
 1 Protokoll allkirjastatud digitaalselt 

T.Sepp         S.Drenkhan  R.Saadi      M.Haukanõmm     G.Vaher 

  

 

Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu  
01.06.2015 koosoleku protokoll nr. 2015/04 

Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp, R. Saadi  ja Scype vahendusel S. Drenkhan ja M. Haukanõmm. Puudusid 
nõukogu liikmed A. R. Ausna ja S. Tõniste. Kutsutud oli projektikomisjoni liikmed K. Numa, T. Mihkelson (Scype 
vahendusel) ja juhataja G. Vaher.  
 
Nõukogu koosolekut juhatas T. Sepp, protokollis G. Vaher.  
Nõukogu koosolek toimus Tallinnas Toompuiestee 10 algusega 15.50 ja lõppes 17.00 
 
Koosoleku päevakord:  

1. Nõukogu 04.05.2015 otsusega väljakuulutatud projektikonkursile laekunud taotluste hindamiskomisjoni 
aruande läbiarutamine ja toetusotsuste tegemine 

1. Päevakorrapunkt 
Juhataja informeeris Nõukogu, et kokku esitati 18 projekti kogumaksumusega 163 437 eurot, sh taotletakse 
toetust kokku 132 193 eurot. Projektikomisjon hindas projekte vastavalt nõukogu poolt kinnitatud 
„Projektitaotluse hindamise ja paremusjärjestuse koostamise kord“, mille tulemusel moodustus 
projektitaotlustest paremusjärjestus (Lisa 1). Vastavalt kinnitatud korra punktile 3 „Projektitaotluse kinnitamiseks 
vajalik lävend (so positiivse otsuse saamiseks vajalikud minimaalsed hindamispunktid) loetakse ületatuks, kui 
Projektitaotlus on saavutanud vähemalt 5,0 hindepunkti“. Hindamise tulemusel ei ületanud lävendit 3 projekti. 
Peamised põhjused olid mittevastavus konkursi eesmärkidele (aastapäeva seminar, juhatuse koolitus), 
ebapiisav projekti lahtikirjutus (sihtgrupp ja seos tööhõivega ebaselge). Lävendi ületas 15 projekti, millega 
taotletakse toetust kokku 124 595 eurot. 
Juhataja meenutas, et eelmise nõukogu otsuse kohaselt „Komisjoni töö tasustamise suurus toetuse vahenditest 
otsustatakse 01.06.2015 koosolekul sõltuvalt laekunud projektide arvust ja töömahust“.  
Lähtuvalt nimetatud otsusest tegi uhataja ettepaneku määrata komisjoni töö tasustamiseks kokku (sh kõik 
maksud) 1 000 eurot. 
Projektide toetuseks on  99 000 eurot, millest tulenevalt ei saa toetust ka esimesena lävendit ületanud projekt 
(koondtabelis projekt T-18), mille alaeesmärgid on küll head, kuid eelarve liialt mahuks (näiteks ostetud reklaam 
ajakirjanduses 36% toetusest jne.). 
Nõukogu koos projektikomisjoni liikmetega arutas kõiki taotlusi ja otsustas osaliselt toetada järgmisi projekte: 

• T-9 (ELIL) 5 300 eurot (toetatakse osaliselt projektijuhtimist ja toitlustamist); 
• T-17 (EVPITL) 14 641 eurot (toetatakse osaliselt projektijuhtimine sh raamatupidamine); 
• T-13 (EKL) 13 000 eurot (ei toetata keelekursusi ja osaliselt toetatakse projektijuhtimist ja 

toitlustamuist). 
Ühiselt tehti ettepanek toetada ülejäänud 11 projekti taotletud mahus.  
Projekti T-7 (EPL) osas ei peetud mõistlikuks töötada välja ühe puudeliigi (nägemispuudega) inimestele tööd 
andvate ettevõtete/ nägemispuudega inimeste poolt toodetud esemete märgis. Oleks mõistlik, et märgis oleks 
üldisem ja kaasaks kõiki erivajadusega inimestele tööd andvaid ettevõtteid ning millega oleks võimalik 
märgistada erivajadusega inimeste poolt tehtud tooteid. Läbi märgise antakse  erivajadustega inimestele tööd 
pakkuvatele ettevõtetele võimalus tutvustada end kui sotsiaalselt hoolivat ettevõtet. Tehti ettepanek, et 
nägemispuudega inimeste ametikohtade kaartistamise käigus oleks mõistlik kaartistada endaga hästi 
toimetulevad ja positiivse ellusuhtumisega nägenispuudega inimesed, kes oleksid nõus läbima 
kogemusnõustaja koolituse ja osutama Töötukassa ning Sotsiaalkindlustusameti tellimusel kogemusnõustaja 
teenust. Sellega tekkivad kulud saaks katta eelarves märgisele planeeritud vahenditest. 
 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt):  

1. määrata komisjoni töö tasustamiseks kokku (sh kõik maksud) 1 000 eurot; 
2. kinnitada projektide hindamiskomisjoni poolt esitatud projektikonkursil laekunud taotluste 

hindamistulemused arvestades nõukogu poolt tehtud täiendusi. Laekunud taotlustest toetada 14 
projekti vastavalt lisale 1 kogusummas 99 tuhat eurot.  

3. Projektide läbiviimisel teha koostööd Töötukassaga. 
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Nõukogu järgmine korraline koosolek toimub Nõukogu esimehe ettepanekul vastavalt vajadusele. 
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