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Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu  
04.05.2015 koosoleku protokoll nr. 2015/03 

Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp, A. R. Ausna, R. Saadi ja S. Drenkhan (mobiili vahendusel). 
Puudusid nõukogu liikmed M. Haukanõmm ja S. Tõniste. Kutsutud oli juhataja G. Vaher.  
 
Nõukogu koosolekut juhatas T. Sepp, protokollis G. Vaher.  
 
Nõukogu koosolek toimus Tallinnas Toompuiestee 10 algusega 15.30 ja lõppes 17.40 
 
Koosoleku päevakord:  
Ettepanek päevakorraks:  

1. 2015.a reservivahendite 100 000 eurot projektikonkursi korraldamisega seonduv;  
2. Karaski Keskuse nõukogu Fondi poolsete liikmete volitused;  
3. IT sponsorlusest. 

   

1. Päevakorrapunkt 
Juhataja meenutas, et 2015.a aastaalguse reservis on 120 505 eurot sh 100 000 projektikonkursi 
alusel. 24.03.2015 nõukogu koosolekul otsustati kuulutada välja uuenduslike ideede ja tööhõivet 
edendavate projektide ideekonkurss, tähtajaga 15.04.2015. Osalus ei olnud eriti aktiivne ja kokku 
laekus 14 ettepanekut, millede  kokkuvõtte ja pakitud failis originaalfailid saatis juhataja nõukogu 
liikmetele 20.aprillil. Nõukogu liikmed vaatasid ja analüüsisid kõiki esitatud projektitaotluste ideid ja 
leidsid, et mitte kõik esitatud ei vasta konkursi põhilisele eesmärgile "toetada uuenduslikke ideid ja 
tööhõivet edendavaid projekte". Juhatuse liikmete koolitus (Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing) 
peaks toimuma võrgustiku üldise toetuse raames, mitte konkursi vahenditest. Ka lastele suunatud 
tegevused (Viljansimaa PIN) ei täida selle konkursi eesmärke. Töövüimereformiga seonduva ifo 
viimine puuetega inimesteni on oluline ja vajalik, kuid infopäevade korraldamisel tuleks arvestada 
Sotsiaalministeeriumi ja Töötuskassa regionaalsete kommunikatsiooniprogrammidega, et vältida 
dubleerimist ja tagada ressurside efektiisemat kasutamist. Nii mitmegi projektiidee on tekkinud Norra 
õppereisil saadud infost. Nõukogu liikmed tõid eriti välja need projektiideed, millega püütakse luua või 
arendada kaitstudtöökeskusi (Pürnumaa Hingerahu, Eesti Pimemasööride Ühing), mis looksid 
konkreetseid töökohti ja suudaksid osutada kaitstudtöö teenust, olles koostööpartneriks nii 
Töötukassale kui ka SKA’le, mis tagab nende jätkusuutliku tegevuse. Positiivne on, et osade 
projektidega püütakse kaartistada: 

 puuetega inimestele tööd andvaid ettevõtteid (Eesti Pimedate Liit), kuid olulisem oleks 
kaartistada ametikohti, millega konkreetse puudeega inimene hästi toime tuleb, sest see 
aitaks puudega inimest töökoha leidmisel rohkem. 

 Aktiivseid, enesega hästi toimetulevaid ja motiveeritud puudega inimesi, kes peale 
kogemusnõustaja kursuste läbimist võiksid olla kogemusnõustaja teenuse osutajateks ja 
koostööpartneriks nii Töötukassale kui ka SKA’le. 

Eriti pretensioonika eesmärgi seadis Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi ettepanek luua SpBH 
Keskus (krooniliste haigete polikliinik-nõustamiskeskus), mis on kindlasti vajalik ja oluline, kuid liialt 
mahukas ja nõuab erinevate osapooltega (Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA Tallinna Lastehaigla ja 
kindlasti Haigekassa) tõsiseid läbirääkimisi, mille tõttu poleks projekti ilmselt võimalik 2015 realiseerida 
ja toetuseks küsitud suurte vahendite kasutamine ei tagaks lõppeesmärgi saavutamist ja tegevuse 
jätkusuutlikkust.  
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Nõukogu otsustas(ühehäälselt):  
1. kuulutada välja HMN lepingu nr 3-3/3260 objektiks oleva projekti „Eesti Puuetega 

Inimeste Koja organisatsioonide võrgustiku tegevuse toetamine aastal 2015” 
sihtotstarbelise eraldise projektikonkurss; 

2. digiallkirjastatud  taotlused koos lisadokumentidega esitatakse elektrooniliselt 
hiljemalt 20.05.2015 kell 12.00;  

3. kinnitada: 
 Projektikonkursi raames toetuste andmise tingimused (lisa 1); 
 Konkursi raames esitatud taotluste hindamiskriteeriumid (lisa 2); 
 Projektitaotluse hindamise ja paremusjärjestuse koostamise kord (lisa 3); 
 Taotlusvorm sihtotstarbelise toetuse taotlemiseks ja taotlusvormi täitmise juhend 

(lisa 4); 
 Projekti detailne eelarve vorm (lisa 5). 

4. moodustada projektikonkursi raames esitatud taotluste hindamise komisjon 
koosseisus M. Haukanõmm, S. Drenkhan, K. Numa, T. Mihkelson. Komisjoni töö 
tasustamise suurus toetuse vahenditest otsustatakse 01.06.2015 koosolekul sõltuvalt 
laekunud projektide arvust ja töömahust;  

5. taotluste hindamise komisjonil esitada hindamistulemuste koond koos toetatavate 
taotluste ettepanekuga nõukogule 29.05.2015; 

6. Nõukogu teeb toetatavate taotluste rahastamise otsused hiljemalt 01.06.2015. 
 
2. Päevakorrapunkt 
Juhataja informeeris nõukogu, et SA Karaski Keskus Nõukogul on 5 liiget (3 Eesti Liikumispuudega 
Inimeste Liidust ja 2 SAEPIFondist). Fondi poolseteks liikmeteks on juhataja ja endine SAEPIF 
nõukogu liige Eha Leppik, kellede volitused Karaski nõukogus lõpevad k.a. mais. ELIL ja SAEPIF (kui 
asutaja liikmed) otsuste alusel on Karaski kinnistu alates 2011.a müügis, mida pole siiani õnnestunud 
teha. Müügi õnnestumisel planeeriti SA likvideerida/lõpetada kuna maja vajaks tegevuse jätkamiseks 
väga suuri investeeringuid, et täita Päästeameti ettekirjutused.  

Nõukogu otsustas (ühehäälselt) määrata Fondi poolseteks liikmeteks juhataja ja SAEPIF 
nõukogu liige S. Drenkhan. 
 
3. Päevakorrapunkt 
Nõukogu esimees informeeris nõukogu, et kohtus Microsoft'i esindajaga, kus oli jutuks nende poolt 
meie võrgustikule osutatud senisest sponsorlusest (200 tasuta litsentsi programmidele Win 7 ja Office 
2010) ja ka sellest, millised oleksid meie vajadused ja Microsofti võimalused. Meie vajaduste 
väljaselgitamiseks palus juhataja EPIK liikmete organisatsioonide võrgustikul saata info, milliste 
programmide litsentse nad vajavad ja millised on nende riistvaraga seonduvad probleemid. Juhataja 
tutvustas nõukogule küsitluse tulemusi. Peale Microsoft'i programmide küsiti veel Adobe Acrobat 
writer ja Adobe Photoshop ning Illustraator programme, teksti tuvastus Finereader ja projektijuhtimise 
programme. Ka arvutite vajadus on päris suur, kuna füüsiliselt ja moraalselt vananenud arvutid ei 
võimalda kasutada sponsorlusena antud kaasaegseid programme. Nõukogu esimees soovis esmalt 
keskenduda Microsoft'ile ja seejärel otsida firmat, kes võiks meid aidata riistvara probleemide 
lahendamisel. 
 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt), et juhataja valmistab ette nõukogu esimehe kirja Microsoft'i 
esindajale tuues välja, mida konkreetselt me neilt küsime. 
 
Nõukogu järgmine korraline koosolek toimub 01.06.2015 kell 16.00 Toompuiestee 10.  


