik organisatsioon 

(arengukava strateegiline eesmärk 3) 

 

Tegevused detailselt: 

 



 Ajakirja „Sinuga“ väljaandmine ja levitamine (uuendusena levitame lisaks puuetega inimestele ka 

strateegilistele koostööpartneritele) – 2 numbrit tiraažiga 700  

 EPIKoja veebilehe kaasajastamine ja arendus kasutajasõbralikkuse ja ligipääsetavuse aspektist  

 EPIKoja Facebook kodulehe haldamine  

 EPIKoja uudiskirja kontseptsiooni väljatöötamine ja käivitamine 

 Puudega laste vanemate käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval“ veebiversiooni levitamine  

 Puudega laste vanemate käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval“ väljaandmine vene keeles 

tiraažiga 1000 eks  

 Kommentaarid, pressiteated, sõnavõtud ja artiklid meedias (tele, raadio, kirjutav ja online meedia) – 

20 

 Osalemine arvamusfestivalil 11-12.08.2017 Paides esindajatega paneelaruteludes 

 EPIKoja strateegiliste koostööpartnerite konsulteerimine puudega inimestele suunatud 

infomaterjalide koostamisel 

 Võimalusel väljapool HMN rahastust, era-annetajate toel, on kavandatud käsiraamatu „Teekond 

erilise lapse kõrval“ eestikeelse parandatud ja täiendatud kordustrüki väljaandmine tiraažiga 3000. 

 Võimalusel väljapool HMN rahastust, era-annetajate toel, on kavandanud ajakirja „Sinuga“ 3. 

numbri väljaandmine tiraažiga 700. 

(tegevused seotud arengukava tegevustega 2.2.3, 2.3.3, 2.4.3, 2.5.1, 2.5.3; 3.1; 3.2 ja 3.4) 

 

 

Alaprojekt 6. Puuetega inimeste kultuurifestival  
 

Alaprojekti eesmärk: 

• Kultuurilise tegevuse ja eneseteostuse võimaluste pakkumine puuetega inimestele ja kroonilistele 

haigetele (arengukava alaeesmärk 2.4) 

 

Tegevus: 

 Puuetega inimeste XXII kultuurifestivali ettevalmistamine ja läbiviimine 2-3.06 Tartus Vanemuise 

Kontserdimajas koostöös Tartu Puuetega Inimeste Kojaga  

(seotud arengukava tegevusega 2.4.2). 

 

Puuetega inimeste taidluse järjepidevuse sümboliks olev festivali annab puudega ja kroonilise haigusega 

harrastajatele võimalus esineda teises miljöös, nn suurel laval,  saada uusi kogemusi, uusi sõpru ja kohtuda 

vanade tuttavatega. Parimaid üksikesinejaid ja kollektiive tõstetakse esile. Osalema oodatakse vähemalt 25 

erinevat taidluskollektiivi üle vabariigi , u 200 liikmega, külastajaid prognoosime u 500 inimest.  

Festivalil osalevad näiteks pimedate lauluansamblid, ratastoolitantsijad, mitmed näitetrupid sh 

intellektipuudega inimeste jne. 

 

 

 

 

 

 

Alaprojekt 7. Puuetega inimeste päeva konverents 

 

Alaprojekti eesmärgid: 

 

 Toetada EL nõukogu Eesti eesistumise tegevusi (arengukava alaeesmärk 1.3) 

 Parandada ümbritseva keskkonna ligipääsetavust puuetega inimestele (arengukava alaeesmärk 2.4) 

 Eesti Puuetega Inimeste Koda on tugev, avatud, professionaalne ja jätkusuutlik organisatsioon 

(arengukava strateegiline eesmärk 3) 

 

Tegevused detailselt:  

• Puuetega inimeste päeva rahvusvahelise konverentsi ettevalmistamine ja läbiviimine IV kvartalis  



• Isikute ja organisatsioonide, kes on edendanud puuetega inimeste ja krooniliste haigete kaasatust 

ning võrdset kohtlemist, avalik tunnustamine EPIKoja aastaauhindadega 

• Puuetega inimeste ja krooniliste haigete ning laiema avalikkuse teadlikkuse tõstmine ligipääsetavuse 

ja universaalse disainiga seotud küsimustes 

(tegevused seotud arengukava tegevustega 1.3.3, 2.4.1; 2.4.3; 2.5.2 ja 3.1) 

 

 

EPIKoda tähistab ÜRO poolt välja kuulutatud üleilmset puuetega inimeste päeva  rahvusvahelise 

aastakonverentsiga keskendudes EL-i algatusele Euroopa Ligipääsetavuse Akt (European Accessibility Act). 

Konverentsil osalevad Euroopa puudega inimeste organisatsioonide ja EPIKoja liikmesorganisatsioonide 

esindajad, EPIKoja strateegiliste koostööpartnerite esindajad, puudega inimesed jt külalised. Konverentsil 

autasustatakse valdkonnas edukaid üksikisikuid või organisatsioone EPIKoja aastaauhinnaga. Konverentsi 

avalikku kajastamist toetab aktiivne meediasuunaline tegevus. 2017 aasta konverentsi loodame lisaks HMN 

rahastusele finantseerida KÜSK rahvusvaheliste sündmuste projektivoorust (vt allpool Lisaprojektid). 

 

 

Alaprojekt 8. Ligipääsetavus 

 

Alaprojekti eesmärgid: 

 

 Eesti Puuetega Inimeste Koda on tugev, avatud, professionaalne ja jätkusuutlik organisatsioon 

(arengukava strateegiline eesmärk 3) 

 Ümbritseva keskkonna ligipääsetavus ja vaba aja sisustamise võimalused puuetega inimestele ja 

kroonilistele haigetele on paranenud (arengukava alaeesmärk 2.4) 

 

Tegevused detailselt: 

• Ligipääsu tagamine liikmesorganisatsioonide esindajatele EPIKoja koosolekutele, infopäevadele, 

seminarid, konverentsidele jt sündmustele sõidukulude, sh invatranspordi hüvitamise ning viipekeele 

tõlketeenuse ja silmusvõimendi võimaldamisega. 

• Puuetega inimeste ja krooniliste haigete õigusnõustamine EPIKoja ja maakondlikes kodades. 

Õigusnõustamise teenust kavandame rahastada Justiitsministeeriumi riigi õigusabi tegevusprojekti 

kaudu (väljapool HMN rahastust, taotlus esitatud 12.02.17, rahastusotsus 31.03.17) 

(tegevused seotud arengukava tegevustega 2.4.2; 3.2; 3.5)  

 

 

Alaprojekt 9. Toompuiestee 10 haldus  
 

Alaprojekti eesmärgid: 

 

 Eesti Puuetega Inimeste Koda on tugev, avatud, professionaalne ja jätkusuutlik organisatsioon 

(arengukava strateegiline eesmärk 3) 

 Ümbritseva keskkonna ligipääsetavus ja vaba aja sisustamise võimalused puuetega inimestele ja 

kroonilistele haigetele on paranenud (arengukava alaeesmärk 2.4) 

 

Tegevused detailselt: 

• Tööruumide, hooviala ja parkla haldus ja hooldus EPIKoja ja Toompuiestee 10 asuvate EPIKoja 

liikmesorganisatsioonide tegutsemise eelduste säilitamiseks ja edendamiseks 

• Seminari-, ja koosolekuruumide haldus ja hooldus EPIKoja liikmesorganisatsioonide ja 

koostööpartnerite huvikaitse- ja arendustegevuse võimaldamiseks 

 

Toompuiestee 10 hoone, milles tegutseb lisaks EPIKojale 8 liikmesorganisatsiooni ja SA Eesti Puuetega 

Inimeste Fond, on ligipääsetav - teisele korrusele pääseb invatõstukiga.  Kõigil liikmesorganisatsioonidel on 

võimalik kasutada kohtumiste, koosolekute kui ka suuremate ürituste korraldamiseks EPIKoja saale, mis 

mahutavad kuni 60 inimest ja on varustatud kaasaegse tehnika, WiFi ja silmusvõimendiga. Maja hoovis on 



tasuta parkla u 20 autole. Lisaks osutatakse hoones õigus- ja psühholoogilise nõustamise teenust, 

tööhõivealast konsultatsiooni ning pimemassööri teenust.  

 

Lisaprojektid 

 

Täiendavalt käesolevale tegevusprojektile jätkame 2017 aastal järgmise projekti elluviimisega: 

 

1. Euroopa puude kaardi projekt 

(Euroopa Komisjoni poolt koos Sotsiaalministeeriumiga elluviidav projekt „Ettevalmistused puudega 

inimeste kaardi kasutuselevõtuks Eestis“.) 

(seotud arengukava strateegilise eesmärgiga 2) 

 

• Projekti teema ja eesmärk: Projekt keskendub soodustustele ja ligipääsetavatele, universaalse disaini 

seisukohast sobilikele pakkumistele, mida vaba-aja, kultuuri ja spordiasutused pakuvad puuetega 

inimestele soodsamatel tingimustel, kui teisetele elanikele. Eesmärgiks 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.  

• Projekti rahastaja: Euroopa Komisjon 

• Projekti elluviimise aeg: 01.02.2016-31.07.2017 

• Projekti tegevused 2017: Avatakse internetipõhine andmebaas, kust saab näha, millised asutused 

milliseid soodustusi puuetega inimestele pakuvad. 2017.a. informeeritakse sihtgruppi ja samuti 

soodustuste pakkujaid projekti arengutest. Arutatakse edasi, kuidas puude kaarti Eestis saaks hakata 

välja andma. 

 

2017 aastal lisandub: 

 

2. Võtmepädevuste projekt 

(ESF Innove Võtmepädevuste koolitusprojekt SA Pro Civitas elluviimisel koostöös EPIKojaga) 

(seotud arengukava strateegilise eesmärgiga 2 ja 3) 

 

• Projekti teema ja eesmärk: Koostöös SA Pro Civitas-ega toimub võtmepädevuste koolituste 

läbiviimine 12 Eesti maakonnas. Sihtgrupp on puuetega täiskasvanud tööealised inimesed. 

Koolitusprogrammi järgselt toimuvad võtmepädevuste koolitused 45 h ulatuses 10-liikmelistes 

gruppides üle Eesti – kokku 40 gruppi. Koolituste läbiviimise korraldab SA Pro Civitas, EPIKoda 

toetab tegevusi omapoolse kompetentsiga. Koostöös EPIKoja ja liikmesorganisatsioonidega leitakse 

12-s maakonnas ligipääsetavad koolituspaigad ning aidatakse kaasa koolitusgruppide koostamisele. 

Samuti leiab EPIKoda 2 akadeemilise tunni ulatuses lektori igale 45h-le koolitusele, kes annaks 

infot puuetega inimeste organisatsioonide toimimise ja rolli kohta ühiskonnas.  

• Projekti rahastaja ja voor: SA Innove „Struktuuritoetuse andmise tingimused täiskasvanute 

võtmepädevuste arendamiseks"  

http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/votmepadevused 

• Projekti elluviimise aeg: 01.02.17- 31.08.2018 

 

 

3. KÜSK Ligipääsetavuse akti projekt 

 

             (KÜSK projekt „Anname oma panuse Euroopa Ligipääsetavuse Akti edasiseks ellurakendamiseks  

              EL nõukogu Eesti eesistumise raames.“) 

             (seotud arengukava strateegilise eesmärgiga 1 ja 2) 

 

• Projekti teema ja eesmärk: Projekt keskendub EL-i algatusele Euroopa Ligipääsetavuse Akt 

(European Accessibility Act) – mis tagab puuetega inimestele parema ligipääsu toodetele ja 

http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/votmepadevused


teenustele. Algatuse EL nõukogus vastuvõtmine ja seejärel ületoomine liikmesriigi seadusandlusse 

ja edasiviimine Eesti EL nõukogu eesistumise raames vajab väga palju tähelepanu ning on seotud  

uute, innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtu võimalustega. Soovime projekti raames toetada EL 

nõukogu Eesti eesistumise tegevusi ning viia Eestis läbi EL mitmete liikmesriikide puuetega 

inimeste juhtide osalusega seminari Narvas. Soovime keskenduda innovaatilistele lahendusele, mille 

osas Eesti on esirinnas, kuid toonitada ka vajadust arendada ligipääsetavust ning kaasavat ühiskonda 

kõikjal EL liikmesriikides, mitte ainult pealinna piirkonnas. Projekti tegevusi koordineeritakse 

jooksvalt Eesti ametiasutustega, mis on tihedalt valdkonnaga seotud, eelkõige Sotsiaalministeeriumi 

ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Projekti tegevus toimub kogu 2017.a. teise 

poolaasta, kogu eesistumisperioodi jooksul, alates kohe eesistumise alguses, kui toimub seminari 

tegevkorralduskomitee koosolek (Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi osalusel) Tallinnas 

• Projekti rahastaja ja voor: SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK), Eesti Euroopa Liidu 

Nõukogu eesistumise perioodi sündmuste konkurss 

http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/el2017 

• Projekti elluviimise aeg: 01.03-31.12.17 

 

 

4. Õigusnõustamise projekt 

 

            („Õigusnõustamise teenuse osutamine puuetega inimestele“) 

     (seotud arengukava strateegilise eesmärgiga 1 ja 2) 

 

• Projekti teema ja eesmärk: Tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine  

             igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.: 

• Projekti rahastaja ja voor: Justiitsministeerium, erivajadustega inimeste õigusnõu  

              konkurss https://www.just.ee/et/erivajadustega-inimeste-oigusnou-konkurss 

•  

• Projekti elluviimise aeg: 01.04.17-31.03.20 

  

 

 

 

http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/el2017

