
Ülevaade Eesti puudega inimeste organisatsioonide võrgustiku rahastamisest. 

 

2022 aastal jagab SA Eesti Puuetega Inimeste Fond toetust 54 puudega ja psüühikahäiretega inimesi 

esindavale organisatsioonile.  

Puuetega inimeste huvikaitseorganisatsioonide struktuurne jagunemine:  

Võrgustikku kuuluvad organisatsioonid jagunevad järgmiselt: 

Eesti Puuetega Inimeste Koda, koondab endas 48 liikmesorganisatsiooni:  

1) Puudespetsiifilised liidud -  32 organisatsiooni.  

• Koondavad endas kokku 183 organisatsiooni*.  

2) Maakondlikud puuetega inimeste kojad 16.  

• koodavad endas kokku 235 organisatsiooni*. 

* organisatsioonid võivad üheaegselt kuuluda nii puudespetsiifilise liidu alla kui ka maakondliku koja alla. 

Organisatsioonid koondavad endas ühtekokku 22249 inimest. 

Lisaks on toetame 7 psüühikahäiretega inimestele tegevusi korraldavat organisatsiooni.  

Käesoleva aasta toetusteks jagatav summa kokku on 1 227 371 eurot. Mis jaguneb järgnevalt: 

 

 

Puuetega inimeste organisatsioonide rahastamise ja huvikaitse teostamise uuringus toodi ühe olulisema 

punktina välja valdkonna stabiilne rahastamine, mis on võimaldanud valdkonnal areneda laiapõhjaliseks 

ja erinevaid puudeid esindavaks võrgustikuks. 
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http://www.epifond.ee/admin/upload/Dokumendid/Puuetega%20inimeste%20organisatsioonide%20uuring%2024_10_19.pdf


Sotsiaalministeeriumi poolt puudega inimeste organisatsioonidele jagatud toetuseid iseloomustab 

alljärgnev tabel. 

 

* aastad 2020-2021 on kaetud strateegilise partnerlusega, kus puudega inimeste organisatsioonide 

tegevustoetusteks on fikseeritud 1,09 milj. eurot aastas. Kõikumine 2020 ja 2021 lõikes on tingitud 2020 aasta 

toetuste reservist loobumisest ning selle kasutamisest aastal 2021.  Graafikus kajastuvad ainult puudega inimeste 

organisatsioonidele EPIF kaudu  jaotatud toetused ning see ei kajasta muid riiklikest vahenditest (sh nn 

„katuserahadest“)  jagatud toetusi. 

Strateegilisest partnerlusest: 

Sotsiaalministeeriumit tuleb tunnustada julge ja ette vaatava sammu eest käivitada strateegiline 

partnerlus. Töö on olnud süsteemne ning lõppkasusaajat fookuses hoidev. Strateegiline partnerlus on 

loonud võimaluse organisatsioonidel teha pikemaid plaane, kui vaid üheks eelarveaastaks. Samuti on 

see võimaldanud luua võrreldava statistilise andmestiku organisatsioonide tegevuse kohta, mis on avalik 

ja leitav aadressilt: https://taotlused.epifond.ee/seaded/graafikud/  

Puudega inimeste organisatsioonide huvikaitse peamised tegevused on lahterdanud alljärgnevalt. 

Alltoodud arvulised väärtused ei ole organisatsioonide kaupa kumuleeruvad, vaid on esitatud Eesti 

Puuetega Inimeste Koja (EPIKoda) andmete alusel. Lisaks toodud numbritele on iga huvikaitse 

organisatsioon andnud panuse oma valdkonna esindamisel  ning tegelenud oma organisatsioonile ja 

sihtgrupile suunatud ürituste ja tegevuste läbiviimisega. 

Andmed on selguse huvides esitatud EPIKoja tegevustena, et vältida võimalikku dubleerimist. 

2020 ja 2021 aastal koondas ja esindas EPIKoda puudega inimeste võrgustiku arvamusi ja tegevusi 

järgnevalt: 
 

Arvnäitajad (EPIKoda) Aasta 2020 Aasta 2021 

1 Aktiivne osalemine valdkonna riiklike ja KOV õigusaktide 
väljatöötamises ja muutmises (õigusaktide arv, millele on 
sisendit antud otse või EPIKoja kaudu) 

23 12 
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2 Esindajate osalemine üleriigilistes ja KOV töögruppides, 
komisjonides, nõukogudes ja ümarlaudadel (regulaarsete 
töögruppide, komisjonide jt. arv) 

46 40 

3 Sihtgrupi individuaalne konsulteerimine (suuliselt, kirjalikult 
ja viipekeeles konsulteeritud inimeste arv) 

1123 606 

4 Osalemine valdkondlike riigi ja KOV strateegiliste 
dokumentide, nt arengukavad ja strateegiad, loomisel 
(dokumentide arv) 

5 2 

5 Ekspertarvamuste edastamine poliitika rakendajatele  
jt koostööpartneritele üleriiklikul ja KOV tasandil (esitatud 
arvamuste arv) 

37 21 

6 Sihtgrupi teadlikkuse tõstmine ja avaliku arvamuse 
kujundamine läbi avaliku meedia  (meediakajastuste arv) 

50 31 

7 Kontaktüritused sihtgrupile ja spetsialistidele (korraldatud 
ürituste nt koolituste, infopäevade arv, infopäevad kuhu 
kutsutakse esinema jne) 

33 16 

8 Infomaterjalid sihtgrupile ja spetsialistidele (välja töötatud 
paber- ja e-materjalide arv (mitte tiraaž)) 

15 11 

9 Sihtgrupi teadlikkuse tõstmine ja avaliku arvamuse 
kujundamine läbi omakanalite sh sotsiaalmeedia 
(kontaktide arv kokku: nt kodulehe külastajate, 
sotsiaalmeedia kodulehe jälgijate, sotsiaalmeedia grupi või 
foorumi liikmete arv, ajakirja tiraaž jt omakanalite 
kontaktide arv) 

60069 52559 

10 organisatsiooni(de) pädevuse arendamine (koolituste, 
arendustegevuste arv) 

15 7 

11 Oma- ja kaasfinantseeringute näol kaasatud lisaraha 
(summa eurodes) 

160695 123750 

12 Organisatsiooni eripärast tulenevad näitajad (juhul kui 
organisatsiooni eripärast tulenevalt on huvikaitse tegevusi, 
mis eelpool loetletu alla ei mahu, tuua välja tegevus,  ühik ja 
väärtus).                                                     Uuringud ja raportid 
(tk). ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise 
variraporti täiendatud ja uuendatud versiooni esitamine 
ÜROle (1);                                                                 uuringu 
Puudega inimeste toimetulek kriisiajal läbiviimine ja raporti 
koostamine (2); Puuetega inimeste õiguste peatüki 
koostamine ja esitamine ÜRO-e Eesti inimõiguste olukorra 
variraportis (UPR - Universal Periodic Review) (3). 

3 2 

 



Aastast 2021 on SA Eesti Puuetega Inimeste Fond koostööpartner LHV pangale programmi „Sinu hea 

tegu“ raames. Selle abil saavad inimesed koguda väikeste summade kaupa annetusi enda poolt välja 

valitud organisatsioonile. SA Eesti Puuetega Inimeste Fond kogub annetusi noorte coachingu programmi 

heaks. Tutvustava videoga saab tutvuda siin: 

https://www.facebook.com/188447798417353/videos/728581851188324 

Investeeringu vajadustest valdkonnas. 

Aastatel 2015, 2018 ja 2019 eraldas Sotsiaalministeerium täiendavaid rahalisi vahendeid puuetega 

inimeste organisatsioonidele investeeringute toetusteks:  

- 2015 aastal 100 000 eurot  

- 2018. aastal 127 387 eurot. Koondaruanne on leitav siit : 

http://www.epifond.ee/admin/upload/Dokumendid/EPIFondi-koondaruanne-2018_1_1.pdf 

- 2019. aastal 400 000 eurot, millest 49 074 eurot suunati invaspordile. Koondaruanne on leitav siit: 

http://www.epifond.ee/admin/upload/Dokumendid/EPIFondi-investeeringud%20koondaruanne-

2019.pdf 

Nende toetuste abil sai korrastatud mitmeid objekte ja see tegevus leidis väga head vastukaja ka 

erinevate organisatsioonide poolt.  

Vaatamata EPIK ja EPIF taotlustele 2020. ja 2021. aastal investeeringutoetusi võrgustikule ei jagatud. 

SA Eesti Puuetega Inimeste Fond viis koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ning 

Sotsiaalministeeriumiga 2020.aasta lõpul läbi valdkonna investeeringuvajaduste uue kaardistuse. 

Kaardistuse eesmärgiks oli selgitada välja puuetega inimeste organisatsioonide valduses olevate 

objektide investeeringuvajadused tulenevalt hoonete energiatõhususe parandamiseks suunatavate 

Euroopa struktuurivahendite planeerimisega. 

Organisatsioonide poolt lühikese ajaga väljapakutud objektide koguarv oli 15 ja hinnanguline 

koguvajadus valdkonnas oli ligemale 6 miljonit eurot, millest suurema osa moodustas Põhja-Eesti 

Pimedate Liidu hoone (3 200 000 eur), Valgamaa Puuetega Inimeste Koja hoone (270 000 eur), 

Saaremaa Puuetega Inimeste Koja hoone (1 500 000 eur), Lõuna-Eesti Pimedate Liit (270 000 eur), Eesti 

Puuetega Inimeste Koja hoone (45 000 eur), Eesti Kuulmispuuetega Lastevanemate Liidu Rummusaare 

laagrikompleks (48 000 eur). Kuna esmaselt välja toodud vajadused ja on orienteeruvad siis võib 

eeldada, et taotlusvooru korral täpsustuvad vajadused vastavalt väljakuulutatava meetme sihtotstarbele 

ja hetkel kehtivatele ehitushindadele.  

https://www.facebook.com/188447798417353/videos/728581851188324
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http://www.epifond.ee/admin/upload/Dokumendid/EPIFondi-investeeringud%20koondaruanne-2019.pdf
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