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SA EPI Fondi 2020 majandusaasta  eesmärgid  
 
Põhikirjast tulenevalt on Fondi tegevuse põhieesmärgiks rahaliste vahendite kogumise ja eraldamise 
kaudu toetada ning soodustada puuetega inimeste integreerumist ühiskonda, nende sotsiaalse aktiivsuse 
suurendamist ning nendele võrdsete võimaluste loomist hariduse, töö, eluaseme ja muu vajaliku 
omandamisel. 
Selleks taotleb Fond riiklikku toetust võimalikult paljudele tegutsevatele puuetega inimeste 
organisatsioonidele ja on välja töötanud saadud toetuse kasutamise enamuse poolt tunnustatud 
põhimõtted. Organisatsioonide riikliku toetuse liikumine läbi Fondi annab parema ülevaate ja nägemuse,  
kuidas riikliku toetust kasutatakse.  

Fondi eesmärgid aastal 2020  

1. Läbi viia strateegilise partnerluse taotlusvoorud puudega ja psüühikahäirega inimeste 

organisatsioonide rahastamiseks perioodil 2020-2022. Läbi selle tagada valdkonna 
organisatsioonide stabiilne rahastus järgneva kolme aasta jooksul. 

2. Arutada võrgustiku organisatsioonidega läbi olemas oleva rahastusmudeli täiendamise vajadus ja 
uuringust „Puuetega inimeste organisatsioonide rahastamise ja huvikaitse teostamise uuring“ 
tulnud konkreetsed muudatused. 

3. Kaasajastada ja täiendada puuetega inimeste organisatsioonide rahastusmudelit lähtuvalt 
nõukogu otsusele ning võrgustikust tulnud ettepanekutele. 

4. Tagada läbi Fondi eraldatud riikliku toetuse kasutamise maksimaalne läbipaistvus ja otstarbekus 
ning teostada Fondi lepingupartnerite lepingu täitmise kontrolli kohtadel vähemalt 5-s 
organisatsioonis;  

5. Erasektorist finantsvahendite kaasamine puuetega inimeste valdkonna arendamiseks. 
6. Inimeste üldise teadlikuse tõstmine puudega inimeste käekäigust läbi avaliku meedia. 

Fondi põhilised tegevused aastal 2020  

1. Seotud puudega ja psüühikahäirega inimeste organisatsioonide rahastamisega strateegilise 
partnerluse raames:  

 Tegevustoetuse projektide vastuvõtmine, koondtabeli koostamine ja projektide komplekteerimine 
ning vajadusel esitamine Sotsiaalministeeriumile (SM);  

 Lepingute vormistamine Liitude, kodade ja teiste raha saajatega; Esitatud aruandluse kogumine, 
jälgimine ja rahade ülekandmine; 

 kohtadel (vähemalt 5-es organisatsioonis) pistelise kontrolli teostamine ja info vahendamine;  

 Koondaruandluse koostamine ja esitamine SM ja Rahandusministeeriumile.  

 Regulaarsed kohtumised Sotsiaalministeeriumi esindajatega. 
2. Soetuste ja investeeringutoetuste aruande koostamine ja esitamine SMile 
3. EPIKoja võrgustiku rahastamise mõjuanalüüsist tulnud ettepanekute läbiarutamine võrgustikuga 

ning nõukogule otsustamiseks esitamine. 
4. Läbi Fondi antud toetustega seonduva info vahendamine EPIFondi kodulehel (www.epifond.ee). 

Kuna meie organisatsioonide võrgustik on nii suur, on Fond  ja Koja juhatus seisukohal, et 
valdavaks operatiivseks ja kiireks info vahetamiseks saab olla elektronpost ja veebileht. 

5. Koostöös EPIKoja võrgustiku organisatsioonidega puuetega inimeste käekäiku kajastava 
teleprojekti ellu kutsumine ning selleks finantsvahendite leidmine. 

http://www.epifond.ee/

