
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mis on Eesti Puuetega Inimeste Fond? 

Toetades puuetega inimeste organisatsioone, aitab EPI Fond luua harmoonilisemat ühiskonda. 

 

Toetuse kogumaht aastal 2018: 

 Taotlusvooru kogumaht soetusteks ja investeeringuteks oli 276 377, millest rahuldatud 

toetuste kogumaht oli 127087 eurot. Sellest investeeringuteks 78 474 eurot ja soetusteks 48 

613 eurot.  

 

Finantsvahendid on saadud Sotsiaalministeeriumi sihtotstarbelisest eraldisest: 100 000 eurot, 

ning Eesti Puuetega Inimeste Fondi omavahenditest; 27087 eurot.  

Toetuse eesmärk:  

Toetuse eesmärgiks oli puuetega inimeste organisatsioonide tegutsemise ja teenuste 

pakkumise jätkusuutlikkuse tugevdamine.  

 

Toetamise põhimõtted:  

Toetust said projektid, mis vajasid investeeringut ja/või soetust selleks, et:  

• vältida pädeva organi ettekirjutuse alusel organisatsiooni osutatava teenuse ja/või 

tegutsemise sulgemist.  

• Muuta ja/või parandada tegutsemise keskkond puudega inimesele ligipääsetavaks.  

• Vältida ehitise/hoone põhikonstruktsioonide lagunemist 

• Tegutsemiseks vajalik seade puudus või oli amortiseerunud ning mille tehnilised 

parameetrid tagavad vajalike ülesannete täitmise.  

• Investeeringu ja/või soetuse tegemine parendas teenuse/tegevuse kvaliteeti ja 

efektiivsust.  

 

EPI Fondi poolne hinnang toetuste kasutamisele  

Toetusi on kasutatud sihipäraselt, teostatud tööde või soetuste tulemusena on erinevad 

puuetega inimeste taristuobjektid muutunud ligipääsetavamateks, on saavutatud kulude 

kokkuhoid ruumide soojustamise või akende vahetamise abil. Toetuste abil on rajatud 

kaldteid, inva wc-id, renoveeritud hoonete faassade, katust, kaasajastatud kogukonna 

keskmeks olevaid kööginurkasid ja hangitud hädavajaliku kontoritehnikat.  

Organisatsioonideteenuste kvaliteet on paranenud ja lõppkasusaajaks on olnud puuetega 

inimesed. 



 

Toetusi anti kokku 21 organisatsioonile 

Nr

. 

Toetuse 

saaja 

Taotluse nimi Investeering

ud 

soetuse

d 
Taotluse sisus 

1 MTÜ 

Läänemaa 

Puuetega 

Inimeste 

Koda 

Reg.kood 

80059846 

Läänemaa PIK 

2017.a. 

investeeringud ja 

soetused 

 2 516 

Helivõimenduskomple

kt, projektor, 

sülearvuti 

2 MTÜ 

Tallinna 

Puuetega 

Inimeste 

Koda 

Reg.kood 

80010550 

Tallinna Puuetega 

Inimeste 

Tegevuskeskus, 

köök kui 

kogukonna süda 

 4 000 

Mööbel, tehnika, 

sanitaartehnika, 

paigaldus, san. 

tehnilised ja elektri 

tööd, laud, toolid 

3 MTÜ Eesti 

Autismiühing 

Reg.kood 

80101488 

Eesti 

Autismiühingu 

tegevuse 

jätkusuutlikkuse 

tugevdamine 

 550 sülearvuti 

4 MTÜ Rapla 

Maakonna 

Puuetega 

Inimeste 

Koda 

Reg.kood 

80035320 

Rapla Koja 

tegevusruumidess

e köögitehnika 

soetus 

 401 

Elektripliit 

WHIRLPOOL 

ACMT5533/WH , 

Külmik SCHAUB-

LORENZ IC48 

5 MTÜ 

Saaremaa 

Puuetega 

Inimeste 

Koda 

Reg.kood 

80009535 

Loodud turvaline 

keskkond 

 

4 000 

Kontoritehnika, 

kontorimööbel  ja 

köögiinventar; 

Konverentsimööbel; 

Saali ja 

koosolekuruumi/tegev

ustoa toolid 45; 

Amortiseerunud 

vahendite ja 

elektroonika 

utiliseerimine 

6 Erivajadusteg

a Inimeste 

Toetusühing 

Tugiliisu 

Reg.kood 

80136386 

(EVITugiiliit 

liige) 

Tugiliisu 

Tugikeskuse 

teenuste arendus 

11 864 4 000 

trepi remont, 

kaldteega; Inva WC 

ehitus;                          

Köögi mööbel koos 

tehnika ja 

paigaldusega 



7 MTÜ Eesti 

Vaegkuuljate 

Liit 

Reg.kood 

80029006 

Investeeringud  

2018 

 1 400 Sülearvuti 

videotöötluste jaoks + 

tarkvara; Sülearvuti 

infomaterjalide 

koostamiseks + 

tarkvara 

8 

MTÜ 

Pimedate 

Töökeskus 

Hariner 

Reg.kood 

80071250 

(Tallinna PIK 

liige) 

Söögitoa 

ehitamine 
6 400 4 000 

Ehitus-, lammutus-, -

maalri –ja 

remonditööd koos 

värvide, töövahendite 

ja tarvikutega. 

Kohvimasinad, 

külmutuskapp, 

nõudepesumasin, 

mikrolaineahi, 

köögikapid ja riiulid, 

söögilaud ja toolid 30-

le +tarvikud, veekeetja 

3 tk, valamu, segistid, 

veefiltrid 

9 MTÜ Eesti 

Puuetega 

Naiste 

Ühenduste 

Liit 

Reg.kood 

80055707 

EPNÜL 

kontoriruumi 

sisutus ning 

töövahendid 

 3 000 

1. Kontoriruumi 

sisustus:  

2. Kontoritehnika 

10 

MTÜ Põhja-

Eesti 

Pimedate 

Ühing (PPÜ) 

Reg.kood 

80059823 

Põhja-Eesti 

Pimedate Ühingu 

tegutsemise ja 

teenuste 

pakkumise 

jätkusuutlikkuse 

tugevdamine 

20 000  6 jaotuskilpi koos 

paigaldusega sh 

toitekaablid ja 

kaabliteed. 

Peakilp sh toitekaablid 

ja kaabliteed, 

maanduse ehitus kilbi 

kõrvale, mõõdistus ja 

inspektor. 

11 MTÜ 

Viljandimaa 

Puuetega 

Inimeste 

Nõukoda 

Reg.kood 

80104699 

Viljandimaa 

Puuetega Inimeste 

Nõukoja hoone 

fassaadi 

korrastamine 

4 903  

 Fassaditööd, sokli 

korrastamine, trepi 

parandustööd, 

plaatimine 

12 MTÜ Eesti 

Kuulmispuud

ega Laste 

Vanemate Liit  

Reg.kood 

80000540 

EKLVL 

Rummusaare 

puhkekeskuse 

terrassi remont ja 

spordi-, 

tegevusharrastuste 

14 280  
Rummusaare 

puhkekeskuse 

renoveerimine ja 

ehitus: 

 



ja väliürituste telgi 

aluspõrand 

13 
MTÜ EESTI 

PUUETEGA 

INIMESTE 

KODA  

Reg.kood 

80014660 

Eesti Puuetega 

Inimeste Koja 

hoone 

kaasajastamine 

7 800 

1 176 

Hoone katuse pesu ja 

värvimistööd (540 m2) 

ja hoone fassaadi 

survepesu; 

Wifi – ruuter, 

dataprojektor, 

dataprojektori ekraan. 

14 Eesti 

Vähihiagete 

Laste 

Vanemate Liit 

MTÜ 

(EVLVL 

MTÜ) 

Reg.kood 

80096899 

Organisatsiooni 

tegutsemise ja 

teenuste 

pakkumise 

jätkusuutlikkuse 

tugevdamiseks 

vajalik soetus 

 550 

Kontoritehnika 

15 MTÜ Eesti 

Kogelejate 

Ühing      

Reg.kood 

80109395 

EKÜ 2018 

Investeering 

 2 919 

Kontorimööbel ja 

tehnika. 

16 MTÜ Eesti 

Tsöliaakia 

Selts 

Reg.kood 

80030400 

Eesti Tsöliaakia 

Seltsi 

investeeringud 

2017 

 615 

Kontoritehnika ja 

tarkvara 

17 MTÜ Eesti 

Lihashaigete 

Selts 

Reg.kood 

80043118 

Avatud  ja 

aktiviseeriv Eesti 

Lihashaigete 

Selts-i 

töökeskkond. 

 2 850 

Kontorimööbel ja 

tehnika. 

18 MTÜ Eesti 

Kurtide Liit 

Reg.kood 

80007861 

Eesti Kurtide 

Liidu 

kvaliteetsema 

kommunikatsiooni

lise 

ligipääsetavuse 

arendamine 

 10 000 
I kaamera Sony 

PXWFS5/RAW Profi 

komplektiga + I 

kaamera Sony 

PXWFS5/RAW Profi 

komplektiga 

19 MTÜ 

Tallinna 

Reumaühendu

s 

Reg.kood 

80157425 

Jätkusuutlik ja 

kaasaegne 

Tallinna 

Reumaühendus 

 2 636 

Kontoritehnika 

20 MTÜ 

Põlvamaa 

Puuetega 

Inimeste 

Peri 

Sotsiaalkeskus 

ligipääsetavaks ja 

soojaks ! 

13 227  1. Vanade akende 

eemaldus ja 

utiliseerimine; uued 

aknad koos 



Koda 

Reg.kood 

80081797 

paigaldusega 

2. Vana ukse eemaldus 

ja utiliseerimine; uus 

soojustatud puituks 

koos paigalduse, 

liitude ja sulustega 

3. Välistrepi lagunenud 

plaadi eemaldus ja 

utiliseerimine; uue 

plaadi paigaldus. 

4. Mõlemapoolse 

käsipuuga 

pulbervärvitud inva-

kaldtee koos 

vundamendipostide 

valamise ja 

paigaldusega 

21 MTÜ Tartu 

Puuetega 

Inimeste 

Koda 

Reg.kood 

80041390 

Tartu  PIK  

tegevuse 

kvaliteedi ja  

jätkusuutlikkuse 

tugevdamine 

 4 000 

Kontorimööbel ja 

tehnika. 

  Kokku 78474 48 613  

 

 

 

Väljavõtteid aruannetest  
 

 

MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda – Puudega inimestele 

käepärane köögimööbel 

 

TPIK üks olulisemaid teenuseid Tegevuskeskuses on kogukonnale saali (sh köögi) rentimine. 

Samuti on selle teenuse osutamine üks olulisemaid tegevusi organisatsiooni jätkusuutlikkuse 

tagamiseks omatulu näol. TPIK liikmesühingud korraldavad Tegevuskeskuses pidevalt 

erinevaid tegevusi ning teavitusüritusi. Ürituste ettevalmistuse juurde kuulub enamasti ka 

kohvipauside, toitlustuse jms valmistamine köögis. Tegevuskeskuse köögi mööbel ja tehnika 

olid väga vanad ning osaliselt amortiseerunud. Vana ning raskesti kasutatava (sahtlid 

avanevad raskelt, pinnad on kulunud, kappide uksed logisevad) mööbli tõttu ei olnud 

võimalik Tegevuskeskuses oma üritusi korraldavatelt organisatsioonidel alati kööki kasutada. 



Köögi uuendamine on olnud eriti oluline just puuetega inimeste iseseisvuse toetamise 

seisukohast, sest kergesti avanevad kapiuksed, liuglevad sahtlid, suured käepidemed ning 

avarad tööpinnad võimaldavad ka erinevate erivajadustega inimestel rohkem kööki kasutada. 

Köögi olukord enne:

 

 

Selline nägi Tegevuskeskuse köök välja enne uuendamist. Valgete kappide uksed avanesid 

raskelt, logisesid ning nende käepidemed olid väga väikesed, mistõttu paljude kasutajate jaoks 

nende avamine keeruline. Kahvlite ja nugade sahtli kapp oli niiskust saanud ning avanes väga 

tugeva jõuga tõmmates 

 

 



Köögi olukord pärast: 

 

 

Kogukonna süda ehk köök on projekti tulemusel muutunud palju ligipääsetavamaks. Esiteks 

avanevad nüüd kõik mööbli kapiuksed ja sahtlid kergelt ning sulguvad vaikselt, kappidel ja 

sahtlitel on mugavad käepidemed, mida on kerge haarata. Köögis on olemas uus tehnika (pliit, 

mikrolaineahi, kubu ja nõudepesumasin), mille kasutamist saavad Tegevuskeskuse töötajad 

juhendada. Peale uue mööbli paigaldamist on Tegevuskeskuse köögis palju rohkem ruumi 

liikumiseks, eriti silmas pidades just ratastooli kasutajaid, kelle jaoks ka uus laud on palju 

ligipääsetavam. Projekti tegevuste kaudu valminud köök on juba saanud liikmesühingute 

esindajatelt positiivset tagasisidet. Koos projektitaotluses kirjeldatud teiste uuendustega on 

teenuse kvaliteet märgatavalt paranenud. 

 

 

 

 

 

 

 



Viljandi Puuetega Inimeste Nõukoda – Nõukoja hoone heakorra 

parandamine 

 
Taotletud toetus aitas oluliselt parandada Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoja kasutuses 

oleva hoone heakorda. Hoone on Nõukojale antud kasutada pikaajalise lepinguga, kus on 

sätestatud et hoones vajalikud remondid teostab Nõukoda. Viimati remonditi maja selle 

saamisel, seega 20 aastat tagasi. Kasutuslepingu lõppemiseni on jäänud veel 16 aastat. Seega 

oli praegune töö hädavajalik, kuna maja väljanägemine hakkas juba linnapildis silma riivama 

ja Nõukojal endal vajalikke vahendeid piisavalt selleks tarbeks ei olnud.  

 

Tõsiselt ohtlik oli hoone vana trepp – lagunenud, katteplaadid väga libedad, käsipuu logises. 

Ehitaja kattis trepi turvalise ja libisemiskindla plaadiga, parandas ja värvis käsipuu. Uue värvi 

sai ka ratastoolitee. Ehitusega tegeles Viljandi ettevõte AS Pärlin. Koostöö sujus hästi, ehitaja 

andis häid nõuandeid ja pidas kinni kokkulepitud tähtaegadest 

 

Enne: 

 

Tõsiselt ohtlik oli hoone vana trepp – lagunenud, katteplaadid väga libedad, käsipuu logises. 



 

Nüüd: 

 

Ehitaja kattis trepi turvalise ja libisemiskindla plaadiga, parandas ja värvis käsipuu. 

Uue värvi sai ka ratastoolitee. Ehitusega tegeles Viljandi ettevõte AS Pärlin. Koostöö sujus 

hästi, ehitaja andis häid nõuandeid ja pidas kinni kokkulepitud tähtaegadest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda – Ligipääsetavuse ja soojade 

ruumide tagamine 

 

 

Projekti käigus vahetati 6 akent, üks uks, eemaldati libe trepikate ja asendati libisemiskindla 

vastu. Paigaldati kaldtee ja õhksoojuspump. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eesti Kurtide Liit – Uus kaamera viipekeelevideode jaoks 

 

Soetatud uus kaamera koos vajaliku komplektiga võimaldab keerulisemaid viipekeele video 

projekte kvaliteetsemalt teha ja võtta uusi väljakutseid vastu. Vana kaamerat ei ole 

tehnoloogia aegumise tõttu enam võimalik kasutada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eesti Puuetega Inimeste Koda – Uus katus ja esitlustehnika 

 

Eesti Puuetega Inimeste Koja käsutuses olev 19- sajandi lõpus ehitatud hoone on renoveeritud 

aastal 2006, kuid peale seda ei ole finantside puudumise tõttu täiendavaid investeeringuid 

hoone korrastamisse tehtud. Hädavajalik oli teostada katuse hooldustööd (survepesu ja 

värvimine), mis aitavad vältida katuse läbiroostetamist ja vihmavee tungimist hoone 

konstruktsioonidesse.  

Seminari- ja koosolekuruumides olemasolev esitlustehnika oli nii füüsiliselt kui moraalselt 

vananenud/amortiseerunud ja vajas väljavahetamist, et vastata paremini kasutajate 

tänapäevastele vajadustele ja ootustele. Projekti käigus vahetati välja dataprojektor, 

dataprojektori ekraan ja soetati uus wifi ruuter, et viia andmeside kiirus vastavusse 

kaasaja nõuetega. 

 

Enne hooldustöid 

 

 

 

 

 



Pärast töid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Läänemaa Puuetega Inimeste Koda – Kontoriinventari ja helitehnika 

soetamine 

Antud inventari soetamisega lahendasime tõsise probleemi, mis juba aastaid pärssis Läänemaa 

PIK igapäevatööd. Hankisime hädavajalikku kontori riistvara, mis meil puudus või oli 

tugevalt amortiseerunud. Seni kasutusel olnud ja vananenud arvutid ning printeri jaotasime 

oma allorganisatsioonide vahel. 

Eriliselt rõõmustab meid uue esitlustehnika hankimine, nii arvuti, projektori ja 

helivõimendussüsteemi abil saame sisustada oma Koja ruumid ka väikeseks kaasaegselt 

varustatud õppe- ja loenguklassiks, kus lisaks koolitustele saab korraldada ka ühiseid 

kinoseansse, kontserte jne. Lisaks on nüüdsest meie õppeklassis vabalt leviv WIFI 

internetiühendus ja soovijatel võimalik kasutada tasuta arvutit. 

Helivõimendussüsteemi saame kasutada oma avalike ürituste puhul, võimaldame seda ka 

meie Kojateatrile ning muusikutele. 

Helivõimendussüsteem võimaldab meil pakkuda ka senisest rohkem oma teenuseid 

väljaspoole meie süsteemi ning teenida sellelt omale lisavahendeid. 

 

 

Eesti autismiühing – Töökindlama sülearvuti soetamine 

Eesti Autismiühingu igapäevane tegevus on seotud erinevate autismispektri häiret 

puudutavate materjalide tõlkimise, koostamise, ettevalmistamise ja vahendamisega, mille 

jaoks on vajalikud ka kaasaegsed töövahendid. Kaasaegne, kvaliteetse ja kauakestva akuga 

ning hea võimsusega sülearvuti annab võimaluse olla piisavalt mobiilne ja toetada meie poolt 

tehtavaid koolitusi kvaliteetse pildi ja heliga materjalidega. Samuti toetab kaasaegne arvuti 

meie poolt ettevalmistatavate õppematerjalide ettevalmistamist, igapäevast tööd veebilehe ja 

sotsiaalvõrgustike kaudu info jagamisel. 

Töökindel ja piisava võimsusega sülearvuti annab meile paremad võimalused oma 

igapäevatööks, meie jätkusuutlikkuse taga-miseks ning võimaldaks meil olla paindlikum meie 

siht-grupi abistamisel ja eesmärkide täitmisel. 

 

 

 

 

 



Rapla Maakonna Puuetega Inimeste Koda – Köögitehnika soetamine 

Projekti tulemusena on loodud iseendale ja oma koostööpartneritele kaasaegsem töökeskkond. 

Hästi sisustatud köök aitab tööaega paremini planeerida, sest kohvipauside või lõunasöögi 

pärast ei pea töökohalt lahkuma. Samuti on mugavam kliente vastu võtta. Köögitehnika 

soetamisega saame ka teostada ammuse idee – tervisliku toitumise õpitubade läbiviimise.  

 

Saaremaa Puuetega Inimeste Koda – IT-vahendite ja kontorimööbli 

soetamine 

Projekti eesmärgiks oli Saaremaa PIK  osutatavate teenuste,  huvitegevuste ning 

organisatsioonide töö jätkusuutlikkuse ja kvaliteedi parandamine.  

Projekti vahenditest on  soetatud arvutid ja arvutitarkvara ning  riistvara, mis  tagavad 

tõrgeteta töö teenuste koordineerimiseks. Lisaks kasutavad oma aruandluse koostamiseks ja 

asjaajamisteks arvuteid puuetega inimeste organisatsioonid (13). 

Projekti vahenditest on uuendatud kontorimööbel ja soetatud lukustatavad sahtelkapid, mis 

tagavad turvalisema dokumentatsiooni hoidmise. 

 

 

Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu – Maja ligipääsetavaks 

muutmine 

Projekti toetusel ehitati ümber hügieeniruum selliselt, et majas on nüüd olemas inva WC, 

sobiva ukse suuruse ning pesemisvõimalusega (dušš). 

Projekti toetusel on majja sissepääs ligipääsetav ratastoolis või muu liikumispuudega 

inimesele, ehitati vastupidavast roostevabast materjalist kaldtee ning parandati trepp ja 

varustati käsipuudega. 

Loodud ligipääsetavus võimaldab takistuseta Tugikeskust ning teenuseid kasutada ka 

liikumispuudega inimestel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kaldee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit -Kontoriruumi sisustamine ja  

igapäevaseks tegevuseks töövahendite soetamine 

EPNÜLil puudus siiani kontoripind. Alates detsembrist 2017 sai EPNÜL kasutamiseks ruumi 

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses aadressil Endla 59, Tallinn. Kontoriruum oli 

tühi ning vajas sisustamist, et seal oleks võimalik töötada ning koosolekuid korraldada. Nüüd 

on kontor sisustatud ning EPNÜL juhatus ning liikmed kasutavad seda aktiivselt nii 

igapäevase tööt tegemiseks, kui ka koosolekute läbiviimiseks. Samuti saame seal pakkuda 

nõustamis- ja tugiteenuseid erivajadustega tüdrukutele ning naistele. 

 

Siiani EPNÜLi kasutuses olnud arvuti ning printer/skänner olid üle 5 aasta vanad ning ajale 

jalgu jäänud, samuti ei töötanud kõik funktsioonid enam korrapäraselt. Efektiivseks töö 

tegemiseks ning oma eesmärkide ellu viimiseks vajasime uut ning ajakohast tehnikat. Tänu 

eraldatud toetusele sai EPNÜL enda kasutusse korraliku sülearvuti, koos tööks vajalike 

lisaseadmete (monitor, klavituur ja hiir) ning tarkvaraga. Lisaks soetasime kontorikombaini, 

mida kasutame igapäevaselt nii printimiseks kui ka dokumentide/ fotode skanneerimiseks. 

 

 

Põhja-Eesti Pimedate Ühing –Elektrisüsteemi uuendamine 

Põhja-Eesti Pimedate Ühing (PPÜ) taotles toetust Ühingu tegevuskeskuse, aadressil Tondi 8A 

elektrisüsteemi uuendamiseks. PPÜ-le kuuluvas majas oli siiani kasutusel  n.n „vana 

elektrivarustuse pingesüsteem“ ja vanad elektrikilbid (fotod 5tk) ning aegunud peakilp (foto 

2tk). Teatavasti  peavad kõik elektrienergiat tarbivad ehitised  üle minema 3x220V 

elektrivõrgult 3x230 pingele ning vanad elektrikilbid on tuleohtlikud. 

Toetuse rahadega on rajatud vajalikud kaabliteed, ostetud ja paigaldatud uued elektrikilbid 

(fotod 2tk) koos toitekaablitega. 

 

Eesti Kuulmispuudega Laste Vanemate Liit -  Puhkekeskuse remont 



Rummusaare puhkekeskus asub Järva vallas (endises Albu vallas) Vetepere külas ja see 

kuulub EKLVL-le. Oleme selles aastaid korraldanud laste- ja perelaagreid ning erinevaid 

spordiüritusi. 

Kuigi maja oli ka enne selleaastast investeeringuprojekti üldiselt kasutatav, vajas ta hädasti 

remonti. 

Eriti käest ära, katkised ja pehkinud olid mõnekümne aasta vanused terrassid maja kahel 

korrusel. 

 

 

Rummusaare II korruse terrass enne remonti 

 

 

 

Eraldise eest teostati Rummusaare puhkekeskuse terrasside ja rõdude põhjalik remont: 

• Amortiseerunud terrasside ja trepi lammutus ja äravedu 

• Toestuse ja põhja rajamine  

• Terrasside ehitus  

• Piirete ehitus 

• Terrasside välistrepi ehitus 

 

 



 

 

 

 

 

Rummusaare I korruse terrass pärast remonti 

 

 

Investeeringute projekti abil sai Rummusaare peamaja hoopis uue ilme ning on nüüd  

taas turvaline. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Eesti Lihasehaigete Selts –  Kontoritehnika- ja sisustuse soetamine 

Tänu soetatud harkjalg ekraanile, kõlarile ja projektorile saame edukalt 

korraldada filmiõhtuid, koosolekuid ja esitlusi ka neis kohtades, kus need 

võimalused muidu puuduksid. 

Tänu värvilaserprinterile saame operatiivselt ja iseseisvalt välja printida 

sündmuste kuulutusi ja muid vajalike dokumente.  

 

Väline kõvaketas see eest aitab varundada filmiõhtuks vajalikke filme ja muid 

ühingu tööks vajalike digitaalseid dokumente. 

Soetatud tehnika võimaldab operatiivselt tegutsemist ja koosolekute maha 

pidamist nii kontoris(printer, ekraan, dock, diivan ja prügikast) , kui virtuaal 

maailmas(mikrofoniga kõrva klapid ja sülearvuti). 

 

Tänu soetatud sisustusele (el.kõrgust reguleeriv laud ja kergesti erinevatesse 

asendisse liigutatava monitorihoidja küljes olev monitor) on Eesti Lihashaigete 

Seltsi kontor igati mugav liikumispuudega inimestele töötamiseks. 

 

Tallinna Reumaühendus – Rendipinna sisustamine 

Tallinna Reumaühendus sai Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses 

lepingulise rendipinna  käesoleva, 2018.  aasta septembri kuus. See on ühingu 

esimene oma pind, mille sisustamiseks kõige vajalikuga kasutasime EPF-lt 

saadud toetussummat. 

Toetussumma eest hangiti: 

Sülearvuti, kontorikombain,mööbel, lauakalukulaator, esmavajalikke kontori-ja 

bürootarbeid, lihtsamaid nõusid. 



 

 

 

 

Tartu Puuetega Inimeste Koda – Tehnika ja inventari hankimine 

EPIFondi toetuste eest hangiti koolituste ja teabepäevade läbiviimiseks vajalik 

tehnika nagu: 

Projektor    

Fotoaparaat 

Laptop lisadega  

Televiisor 

Kokkupandavad lauad 

 

Eesti Vaegkuuljate Liit – Tark-ja riistvara soetamine 

Liidule hangiti ülearvuti videotöötluste jaoks + tarkvara,  ning sülearvuti 

koostamaks infomaterjale, nt ajakiri Auris või kuulmisabiteatmik., +tarkvara. 

 

Eesti Kogelejate Ühing – Kontor sisustuse ja videotehnika soetamine 

 Vajasime arvutit, monitori ja lisaandmekandjaid, samuti videokaamerat, statiivi 

ja kõrvaklappe. Ühingu arhiivis on väga palju pildi- ja videomaterjali ning nende 

turvaliseks hoidmiseks vajasime lisaandmekandjaid. Lisaks tuleb pildi- ja 

videomaterjale erinevatest üritustest ning videosalvestustest pidevalt juurde. 

Kogelejad – mitte ainult EKÜ liikmed, vaid kõik, kes meie poole abi saamiseks 

pöörduvad– kasutavad kõnetehnikate analüüsimiseks ja arendamiseks 

videoanalüüsi, kus videotehnika on möödapääsmatult vajalik. 

Käesoleva projektiga õnnestus muuta seda olukorda, kuna ühinguga seotud 

digitaalset suhtlust ning andmetöötlust on väga palju. Soetatud arvutit ja selle 

lisavahendid vajatakse ühingu igapäevaseks asjaajamiseks ja selle kvaliteedi 

tõstmiseks, ning koos soetatud videotehnikaga 



moodustub vajalik tehniline baas senise tegevuse jätkamiseks ja laiendamiseks 

ning arendustegevuseks. 

 

 

Pimedate Töökeskus Hariner – Uue söögitoa ehitamine 

Kokkuvõttes saime uue ja korraliku söögitoa. 



.  

Nüüdseks on meil 30-le inimesele söögituba kus saab kohvi, teed ning toitu soojendada 

 

 

 

 

 



Eesti Tsöliaakia Selts – Sülearvuti ost 

Kabinetis on nüüd olemas arvuti, mida saavad kasutada kabinetis töötavad 

juhatuse liikmed ning nõustajad 

 

Eesti Vähihiagete Laste Vanemate Liit – Kontoritehnika soetamine 

Organisatsiooni tegutsemise ja teenuste pakkumise jätkusuutlikkuse 

tugevdamiseks vajalik soetus ehk Sülearvutid on aktiivses kasutuses. Avaldusi 

ning probleeme menetletakse efektiivsemalt, inimestega suhtlemiseks kasutatakse 

erinevaid kanaleid nagu sotsiaalmeedia, e-kirjad, messengeris suhtlemine jne, 

vastavalt inimese soovidele. Plakatite, voldikute jms disain on atraktiivsem. 

 


