
Toompuiestee 10, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Projekti "Puudega ja psüühikahäirega inimeste organisatsioonide 
rahastamise korraldamine perioodil 2020-2022" taotlus Euroopa 

Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks

Taotleja

Taotleja andmed

Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki sisestatud andmeid saate enne 
taotluse lõplikku esitamist muuta, kontaktisikuid saate muuta kogu projekti eluaja vältel. Taotluse esitamiseks tuleb kõik andmed 
sisestada järgnevatesse väljadesse.

Taotlust saavad e-toetuse keskkonna kaudu näha, muuta, allkirjastada ja esitada üksnes kontaktisikuks lisatud isikud.

Taotleja nimi: SIHTASUTUS EESTI PUUETEGA INIMESTE FOND

Registrikood: 90000145

Juriidiline vorm: Sihtasutus

Telefon: +372 56496102

E-post: epifond@gmail.com

Riik: Eesti

Aadress:

Postiindeks: 10137

Pangakonto: EE891010220034796011

Konto omanik, millele rakendusüksus teostab 
toetuse makseid, on ka makse saajaks:

Jah

Makse saaja pangas: SIHTASUTUS EESTI PUUETEGA INIMESTE FOND



Kontaktisikud
Nimi Ametikoht Roll Telefon E-post Isik soovib saada teavitusi e-postile

Eero Kiipli juhataja Projektijuht, Sisestaja 56496102 epifond@gmail.com Jah

Isikukood:
37908040307
Objektid mille menetlemisest kasutajat teavitatakse:

Kirjavahetus

Projekt

Maksetaotlus

Aruanne

Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

Projekti kulude käibemaks: Jääb kulu tegija kanda

Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks 
tuleb läbi viia riigihange:

Jah

Selgitus käibemaksu abikõlblikkuse kohta:



Üldandmed

Projekti üldandmed

Taotlusvoorust tulenevad andmed

Käesoleva projektiga seotud toetused

Lehel saate sisestada projekti üldandmed ja info selle kohta, kas olete saanud või taotlenud käesoleva projektiga sisuliselt seotud 
tegevuste elluviimiseks toetust teistest allikatest. Vastavalt "Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste 
menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks" § 4 lg 1 p 14 ei saa toetust taotleda 
kulule, millele on toetust juba eraldatud teisest meetmest või riigisisestest või muudest välisabi vahenditest.

Projekti number: RE.3.01.19-0369

Projekti nimi: Puudega ja psüühikahäirega inimeste organisatsioonide 
rahastamise korraldamine perioodil 2020-2022

Projekti algus ja lõpp: 01.01.2020  - 31.12.2022

Taotlusvoor: Hasartmängumaksust sotsiaalvaldkonna projektide 
toetamine (strateegiline partnerlus II voor) - 16.09.2019-
31.10.2019

Kas taotleja on rakendanud või taotlenud 
vahendeid käesoleva projektiga sisuliselt seotud 

(k.a jätkutegevused) tegevuste rahastamiseks?:

Ei

Projekti valdkond: Puudega ja psüühikahäirega inimeste huvikaitse ja 
võimestamine



Partnerid ja makse saajad

Partnerid, makse saajad ja nende kontaktisikud
Nimi Nimi 

pangas
Registri-
/isikukood

Roll Telefon E-post

EESTI AFAASIALIIT 80023972 Partner +372 55663494 info@afaasia.ee

Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Kase tn 25a

Postiindeks:
12011
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Afaasialiidukinnituskiri.asice

Eesti Allergialiit 80048848 Partner +372 5069896 info@allergialiit.ee

Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Ravi tn 27

Postiindeks:
10138
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Allergialiit Partneri kinnituskiri (3).asice

Lehel saate sisestada projekti elluviimisesse kaasatud partnerid ja nende kontaktisikud. Kohustuslik on sisestada partnerid, kes 
panustavad projekti rahaliselt või kelle kulusid projektist hüvitatakse. Siin sisestatud andmetega eeltäidetakse rahastajate leht.
Kõik taotluse juurde kontaktisikuks märgitud isikud näevad antud taotlust e-toetuse keskkonna kaudu ning saavad taotlust enne 
selle ametlikku esitamist muuta ja allkirjastada ning esitada.



Eesti Autismiliit 80101488 Partner +372 5119685
autismeesti@gmail.
com

Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Rahu tn 8

Postiindeks:
50112
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Autismi Liit Partneri kinnituskiri.asice

Eesti Autistide Liit 80376682 Partner 566 57421
aspergerid@gmail.
com

Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Mõisavahe tn 60-50

Postiindeks:
50707
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

AutistideLiit.asice

EESTI DIABEEDILIIT 80044520 Partner +372 5119001 eda@diabetes.ee



Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 17

Postiindeks:
13419
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Diabeet Partneri kinnituskiri.asice

Eesti Epilepsialiit 80068934 Partner +372 55697027
epilepsialiit@gmail.
com

Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, L. Puusepa tn 2

Postiindeks:
51014
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Epilepsia Partneri kinnituskiri (3).asice

mittetulundusühing Eesti Fenüülketonuuria 
Ühing 80041846 Partner +372 55961060 hiie.taks@gmail.com



Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, L. Puusepa tn 2

Postiindeks:
51014
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

FenüülK Partneri kinnituskiri (3).asice

Eesti Hemofiiliaühing 80016222 Partner +372 5021717 ehy@hemofiilia.ee

Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Tartu maakond, Kambja vald, Õssu küla, Lepiku tee 19

Postiindeks:
61713
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Hemofiiliaühing Partneri kinnituskiri.asice

Eesti Kogelejate Ühing 80109395 Partner +372 5046457 kogelus@kogelus.ee



Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Toompuiestee 10

Postiindeks:
10137
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Kogelus Partneri kinnituskiri.asice

Eesti Kopsuliit 80065002 Partner +372 53403234
marily.jaagor@gmail.
com

Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Hiiu tn 42

Postiindeks:
11619
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Eesti Kopsuliit kinnituskiri.asice

EESTI KURTIDE LIIT 80007861 Partner +372 6552510 ead@ead.ee



Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Nõmme tee 2

Postiindeks:
13426
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Kurtide Liit kinnituskiri (3).asice

Eesti Kutsehaigete liit 80012632 Partner +372 5235078
kutsehaiged@gmail.
com

Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Rahu tn 8

Postiindeks:
50112
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Kutsehaiged kinnituskiri.asice

EESTI KUULMISPUUDEGA LASTE 
VANEMATE LIIT 80000540 Partner +372 6008552 eklvl@eklvl.ee



Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Ehte tn 7

Postiindeks:
10318
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

EKLVL Partneri knnituskiri.asice

EESTI LASTE SÜDAMELIIT 80100773 Partner +372 5141770 syda@online.ee

Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lai tn 45-3

Postiindeks:
10133
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Laste Südameliit Partneri kinnituskiri (6).asice

EESTI LIHASEHAIGETE SELTS 80043118 Partner +372 5260140 els@els.ee



Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Endla tn 59-108

Postiindeks:
10137
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Lihashaiged Partneri kinnituskiri (1) (1).asice

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit 80067455 Partner +372 6720223 elil@elil.ee

Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Maakond:
Harju maakond
Linn / vald:
Tallinn

Aadress:
Sõpruse pst 151a

Postiindeks:
13417
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

ELIL Taotluse lisa Partneri kinnituskiri (1).asice

EESTI NEERUHAIGETE LIIT 80022694 Partner +372 56694491
neeruhaigete.
liit@gmail.com



Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Paldiski mnt 68

Postiindeks:
10617
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Eesti Neeruhaigete Liit Partneri kinnituskiri.asice

Eesti Parkinsoniliit 80184362 Partner +372 5017511

ylle.
krikmann@kliinikum
.ee

Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Endla tn 59

Postiindeks:
11614
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Parkinson Partneri kinnituskiri.asice

Eesti Pimedate Liit 80000600 Partner +372 6411972 epl@pimedateliit.ee



Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Raua tn 1

Postiindeks:
10124
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Eesti Pimedate Liidu kinnituskiri (1).asice

EESTI PIMEKURTIDE TUGILIIT 80096296 Partner 5279131 info@pimekurdid.ee

Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Ehte tn 7

Postiindeks:
10318
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

PimeKurtide Partneri kinnituskiri.asice

Eesti Psoriaasiliit 80048127 Partner +372 5052455
georg.
jurkanov@gmail.com



Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Toompuiestee 10

Postiindeks:
10137
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Eesti Psoriaasiliit Partneri kinnituskiri.asice

EESTI PSÜHHOSOTSIAALSE 
REHABILITATSIOONI ÜHING 80084175 Partner +372 56562403 kylli.mae@epry.ee

Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Staadioni tn 52

Postiindeks:
51008
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Saab küsida riigilt tagasi
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Taotluse lisa Partneri kinnituskiri _ EPRÜ.asice

Eesti Psüühikahäiretega Inimeste Toetajate 
Ühendus 80114962 Partner +372 6565845

anu.rahu@mhcenter.
ee



Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 25

Postiindeks:
10412
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Taotluse lisa Partneri kinnituskiri (1).bdoc

Eesti Puuetega Inimeste Koda 80014660 Partner +372 6616629 epikoda@epikoda.ee

Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Toompuiestee 10

Postiindeks:
10137
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

EPIKoda Partneri knnituskiri.asice

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit 80055707 Partner +372 6376280 info@epnu.ee



Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Endla tn 59

Postiindeks:
10615
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Puuetega Naiste Partneri kinnituskiri (5).asice

EESTI PÕLETIKULISE SOOLEHAIGUSE 
SELTS 80386462 Partner +372 56468816

poletikuline.
soolehaigus@gmail.
com

Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Ümera tn 11-172

Postiindeks:
13816
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

EPSS Partneri kinnituskiri.asice

Eesti Reumaliit 80035225 Partner +372 5224479 info@reumaliit.ee



Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Toompuiestee 10

Postiindeks:
10137
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Eesti Reumaliit Partneri kinnituskiri.asice

Eesti Sclerosis Multiplex'i Ühingute Liit 80084181 Partner 55623180 post@smk.ee

Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Parda tn 4

Postiindeks:
10151
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

SclerosisM Partneri kinnituskiri (3).asice

Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts 80115579 Partner +372 2525547 ann.paal@gmail.com



Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Tervise tn 28

Postiindeks:
13419
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

MMC SELTS kinnituskiri.asice

Eesti Tsöliaakia Selts 80030400 Partner +372 5518448 aive@tsoliaakia.ee

Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Salu tn 11

Postiindeks:
79514
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Eesti Tsöliaakia Selts.asice

Eesti Tsüstilise Fibroosi Ühing 80037879 Partner +372 5205678 edasarv@online.ee



Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Viljandi maakond, Viljandi linn, Kalvi tn 10

Postiindeks:
71013
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Tsüstilise Fibrosi ühing Partneri kinnituskiri (5).asice

Eesti Vaegkuuljate Liit 80029006 Partner 53478422 info@vaegkuuljad.ee

Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Toompuiestee 10

Postiindeks:
10137
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Vaegkuuliad Partneri kinnituskiri (3).asice

EESTI VAIMUPUUDEGA INIMESTE TUGILIIT 80023392 Partner +372 56671222 agne@vaimukad.ee



Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Kakumäe tee 37a

Postiindeks:
13516
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

EVPIT Partneri kinnituskiri.asice

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit 80096899 Partner 58 188 330 info@vahilapsed.ee

Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Tartu maakond, Kambja vald, Soinaste küla, Enelase tn 24

Postiindeks:
61709
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

EVLVL Partneri kinnituskiri.asice

Eesti Vähiliit 80010716 Partner +372 6417033 info@cancer.ee



Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Viru tn 5-3

Postiindeks:
10140
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Vähiliit Taotluse lisa.asice

Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda 80064801 Partner +372 58070926 harjupin@gmail.com

Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Toompuiestee 10

Postiindeks:
10137
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Harjumaa Partneri kinnituskiri (6).asice

Hiiumaa Puuetega Inimeste Koda 80049931 Partner +372 4636589 malle@hiiumaapik.ee



Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Käina alevik, Lootuse tn 2

Postiindeks:
92101
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Hiiumaa PIK Partneri kinnituskiri.asice

IDA-VIRUMAA PUUETEGA INIMESTE KODA 80069916 Partner +372 3356551
kaiakaldvee@gmail.
com

Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kaare tn 7

Postiindeks:
41534
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Ida_Virumaa_Partneri kinnituskiri.asice

JÄRVAMAA PUUETEGA INIMESTE KODA 80027935 Partner +372 3852553
jarvakoda@gmail.
com



Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Lai tn 33

Postiindeks:
72720
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Järvamaa P.kinnituskiri.asice

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda 80134476 Partner 53472933
jogevapik@gmail.
com

Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Ristiku tn 3

Postiindeks:
48303
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Jõgevamaa Partneri kinnituskiri.asice

LÄÄNE-VIRUMAA PUUETEGA INIMESTE 
KODA 80045838 Partner +372 53429043

virukoda@virukoda.
ee



Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Lille tn 8

Postiindeks:
44311
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

L-Virumaa kinnituskiri.asice

Läänemaa Puuetega Inimeste Koda 80059846 Partner +372 53735840 jaakpihlakas@hot.ee

Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Lääne maakond, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Kastani tn 7

Postiindeks:
90508
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

LäänemaaPIK Partneri kinnituskiri (3).asice

Prader-Willi Sündroomi Ühing 80240577 Partner +372 56668962 rtplsn@gmail.com



Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Umbusi küla, Tõntsu

Postiindeks:
48026
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

PSWY Partneri kinnituskiri.asice

Mittetulundusühing Pärnumaa Puuetega 
Inimeste Koda 80065961 Partner +372 4425741 parnukoda@hot.ee

Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Riia mnt 70

Postiindeks:
80012
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Pärnumaa PIK kinnituskiri.asice

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda 80081797 Partner 5257220 polvapik@gmail.com



Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Põlva maakond, Põlva vald, Andre küla, Kooli

Postiindeks:
63205
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

PõlvamaaPIK kinnituskiri.asice

RAPLA MAAKONNA PUUETEGA INIMESTE 
KODA 80035320 Partner +372 5147838

raplakoda@gmail.
com

Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Kuusiku tee 5

Postiindeks:
79515
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

RaplaPIK Partneri kinnituskiri[4249].asice

Mittetulundusühing Saaremaa Puuetega 
Inimeste Koda 80009535 Partner +372 4533260

saarekoda@gmail.
com



Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Pikk tn 39

Postiindeks:
93812
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

SaaremaaPIKPartneri kinnituskiri.asice

TALLINNA PUUETEGA INIMESTE KODA 80010550 Partner +372 6564048
koda@tallinnakoda.
ee

Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Endla tn 59

Postiindeks:
10615
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

TPIK Partneri kinnituskiri.asice

Tartu Puuetega Inimeste Koda 80041390 Partner +372 7366762 tartu.pik@gmail.com



Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Rahu tn 8

Postiindeks:
50112
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Tartumaa PIK Partneri kinnituskiri (3).asice

Valgamaa Puuetega Inimeste Koda 80102000 Partner +372 7661645
valgakoda@gmail.
com

Juriidiline vorm:
Mittetulundusühing
Riik:
Eesti
Aadress:
Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Kungla tn 15

Postiindeks:
68204
Pangakonto:
Projekti kulude käibemaks:
Jääb kulu tegija kanda
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:
Ei
Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta:

Valgamaa Partneri kinnituskiri EPIF.asice
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Sisu

Projekti valdkonnad

Hasartmängumaksust sotsiaalvaldkonna projektide toetamine (RE.3.1.1)

Projekti kirjeldus

Lehel saate kirjeldada projekti, tuues välja projektile sõnastatud eesmärgi ja tulemuse, projekti tegevused koos väljunditega ning 
nende saavutamise mõõdikud. Samuti saate määratleda projekti seotuse valdkonnaga, millesse projekt panustab. Siin lehel 
sisestatud projekti väljundite kohta tuleb järgmistel lehtedel sisestada lisaandmeid.

Valdkond, millesse projekt panustab: Hasartmängumaksust sotsiaalvaldkonna projektide toetamine (RE.3.1.1)

Projekti väljund: Projekti rakendamine.

Olemasolev olukord ja ülevaade projekti 
vajalikkusest:

Eesti Vabariigis on puuetega inimeste esindusorganisatsioonide võrgustik, mida 
koondab katusorganisatsioonina Eesti Puuetega Inimeste Koda(EPIKoda) - kokku 48 
katusorganisatsiooni üle Eestis. EPIKoda on võrgustikku kuulub 16 piirkondlikku 
puuetega inimeste koda (15 maakonda + Tallinn) ning 32 üle-eestilist 
puudespetsiifilist/ krooniliste haigete liitu ja ühendust. Lisaks 4 toetajaliiget. Vt lisa - 
https://www.epikoda.ee/kes-me-oleme/koja-liikmed

Psüühikahäirega inimeste ja/või lähedaste üleriigiline esindusorganisatsioon Eestis 
täna puudub.

Puue on üldmõiste, ning käesoleva puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku 
määratlemisel lähtutakse puudedefinitsioonist. Puue on inimese anatoomilise, 
füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis 
koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab 
ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel.("Puuetega inimeste 
sotsiaaltoetuste seadus," Vastu võetud 27.01.1999 https://www.riigiteataja.ee/akt
/13114771?leiaKehtiv)

Definitsioonist tulenevalt on  palju ning need on puuetega inimeste organisatsioone
eripalgelised. Puuetega inimeste organisatsioonidena käsitletakse nii vahetult 
puudena tajutavate struktuuri ja funktsiooni häirega inimeste organisatsioone, 
(näiteks Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liit, Vaimupuuetega Inimest Tugiliit) kui ka 
patsientide esindusorganisatsioone (näiteks Eesti Diabeediliit, Eesti Hemofiilia Ühing 
jt.) Seetõttu on ühtsetel alustel tugeva võrgustiku hoidmine ja arendamine olnud 
järjepidev ja pikaajaline protsess.

Senini puudub psüühikahäiretega inimeste ja/või nende lähedaste üleriigilist 
. Praxise 2014-2015 uuringus tõstatub vajadus mehhanismi esindusorganisatsiooni

järele, mis aitaks vaimse tervise probleeme ühiskonnas paremini teadvustada 
(http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2015/06/Vaimne_tervis_raport.pdf).



SA Eesti Puuetega Inimeste Fond (EPIFond) on riigi sihtasutus, mis on korraldanud 
valdkonna rahastust alates 1994. aastast. 2019 aastal läbi viidud uuringu "Puuetega 
inimeste organisatsioonide rahastamise ja huvikaitse teostamise uuring" andmeil 
peetakse EPIFondi üheks oluliseks rolliks võrgustiku rahastuse stabiilsuse tagamist. 
Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu jagatud iga-aastased projektitoetused on 
taganud valdkonna organisatsioonidele stabiilsuse.

Eesti ühiskond on väga palju muutunud ning paljudel esindusorganisatsioonidel on 
olnud keeruline muutustega kohaneda, ning nende organisatsioonide intensiivsus on 
langenud. See tähendab, et mitmes olulises valdkonnas ei saa riik piisavat huvikaitse 
sisendit.

Käesolev projekti peamine väljakutse on valdkonnas tasakaalupunkti leidmine, mis 
ühelt poolt võimaldaks stabiilsust ning teiselt poolt motiveeriks puuetega inimeste ja 
krooniliste haigete organisatsioone võtma aktiivsemat rolli huvikaitse tegevuses.

Projekti eesmärk ja tulemused: Lähtudes kõigile osapooltele tagatud võrdsetest võimalustest, on projekti , eesmärgiks
läbi oskusliku ja tasakaalustatud rahastamise, tagada puuetega ja psüühikahäiretega 
inimeste huvikaitsetegevus.

Rahastamise korraldamise tulemusena on tagatud läbipaistvus, valdkonna stabiilsus 
ja organisatsioonide dünaamika.

Selle saavutamiseks lähtutakse kolmest printsiibist.

 1. Selgus, läbipaistvus ja stabiilsus organisatsioonide rahastamisel - 
organisatsioonidele antakse aega kohanemiseks planeeritavate muudatustega. 
Rahastamist puudutavad muudatused teatatakse ette vähemalt üks aasta. Kõik 
EPIFondi nõukogu protokollid on avalikud ning kätte saadavad: http://www.epifond.ee
/fondist/dokumendid/protokollid/
Tulemus:

aastatel 2020-2022 on tagatud valdkonna stabiilsus ning puuetega ja 
psüühikahäirega inimesed ja nende lähedased on kaasatud seadusloomesse, 
nende huvid on kaitstud nii riiklikul kui kohalikul tasandil, puuetega 
inimesed on teadlikumad oma õigustest ning üldine ühiskonna teadlikus 
puuetega inimeste probleemidest on tõusnud.
Rahastatatavate org. arv ei muutu võrreldes baasnäitajaga üle 20 %

  .2 Muutuste põhjendatus ning motiveerimine - 2019. a uuringust ilmneb vajadus 
võrgustikus info ventileerimiseks ning org. vaheliseks koostööks. Seda 
motiveeritakse EPIFondi poolt rahastuse diferentseerimisega kolme aasta lõikes 
(2020 jaotatavad tegevustoetused on väiksemad kui järgnevatel aastatel ning toetuste 
kasv on seotud tulemustega). Üheks peamiseks info ventileerimise näitajaks on 
arvnäitaja, mis näitab kui palju suudetakse kaasata sihtrühma laiemalt - kaasatuse 
määr.
Tulemus:

Kasutusele on võetud uus rahastamismudel, mis motiveerib organisatsioone 
kaasama mitte ainult oma liikmeskonda vaid ka sihtgruppi laiemalt.
org. kaasavad vähemalt 30 % oma sihtgrupist.
Läbi organisatsioonide oma- ja kaasfinatseeringute on valdkonda lisandunud 
üle 900 000 euro.

3. Tingimuste loomine psüühikahäiretega organisatsioonide katusorganisatsiooni 
 tekkeks - põhimõtteks on organisatsioonide toetamine teenuste arendamiseks ning 

seeläbi kontakti loomine sihtrühmaga ja huvikaitse võimekuse loomine. 
Keskendutakse taastujate ning lähedaste organisatsioonide võimestamisele.
Tulemus:

taastumiskoolide võrgustik
elujõuline katusorganisatsioon

Projekti otsene sihtgrupp: 53 organisatsiooni, kes koondavad üle 280 
liikmesorganisatsiooni ning kuhu kuulub orienteeruvalt 21 000 inimest.



Kaudsed sihtgrupid on poliitikakujundajad ja -rakendajad (ministeeriumid, Riigikogu, 
riiklikud rakendusasutused, KOVid); võrdset kohtlemist edendavad institutsioonid 
(õiguskantsler, võrdõigusvolinik); kodanikuühiskonna katusorganisatsioonid, 
erialaliidud ja koostöövõrgustikud, spetsialistid (sotsiaal-, tervishoiu-, töö-, haridus- ja 
ligipääsetavuse- ja õigusvaldkonnas), laiem avalikkus.

Laiema mõjuna on tagatud Eestis elavate puuetega inimeste (üle 158 000 inimese) 
võimalus kaasa rääkida ja suunata õigusruumi ning avaliku arvamuse kujunemist. 
Pikas perspektiivis on eesmärk solidaarsema ja sidusama ühiskonna loomine.

Projekti lühikokkuvõte avalikkusele: Projekti tulemusena on aastatel 2020-2022 tagatud valdkonna stabiilsus ning 
puuetega ja psüühikahäirega inimesed ja nende lähedased on kaasatud 
seadusloomesse, nende huvid on kaitstud nii riiklikul kui kohalikul tasandil, 
puuetega inimesed on teadlikumad oma õigustest. üldine ühiskonna teadlikus 
puuetega inimeste probleemidest on paranenud. Projekti käigus on kasutusele võetud 
uus rahastamismudel, mis motiveerib organisatsioone kaasama mitte ainult oma 
liikmeskonda vaid ka sihtgruppi laiemalt.

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus: Tulemuste jätkusuutlikuse garantiina näeme

Toimivat puuetega inimeste võrgustikku - baasnäitajana 49 organisatsiooni.
EPIKoja osalemist projektis kordineerivas ja arvamusi koondavas rollis.
EPIFondi järjepidevust ja tasakaalustatud nõukogu.
Organisatsioonide oma- ja kaasfinantseeringuid
Finantssuutlikuse arvestamist toetussummade määramisel (vaata LISA: 
jaotuspõhimõtted)

Suund 1

Organisatsioonidel on selge arusaam, millistel alustel rahastusmudel toimib ning 
organisatsioonidel on tegevuskindlus.

Org. rahastamisel võetakse aluseks järgmisi näitajaid. Org. liikmete arv, 
organisatsiooni võime teenida omatulu, liikmesorganisatsioonide arv (kuni 2020, 
kaasa arvatud), org. võime kaasata sihtgruppi (alates aastast 2021), baaskomponent 
(Täpsed jaotuspõhimõtted ja 2020 jaotused on toodud ära projekti lisas).

Organisatsioonide omavaheline koostöö on paranenud.

Organisatsioonide sidemed sihtgrupi, liikmeskonna ja kaasfinatseerijatega on 
tihenenud ning iseseisev finantssuutlikus on tõusnud.

Võrgustiku koordineev roll on EPIKojal, kellele eraldatakse 17 % puuetega inimeste 
huvikaitse sihtfinantseeringust.

EPIKoja arengukavast tulenevad suunad on:

Huvikaitse sisendi andmine seadusloomesse.
KOV tasandi sotsiaalkaitse tugevnemisele kaasaaitamine
Sihtgrupi teavitamise tõhustamine sh väljapoole EPIKoja liikmeskonda
EPIKoja võrgustiku huvikaitse- ja rahastusmudeli uuenduste väljatöötamine 
ja rakendamine koostöös EPIFondiga

tegevussuundade tulemusena:
On sisse viidud olulised muudatuse Võrdsekohtlemise seaduses.
KOV tasandi sotsiaalteenuste kättesaadavus on paranenud ning ühtlustunud 
ning vastab paremini vajadustele.
Poliitikakujundajate tähelepanu on juhitud valdkonna kitsaskohtadele.
Võrgustikul on esindaja olulisemates komisjonides ja töörühmades. EPIKoja 
esindaja osaleb Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi, Euroopa Patsientide 
Foorumi ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töös.



Puuetega inimesed, kroonilised haiged ja nende lähedased on oma õigustest 
teadlikud ning õiguste kaitsel juhtumipõhiselt toetatud.
EPIKoja esindajad osalevad valdkonna arengukavade ja programmide 
loomisel.
Org. juhtimise kvaliteet on ühtlustunud ülespoole ning koostöö on paranenud.

Suund 2

Projekti partneritena osalevad organisatsioonid on motiveeritud huvikaitse alaseks 
koostööks, loodud on psüühikahäiretega organisatsioonide katusorganisatsioon, side 
taastujate ja nende lähedastega on saavutatud läbi huvikaitse ja teenuste paralleelse 
arendamise.

tulemuste jätkusuutlikkus:

Valdkonna katusorganisatsioon, mis katab kogu Eesti ja esindab taastujaid 
ning lähedasi. Tingimus on org. liikmemaks.
Psüühikahäirega inimeste ja nende lähedaste tugigruppide rahastamises on 
kaasatud KOVid.
Piirkondlikud vaimse tervise foorumid on ellu viidud koostöös maakondlike 
puuetega inimeste kodadega.
Kriisikaardi koostamise nõustamisteenus on laienenud lisaks Põhja-Eesti 
Regionaalhaiglale, Viljandi Haiglale ja Ahtme Haiglale Tartu Ülikooli 
Kliinikumi, Pärnu Haiglasse, Tallinna Lastehaiglasse. Teenuse rahastamine 
on laiapõhjaline.

Projekti eeltingimused: Tõhusa huvikaitse üks eeldus on ühiskonnagruppide võimalus oma õigusi 
puudutavatel teemadel, kas ise või esindusorganisatsioonide kaudu kaasa rääkida. 
Eestis on mitmeid huvikaitse organisatsioone, mis on loodud haavatavate 
sihtrühmade huvide ja õiguste esindamiseks. Samas on nende võimekus selleks 
erinev ja nende toetamine oma eesmärkide saavutamiseks vajab nii riigi kui ka 
organisatsioonide seisukohast terviklikumat lähenemist.

Psüühiliste erivajadustega inimeste eneseesindamise võimalused on tugevalt seotud 
ka eestkoste määramise ja korraldusega, kuna eestkoste seadmine on oma olemuselt 
inimese põhiõiguste piiramine.

Projekti elluviimisel on vajalikud eeltingimused järgmised:

1. Projekti eesmärkide haakumine riiklike strateegiatega:

Heaolu arengukava 2016-2023 alaeesmärgiga 3

Põhiõiguste tagamiseks tuleb tegeleda seadusandliku kaitse tõhustamisega, 
negatiivsete eelarvamuste ja stereotüüpide leviku piiramisega ja sallivamate 
hoiakute kujundamisega ühiskonnas ja asjakohaste sihtgruppide teadlikkuse 
tõstmisega võrdse kohtlemise põhimõttest ja selle integreerimisega 
erinevatesse teistesse ühiskonnaelu valdkondadesse
Põhiõiguste tagamiseks on oluline riikliku poliitikaraamistiku loomine 
võrdse kohtlemise valdkonna strateegiliseks arendamiseks, millesse 
panustavad andmekogumise- ja analüüsitegevused. Seadusandlike 
muudatustega soovitakse tagada parem vähemuste kaitse ja kvaliteetne 
kaitsemehhanism diskrimineerimise kaitseks. Teadlikkust tõstvate 
tegevustega tõhustatakse võrdse kohtlemise seaduse rakendumist ning 
tagatakse institutsionaalne suutlikkus

Koostamisel oleva Rahvatervise Arengukava 2020- 2030 alaeesmärgi inimkeskne 
tervishoid meetme: ebavõrdsuse vähendamine ja patsientide põhiõigused 
tervisesüsteemis sekkumised:

rahaliste ja mitterahaliste barjääride vähendamine:
Patsientide, sealhulgas haavatavate rahvastikurühmade põhiõiguste kaitse 
tagamine;

Laste ja perede arengukava 2012-2020;



Vaimse tervise strateegia 2016-2025.

Riiklikul tasandil välja töötada vaimse tervise poliitika ning seda järjepidevalt 
kaasajastada;
sõnastada pikaajalised eesmärgid ja tegevused vaimse tervise edendamiseks;
määratleda valdkondadeülesed vastutused.
Integreerida vaimse tervise edendamise alased eesmärgid ja tegevused 
kohalike omavalitsuste arengukavadesse.
Tugevdada maakondlike tervisenõukogude tööd elanikkonna vaimset tervist 
edendavate tegevuste kavandamisel ja läbiviimisel.

2. Tasakaalustatud EPIFondi nõukogu.

3. Partneritena puuetega inimeste org. võrgustik ja kolm või enam psüühikahäiretega 
inimesi esindav või teenust pakkuvat organisatsiooni.

32 puude spetsiifilist organisatsiooni, 16 maakondliku (+Tallinn) 
esindusorganisatsiooni.
Valdkonna katusorganisatsioon Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda).
Projekti eeltingimuseks on organisatsioonide võimekus, esindada oma 
liikmeid ja sihtgruppi. Määrava tähtsusega on EPIKoja professionaalne ja 
pädev meeskond.

5. Organisatsioonide pikaajalised plaanid või strateegiad.

6. Partnerorganisatsioonide omafinantseeringud.

Projekti kasusaajad: Mittetulundusühingud

Projekti kasusaajate asukoht: Üle-eestiline

Projekti kasusaajate täpsustus: Projekti tulemusena on puuetega inimeste esindusorganisatsioonid võimekamad, 
suudavad paremini seista puuetega inimeste ja psüühikahäiretega inimeste eest ning 
suudavad anda kvaliteetsemat huvikaitse sisendit riigile.

Toetust saavaid oranisatsioone on 52, kellest, 49 on puuetega inineste 
esindusorganisatsioonid ning 3 on psüühikahäiretega inimeste või lähedaste 
esindusorganisatsioonid.

EPIFond kasutab toetuste administreerimiseks 3,2 % kogu taotluse mahust.

Kasusaajate organisatsioonide partneri kinnituskirjad on lisatud. (Vt. projekti osa 
Partnerid)

Taotleja teadmised, oskused ja kogemused, mis 
võimaldavad saavutada soovitud tulemused:

Eesti Puuetega Inimeste Fond (EPIFond) asutajaks oli Vabariigi Valitsus. Fondi 
põhikiri ja nõukogu kooseis kinnitati 7.aprillil 1994.a. valitsuse määrusega nr.129 ja 
registreeriti Tallinna Linnavalitsuses 4.mail 1994.a. Vastavalt põhikirja 4.punktile oli 
Fond riigi eelarveväline ja Fondi riiklike vahendite allikaks olid eraldised 
hasartmängumaksust. Valitsuse 4.veebruari 1997.a. korraldusega nr.117-k kujundati 
EPIFond ümber sihtasutuseks nimega Sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fond. 
Asutaja õiguste teostajaks määrati Sotsiaalministeerium. EPiFond on jaganud 
puuetega inimeste organisatsioonidele finantsvahendeid hasartmängu maksu 
laekumistest 25 aasta jooksul. Välja on töötatud otsustusprotsess ja raha jaotamise 
põhimõtted. Valdkonnas on olemas üldine arusaam jaotamise põhimõtetest ning seda 
aktsepteeritakse. Reeglid on kõigile ühesugused, selged ning neid tajutakse 
õiglastena.

Hasartmängumaksu Nõukogu koondprojektile eraldatud toetus aastal 2019 oli 950 000 
eurot.



Fail Tüüp Kirjeldus Lisatud Lisaja Maht

Ene Augasmägi CV.docx Elulookirjeldus 23.10.2019 Eero Kiipli 15.4 KB

CV_Külli Mae 2019.rtf Elulookirjeldus 22.10.2019 Eero Kiipli 15.4 KB

CV Mliisa Pihlak.docx Elulookirjeldus 21.10.2019 Eero Kiipli 15.6 KB

Lizarjova CV.pdf Elulookirjeldus 19.10.2019 Eero Kiipli 1.1 MB

Zanna Metelskaja CV.do... Elulookirjeldus 19.10.2019 Eero Kiipli 31.0 KB

CV Podberjoznaja.doc Elulookirjeldus 19.10.2019 Eero Kiipli 14.6 MB

2019 Anne_Kodanik CV.p... Elulookirjeldus 19.10.2019 Eero Kiipli 33.0 KB

EPIFondi kõrgeim juhtimisorgan on nõukogu.

Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab sihtasutuse juhtimist ja teeb 
järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle. Nõukogu pädevuses on rahastusotsuste 
tegemine. Nõukogul on 6 (kuus) liiget. Nõukogu liikmed määrab ja kutsub tagasi 
sotsiaalminister. Sotsiaalminister võib nõukogu liikme tagasi kutsuda sõltumata 
põhjusest. Nõukogu koosneb Sotsiaalministeeriumi (2 liiget), Eesti Puuetega Inimeste 
Koja (2 liiget), Rahandusministeeriumi (1 liige) ja Tööandjate Keskliidu (1 liige) 
esindajatest.

Nõukogu koosseis 31.10.2019 seisuga

Nõukogu esimees : Toomas Sepp (EPIKoja esindaja), Sotsiaalministeeriumi esindajad: 
Liina Kanter ja Agris Koppel, Rahandusministeeriumi esindaja Siiri Tõniste, 
Tööandjate Keskliidu esindaja Silver Drenkhan, EPIKoja esindaja Monika 
Haukanõmm.

Tegevtöötajana on juhataja ametis Eero Kiipli.

Juhataja ülesanneteks on taotluste ja aruannete tehniline kontroll, lepingute 
ettevalmistamine, kontroll kohapeal, nõukogu koosolekute ettevalmistamine ning 
info töötlemine ja jagamine.

EPIFondi juhataja: Eero Kiipli (CV lisatud projekti manuses)

Suund 1

Eesti Puuetega Inimeste Koja meeskond (CVd manuses):

Anneli Habicht,   Tauno Asuja, Helen Kask, Meelis Joost, Marja-Liisa Pihlak, Kristi 
Rekand

Suund 2

Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing MTÜ-EPRÜ

Külli Mäe

Eesti Psüühikahäiretega Inimeste Toetajate Ühendus - EPITÜ

Anne Kodanik, Eda Kaljuste, Zanna Meletskaja, Natalja Lizarjova, Galina 
Podberjoznaja (CVd manuses)

Virumaa Tugiteenused

Ene Augasmägi

Projekti meeskonna elulookirjeldused:



2019 CV Eda Kaljuste.d... Elulookirjeldus 19.10.2019 Eero Kiipli 521.0 KB

Helen Kask_CV.docx Elulookirjeldus 15.10.2019 Eero Kiipli 14.4 KB

tauno asuja cv_2019_10... Elulookirjeldus 15.10.2019 Eero Kiipli 98.0 KB

CV.eerokiipli.doc Elulookirjeldus 12.10.2019 Eero Kiipli 43.0 KB

Fail Tüüp Kirjeldus Lisatud Lisaja Maht

diplom Eero Kiipli.pdf... Muu 12.10.2019 Eero Kiipli 1.7 MB

Muud kogemusi kinnitavad dokumendid 
(vajadusel):



Näitajad

Hasartmängumaksust sotsiaalvaldkonna projektide toetamine (3.1.1)
Näitaja nimetus Mõõtühik Algväärtus Sihtväärtus

Projekti rakendamine.

Projektis osalejate arv Arv 54,00 54,00

Elluviidud projektide arv Arv 0,00 53,00

1. Huvikaitse tegevus: Võrgustiku aktiivne osalemine valdkonna riiklike 
õigusaktide väljatöötamises ja muutmises (algväärtus EPIKoja 2018 näitaja, 
lõppväärtus EPIKoja 2020-2022 summeritud näitaja)

edastatud 
arvamuste arv

32,00 92,00

2.Huvikaitse tegevus: Võrgustiku esindajate osalemine üleriigilistes 
töögruppides, komisjonides, nõukogudes ja ümarlaudadel (algväärtus 
EPIKoja 31.12.2018 seisuga näitaja, lõppväärtus EPIKoja 31.12.2022 seisuga 
näitaja)

töögruppide arv 30,00 42,00

3. Huvikaitse tegevus: Sihtgrupi individuaalne konsulteerimine (näitajad 
hinnanguliselt, summeeritud kõigi projekti partnerite peale kokku)

kontaktide arv 2 000,00 7 000,00

4. Huvikaitse tegevus: Osalemine üleriigiliste valdkondlike strateegiliste 
dokumentide loomisel ja elluviimisel (algväärtus EPIKoja 2018 näitaja, 
lõppväärtus EPIKoja 2020-2022 summeeritud näitaja)

dokumentide arv 2,00 5,00

5. Huvikaitse tegevus: Ekspertarvamuste edastamine poliitikarakendajatele 
jt koostööpartneritele üleriiklikul tasandil (algväärtus EPIKoja 2018 näitaja, 
lõppväärtus EPIKoja 2020-2022 summeeritud näitaja).

edastatud 
arvamuste arv

18,00 60,00

6. Huvikaitse tegevus: Ettepanekute tegemine valdkondlike uuringute 
algatamiseks ja uuringute läbiviimisele kaasaaitamine (algväärtus EPIKoja 
2018 näitaja, lõppväärtus EPIKoja 2020-2022 summeeritud näitaja)

uuringute arv 2,00 6,00

7. Huvikaitse tegevus: Sihtgrupi teadlikkuse tõstmine ja avaliku arvamuse 
kujundamine läbi avaliku meedia (algväärtus EPIKoja 2018 näitaja, 
sihtväärtus summeeritud kõigi projekti partnerite peale kokku)

meediakajastuste 
arv

45,00 170,00

8. Huvikaitse tegevus: Kontaktüritused sihtgrupile ja spetsialistidele 
(näitajad hinnanguliselt, summeeritud kõigi projekti partnerite peale kokku)

ürituste arv 0,00 294,00

9. Huvikaitse tegevus: Infomaterjalid sihtgrupile ja spetsialistidele (näitajad 
hinnanguliselt, summeeritud kõigi projekti partnerite peale kokku)

koostatud 
materjalide arv

0,00 14,00

10. Huvikaitse tegevus: Sihtgrupi teadlikkuse tõstmine ja avaliku arvamuse 
kujundamine läbi omakanalite sh sotsiaalmeedia (näitajad hinnanguliselt, 
summeeritud kõigi projekti partnerite peale kokku)

kontaktide arv 0,00 65 000,00

11. Organisatsioonide pädevuse arendamine koostöö-, organisatsiooni 
juhtimise ja arendamise valdkonnas (algväärtus EPIKoja 2018 näitaja, 
lõppväärtus EPIKoja 2020-2022 summeeritud näitaja)

koolituste
/arendustegevuste 
arv

9,00 30,00

12. Organisatsioonide pädevuse arendamine huvikaitse valdkonnas 
(algväärtus EPIKoja 2018 näitaja, lõppväärtus EPIKoja 2020-2022 
summeeritud näitaja)

koolituste arv 1,00 8,00

13. Psüühikahäirega inimeste ja nende lähedaste tugigruppide ning 
võrgustiku võimestamine sh kogemusnõustamise pakkumine.

tugigruppide arv 0,00 25,00

Lehel saate sisestada info selle kohta, milliseid näitajaid kasutate kavandatud muutuste ning väljundite loomise mõõtmiseks. 
Samuti tuleb iga näitaja juures tuua välja muutust mõõtev kogus (numbriliselt), mida projekti elluviimisel kavandatakse saavutada. 
Projektis saavutatava muutuse tulemuse näitaja on lehel automaatselt olemas ning sellele tuleb lisada projektipõhised väärtused. 
Ülejäänud näitajad tuleb lisada taotlejal.



14. Huvikaitse tegevus: Piirkondlikud vaimse tervise foorumid/ vaimse 
tervise huvikaitse loometalgud

loometalgute arv 0,00 6,00

15. Kriisikaardi koostamise nõustamisteenuse laiendamine lisaks Põhja-
Eesti Regionaalhaiglale, Viljandi Haiglale ja Ahtme Haiglale Tartu Ülikooli 
Kliinikumi, Pärnu Haiglasse, Tallinna Lastehaiglasse.

kaasatud haiglate 
arv

3,00 6,00

16. Huvikaitse tegevus: Psüühikahäirega isikuid ja nende lähedasi koondava 
huvikaitsega tegeleva organisatsiooni loomine, mis kaasab liikmeid üle 
Eesti.

loodud 
katusorganisatsioon

0,00 1,00

17. Omafinantseeringute näol kaasatud lisaraha summa 0,00 900 000,00



Tegevused

Hasartmängumaksust sotsiaalvaldkonna projektide toetamine (RE.3.1.1)
Projekti tegevuse 
tunnus

Projekti tegevuse nimetus Planeeritud algus Planeeritud lõpp

Projekti rakendamine.

10 2020 Taotlusvooru välja kuulutamine puuetega 
inimeste organisatsioonide huvikaitse töö 
võimestamiseks

06.01.2020 17.01.2020

Tegevuse täpsustus:

11 2020 Psüühikahäirega inimeste huvikaitse välja 
arendamise ning kogukondade võimestamise 
taotlusvooru väljakuulutamine.

06.01.2020 17.01.2020

Lehel saate sisestada projekti tegevused ning nende elluviimise alguse ja lõpu. Projekti tegevused peavad jääma projekti 
elluviimiseks kavandatud ajaraami.

1.  
2.  
3.  
4.  

5.  
6.  
7.  

Taotlusvoor kuulutatakse välja EPIFonid kodulehel www.epifond.ee
Toetuse kasutamise periood on kolm aastat, mille jooksul esitatakse vahearuanne vähemalt kord aastas.
Taotlusvoorus osalemise tingimuseks on, et taotlevad organisatsioonid, peavad olema puuetega inimeste või nende lähedaste 
esindusorganisatsioonid, mis on tegutsenud vähemalt ühe aasta, mille põhikiri tagab, et puuetega inimesed ja/või pereliikmed või 
nende organisatsioonid moodustavad vähemalt 51% liikmeskonnast ning juhtorganitest.
Organisatsioonidele antakse võimalus oma limiidi piires otsustada, milliste tegevuste rahastamiseks ta soovib neile eraldatud 
vahendeid kasutada, arvestades Fondi ja Sotsiaalministeeriumi vahel sõlmitud strateegilise partnerluse lepingu üldisi tingimusi. 
Organisatsioonile jääb vajadusel õigus juhatuse otsusega lisada jooksvalt uusi tegevusi. Strateegiliste eesmärkide muudatused 
tuleb kooskõlastada kirjalikult Fondiga. Organisatsioonil on võimalus eraldatud toetust (või osa sellest) kasutada muude 
välisrahastajatele esitatavate projektidele nõutud avaliku sektori finantseeringu osaliseks katteks.
Fond seab 2020-2022 aastatel puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitse tegevuse rahastust korraldades järgmised 
eesmärgid:

Puudega inimeste organisatsioonide rahastamine on korraldatud selgelt, võrdsetel alustel ning kulutõhusalt ja mõjusalt.
Puudega inimesi ühendavate organisatsioonide omavaheline koostöö on paranenud (koos korraldatud ürituste, 
kohtumiste vms kontaktide arv + saavutatud mõju kirjeldus), suurenenud on ühine huvikaitse teostamine.
Huvikaitse võrgustik on võimeline kaasa rääkima ja esitama arvamusi ja ettepanekuid puudega inimesi puudutavate 
õigusaktide, strateegiate, arengukavade ja/või muudele oluliste valdkonda puudutavate otsuste ja tegevuste 
parendamiseks.
Partnerluse raames eraldatud rahaliste vahendite vood on suunatud kulutõhusalt ja mõjusalt. Algatatud on projekte 
täiendavate rahastusallikate leidmiseks.

 Strateegilise partnerluse lepinguga puuetega inimeste organisatsioonide võrgustikule eraldatakse Toetuste proportsioonid 2020
2020.a. tegevustoetuseks 1 090 000 eurot, mida kasutatakse alljärgnevalt:

Puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitse tegevuse toetamiseks 1 090 000 eurot, millest:
38 000 eurot EPIFondi administratiiv ja halduskulud
1 052 000 eurot jaotatakse võrgustiku tegevusprogrammide toetuseks algoritmi järgi alljärgnevalt:
52 600 eurot (5%) jäetakse 2020.a. reservi eesmärgiga võimendada 2019.a. läbi viidud uuringu „Puuetega inimeste 
organisatsioonide rahastamise ja huvikaitse teostamise uuring“ ettepanekute rahastuse mudeli rakendamisel aastatel 
2021 ja 2022
410 280 eurot (39%) Liitude tegevusprogrammide (sh halduskulud) toetuseks;
410 280 eurot (39%) piirkondlike kodade ja liikmesorganisatsioonide tegevustoetuseks;
178 840 eurot(17,0%) EPI Koja tegevustoetuseks ning uuringu „Puuetega inimeste organisatsioonide rahastamise ja 
huvikaitse teostamise uuring“ järelduste ja ettepanekute läbi arutamiseks võrgustikuga aastal 2020;



Tegevuse täpsustus:

12 Toetussummade määramine 2020 aastaks 27.01.2020 31.01.2020

Tegevuse täpsustus:

13 Lepingute sõlmimine 03.02.2020 07.02.2020

Tegevuse täpsustus:

Taotlusvoor kuulutatakse välja EPIFonid kodulehel www.epifond.ee
Psüühikahäirega inimeste huvikaitse välja arendamine ning kogukondade võimestamine aastatel 2020-2022 kogumahus 330 000 
eurot.
Psüühikahäiretega inimeste huvikaitse välja arendamise ning kogukondade võimestamise toetust käsitletakse koondtaotluses 
osalevate partnerite  Taotlused läbivad sisulise hindamise, mille viib läbi EPIfondi nõukogu.projekti toetusena.
Partnerina osalemise tingimuseks on, et esitatud projektid viiakse ellu perioodil 2020-2022, tegemist on koostööprojektidega kahe 
või enama, valdkonnas tegutseva organisatsiooniga, milles koostööd koordineerivas rollis on MTÜ Eesti Puuetega Inimeste Koda 
ning mille tegevuste tulemused sisaldavad vähemalt alljärgnevat:

Psüühikahäirega inimeste ja nende lähedaste tugigruppide ning võrgustiku võimestamine sh kogemusnõustamise 
pakkumine
Piirkondlikud vaimse tervise foorumid/ vaimse tervise huvikaitse loometalgute korraldamine
Kriisikaardi koostamise nõustamisteenuse laienemine
Luuakse tingimused psüühikahäirega isikuid ja nende lähedasi koondav huvikaitsega tegelev organisatsiooni tekkeks.

Taotlusvoorus osalemise eelduseks on valmisolek panustada käesoleva projekti näitajate täitmiseks. Millises ulatuses konkreetne 
projekt näitajatesse panustab on iga organisatsiooni puhul erinev.
Organisatsioonid peavad tagama omafinantseeringu projektitoetusest vähemalt 20% ulatuses, millest kuni 50% võib olla 
mitterahaline panus.

1.  
2.  
3.  

4.  

5.  

6.  
7.  
8.  

9.  

1.  

2.  

Suund 1: Puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitse tegevustoetuse jaotamise põhimõtted aastal 2020

Liidu/maakonna kogu toetuse suurus kujuneb nelja komponendi summana:
“baas nivoo“, mis ei sõltu organisatsiooni suurusest on Liitudele 20% ja maakondadele 30%;
20% proportsionaalselt MTÜ ja SA registrisse kantud puuetega inimeste (sh puuetega laste vanemad) liikmelisusel 
tegutsevate liikmesorganisatsioonide arvuga;
organisatsiooni netokäivet eurodes (lisaraha, mis on saadud täiendavalt Fondist saadule) arvestav komponent Liitudele 
20% ja maakondadele 15%. Selleks jagatakse organisatsioonid käibe järgi kümnesse gruppi nii, et logaritmskaalal tekiksid 
võrdsed vahemikud, mis annavad arvestuslike punkte vastavalt 1 – 10;
Liitudele 40% ja maakondadele 35% arvestab füüsiliste liikmete arvu registrisse kantud organisatsioonides. Selleks 
jagatakse liidud ja piirkondlikud kojad suuruse järgi kümnesse gruppi nii, et logaritmskaalal tekiksid võrdsed vahemikud, 
mis annavad arvestuslike punkte vastavalt 1 kuni10. Ühes grupis olevate organisatsioonide (maakondade) selle toetuse 
komponendi suurus on võrdne. Grupi määramisel arvestatakse registrisse kantud organisatsiooni üksikliikmetest kõiki 
MTÜ seaduse tingimuste kohaselt organisatsiooni liikmete nimekirja kantud liikmeid.
Kui organisatsioon ei tegutse või tegutseb väga nõrgalt, on Fondi nõukogul õigus vähendada nende toetust kuni nullini.
Läbi Fondi esitavad organisatsioonid taotlused ainult neile määratud toetuslimiidi ulatuses.
Taotluse esitajale jääb võimalus otsustada, milliste ürituste kulude katteks ta soovib eraldatud limiidiga toetust kasutada, 
arvestades seejuures strateegilise partnerluse lepingu üldisi tingimusi.
Kohaliku koja üldkoosoleku otsusega määratakse, milline osa maakonna kogutoetusest jääb koja kasutusse ühistegevuse 
korraldamiseks. Üldkoosolekul on õigus maakonnale puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku jätkusuutliku 
tegevuse tagamiseks eraldatud toetust kasutada võrgustikku mittekuuluvate organisatsioonide toetamiseks. Toetuse 
andmisel tuleb arvestada maakonna invapoliitika prioriteete, organisatsiooni reaalset tegutsemist ja suurust.

Suund 2: projektitoetused psüühikahäiretega inimeste organisatsioonidele.
Suund 2 eesmärgi: "Psüühikahäirega isikuid ja nende lähedasi koondav huvikaitsega tegelev organisatsioon, mis kaasab 
liikmeid üle Eesti, toimib jätkusuutliku katusorganisatsioonina" saavutamiseks kordineerivas rollis tegutsevale 
organisatsioonile võib määrata kuni 30% suund 2 toetuse kogumahust.
Toetussummad suund 2 teiste eesmärkide saavutamiseks jaotatakse vastavalt taotluste sisulistele hindamistulemustele.

Organisatsioonid peavad tagama omafinantseeringu tegevustoetusest vähemalt 20% ulatuses, millest kuni 50% võib olla 
mitterahaline panus



14 Koostöös EPIKojaga puuetega inimeste ja 
krooniliste haigete esindusorganisatsioonide 
rahastusmudeli muutmise töögruppi 
moodustamine ja laia ringi arutelud

06.01.2020 31.03.2020

Tegevuse täpsustus:

15 Puuetega inimeste ja krooniliste haigete 
esindusorganisatsioonide rahastusmudeli 
muutmise töögruppi järeldused ja ettepanekud.

01.02.2020 04.05.2020

Tegevuse täpsustus:

16 Koostöös EPIKojaga, Eesti Psühhosotsiaalse 
Rehabilitatsiooni Ühinguga, Eesti 
Psüühikahäiretega Inimeste Toetajate Ühendusega 
ja Virumaa Tugiteenustega psüühikahäiretega 
inimeste huvikaitse töögruppi moodustamine, 
projektijuhi leidmine ning tööle rakendamine.

03.02.2020 31.12.2020

Tegevuse täpsustus:

17 Koolituste seeria „Kuidas osaleda huvikaitses?“ 06.04.2020 31.12.2022

Tegevuse täpsustus:

19 Piirkondlike vaimse tervise foorumite läbi viimine 06.04.2020 30.12.2021

EPIFond sõlmib lepingud, mille lisadeks on EPIFondile esitatud taotlus, ning aruande vorm. Aruande vorm lähtub käesoleva 
projekti näitajatest ning toetussummade arvutamise komponentide sisendandmetest.
Eeldatav lepingute hulk on 53

Töögrupi juhtrollis on EPIKoda. Töögrupi kooseisus peab olema peale EPIFondi, EPIKoja esindajate ka esindatud maakondlike 
puuetega inimeste koja esindajad kui ka puudespetsiifiliste esindusorganisatsioonide esindajad.
Toimuvad arutelud laiemas ringis. Kaasatakse kõik maakondlikud puuetega inimeste kodasid. Ümarlaudade minimaalne arv 4 
Organisatsisoonidel peab tekkima selge ja ühene arusaam, milliste kriteeriumite alusel toimub järgmiste perioodide rahastus. 
Organisatsioonidel peab jääma piisav reageerimis aeg, et kohaneda muutustega ning hakkata ette antud kriteeriumite täitmise 
suunas tööle.

Töögrupp arutab läbi "Puuetega inimeste organisatsioonide rahastamise ja huvikaitse teostamise uuringust" tulenevate arutelude 
ettepanekud, hindab erinevate stsenaariumite mõju organisatsioonidele ja võrgustikule tervikuna. Rahastuskriteeriumid kinnitab 
EPIFondi nõukogu oma otsusega hiljemalt aprillis.

Töögrupi koordineerivat rolli näeme EPIKojal.
Töögrupi eesmärk on panna paika suunad ning tegevused, mille alustel oleks võimalik, leida valdkonnas tegutsevate 
organisatsioonidega ühised koostöökohad. Teha eesmärgi püstitusega kooskõlas olev tööplaan 2020-2022.

Eesmärgiks on inimeste teadlikuse tõus ja hea koostöövõrgustik ka psüühilise erivajadusega inimeste organisatsioonide hulgas. 
Keskendutakse taastujatele ja nende peredele! Läbi nende laiendatakse võrgustiku. Koolitused ei ole ainult teenuseosutajate 
kesksed.
Koolituste korradmisel lähtutakse ka geograafilisest printsiibist, koolitusi korraldatakse 4 piirkonnas kokku 8 korral ning 
võimalusel kaasatakse maakondlike puuetega inimeste kodasid. Piirkond koostab oma ürituste ja koolituskalendri, kasutades 
foorumi või talgute formaati.
Kordineeriv ja korralduslik abi tuleb töögrupilt.
Kordineeriva töögruppi poolt toimub jõustamine. Järgitakse tõenduspõhist recoverycollege mudelit.



Tegevuse täpsustus:

20 2021 ja 2022 puuetega inimeste 
esindusorganisatsioonide rahastusmudeli 
kinnitamine

31.10.2020 06.11.2020

Tegevuse täpsustus:

21 Uue rahastusmudeli juurutamine ja toetuslepingute 
muutuste vormistamine.

23.11.2020 11.12.2020

Tegevuse täpsustus:

22 Vahearuanded EPIFondile 2020 aasta kohta 01.01.2021 15.01.2021

Tegevuse täpsustus:

29 Taastumisvõtete koolitused 07.09.2020 30.11.2022

Tegevuse täpsustus:

30 EPIFondi poolne koondprojekti vahearuande 
esitamine Sotsiaalministeeriumile

08.01.2021 22.01.2021

Tegevuse täpsustus:

Piirkondlike vaimse tervise foorumite ja loometalgute läbiviimine, ning esilekerkinud ideede jõustamine.
Jõustamise elemendid: mentorklubi, koostöö MAK MTÜ-de nõustajatega, koostöö ülikoolidega (teadlikkus teadustöödest ja 
soovitustest valdkonnas), tudengite kaasamine kohalikul tasandil.

Nõukogu kinnitab rahastuspõhimõtted aastateks 2021-2022.

Vastavalt nõukogu poolt kinnitatut jaotuspõhimõtetetele vormistatakse lepingu muudatused organisatsioonidega. Lepingu 
muudatused kajastavad rahastuspõhimõtteid ja rahastuskriteeriume aastateks 2021-2022. Samuti korrektsioone vastavalt 
toimunud arengutele psüühikahäiretega inimeste organisatsioonide projektides. Toetuse proportsioonid aastatel 2021-2022 
kogumahus 2 180 000 tulenevad „Puuetega inimeste organisatsioonide rahastamise ja huvikaitse teostamise uuring“ ettepanekute 
ellu rakendumisest ning kinnitatakse nõukogu otsusega 2020.a. sügisel. Organisatsioonidele ei seata piiranguid administratiiv- ja
/või halduskulude katmisel või rahvusvahelise koostöö edendamisel tegevustoetuse arvelt tingimusel, et need toetavad 
organisatsiooni arengukavas määratletud strateegilisi eesmärke. Organisatsioonid peavad tagama omafinantseeringu 
tegevustoetusest vähemalt 20% ulatuses, millest kuni 50% võib olla mitterahaline panus

EPIFond kogub vahearuanded projekti partneritelt, ning analüüsib toimunud tegevusi ning saavutatud tulemusi. Aruande baasil 
koostatakse vahearuanne Sotsiaalministeeriumile. Vahearuanded tuleb esitada käesolevas projektis toodud näitajatega seoses. 
Samuti tuleb vahearuandes esitada kvantitatiivsed näitajad, mis on sisendiks organisatsioonide tegevustoetuste arvutamisel. 
Vahearuande vorm võimaldab hinnata nimeatud väärtuste omavahelisi seoseid. Psüühikahäiretega organisatsioonide projektide 
vaheaaruanded on peavad kajastama projekti käigus läbi viidud tegevuste ja nende tulemuslikust.

Taastumisvõtete koolitus ( Eestis tuntud DUO projektist alates ) on kättesaadav kohalikul tasandil. Koolitusi korraldab 
vaimsetervise organisatsioone jõustav töögrupp. Koolitused : Taastumiskursused ( jõustav ja eneseabivõtteid õpetav koolitus). 
Kuidas tulla toime vaimse tervise häire sümtomaatikaga ( osaleja saab koostada endale ohumärkide plaani ). Kriisikaardi 
nõustamine. Perekoolitus ja sümptomite kontrollijate gruppide arendamine piirkondades – inimeste elukeskkonna parendamisel, 
tervise toetamisel ja edendamisel on perel ja kogukonnal ja kohalikul tasandil väga suur roll, sest just see on tasand, mis kujundab 
inimeste elukeskkonna avaliku ruumi ja väärtused, puutub vahetult kokku ja märkab psüühikahäirega elava inimese vajadusi. 
Seetõttu on oluline pere tasandil toimuv tõenduspõhine ja eneseabi tegevus vaimse tervise valdkonnas.



31 Puuetega inimeste ja krooniliste haigete ning 
psüühikahäiretega inimeste organisatsioonide 
tegevuse ja projektitoetuste väljamaksmine 
perioodil 2021-2022

01.01.2021 31.12.2022

Tegevuse täpsustus:

32 Koondprojekti vahearuande 2021 koostamine 03.01.2022 14.01.2022

Tegevuse täpsustus:

34 Koondprojekti vahearuande 2021 esitamine 17.01.2022 28.01.2022

Tegevuse täpsustus:

35 Projekti partnerite huvikaitse tegevus perioodil 
2020-2022

01.01.2020 31.12.2022

Tegevuse täpsustus:

36 EPIFondi ja Projekti partnerite majandustegevus 01.01.2020 31.12.2022

Tegevuse täpsustus:

EPIFond esitab vahearuande koondprojekti 2020 toetuste kasutamise kohta. Vahearuanne sisaldab sisulist kokkuvõttet projekti 
teostumisest ning projekti eesmärkidest tulenevaid arvnäitajaid. Vahearuandes analüüsitakse huvikaitse tegevuste tulemuslikust 
läbi indikaatorite, mis on esile toodud käesoleva projekti peatükis "Näitajad". Psüühikahäiretega organisatsioonide projektide 
vaheaaruanded on peavad kajastama projekti käigus läbi viidud tegevuste ja nende tulemuslikust.

Iga kuised pangaülekanded ja raamatupidamuslikud toimingud

Vahearuanded tuleb esitada käesolevas projektis toodud näitajatega seoses. Samuti tuleb vahearuandes esitada kvantitatiivsed 
näitajad, mis on sisendiks organisatsioonide tegevustoetuste arvutamisel. Vahearuande vorm võimaldab hinnata nimeatud 
väärtuste omavahelisi seoseid. Psüühikahäiretega organisatsioonide projektide vaheaaruanded on peavad kajastama projekti 
käigus läbi viidud tegevuste ja nende tulemuslikust.

Vahearuandes analüüsitakse rakendatud muudatusi rahastusmudelis ning nende mõju huvikaitse tegevuste 
tulemusindikaatoritele, mis on esile toodud käesoleva projekti peatükis "Näitajad". Psüühikahäiretega organisatsioonide 
projektide vaheaaruanded on peavad kajastama projekti käigus läbi viidud tegevuste ja nende tulemuslikust.

Projekti partnerite huvikaitse tegevus perioodil 2020-2022

Projekti partnerite majandustegevus projekti perioodi jooksul. Seal hulgas omatulu teenimine, annetuste kogumine ja 
kampaaniate korraldamine.

Projektiga seotud mittetoetatavad tegevused ja 
kulud:



Eelarve

Üldtingimused

Projekti maksumus

Tegevuste eelarve

Hasartmängumaksust sotsiaalvaldkonna projektide toetamine (3.1.1)

Projekti 
tegevuse tunnus

Projekti tegevuse nimetus Abikõlblik 
summa 

(EUR)

%

Projekti rakendamine.

10 2020 Taotlusvooru välja kuulutamine puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitse töö 
võimestamiseks

999 400,00 22,21

Lehel saate sisestada elluviidavate tegevuste eelarve ja lisatingimused projekti kohta.

Taotletud toetuse määr (%): Kõigil tegevustel sama

Kas projektiga teenitakse tulu?: Projektiga ei teenita tulu või tulu teenimise reeglid ei kohaldu

Kulu-tulu analüüsi fail:

Kogumaksumus (EUR): 4 500 000,00

Abikõlbliku kulu summa (EUR): 4 500 000,00

Taotletud toetuse määr (%): 80,00

Taotletav toetuse summa (EUR): 3 600 000,00

Omafinantseeringu summa (EUR): 900 000,00

Projekti kulude hüvitamise ühtne määr (%): ei kohaldu



11 2020 Psüühikahäirega inimeste huvikaitse välja arendamise ning kogukondade 
võimestamise taotlusvooru väljakuulutamine.

110 000,00 2,44

12 Toetussummade määramine 2020 aastaks 0,00 0,00

Eelarve rea täpsustus:

13 Lepingute sõlmimine 0,00 0,00

Eelarve rea täpsustus:

14 Koostöös EPIKojaga puuetega inimeste ja krooniliste haigete esindusorganisatsioonide 
rahastusmudeli muutmise töögruppi moodustamine ja laia ringi arutelud

0,00 0,00

Eelarve rea täpsustus:

15 Puuetega inimeste ja krooniliste haigete esindusorganisatsioonide rahastusmudeli 
muutmise töögruppi järeldused ja ettepanekud.

0,00 0,00

Eelarve rea täpsustus:

16 Koostöös EPIKojaga, Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühinguga, Eesti 
Psüühikahäiretega Inimeste Toetajate Ühendusega ja Virumaa Tugiteenustega 
psüühikahäiretega inimeste huvikaitse töögruppi moodustamine, projektijuhi leidmine 
ning tööle rakendamine.

0,00 0,00

Eelarve rea täpsustus:

17 Koolituste seeria „Kuidas osaleda huvikaitses?“ 0,00 0,00

Eelarve rea täpsustus:

19 Piirkondlike vaimse tervise foorumite läbi viimine 0,00 0,00

Eelarve rea täpsustus:

20 2021 ja 2022 puuetega inimeste esindusorganisatsioonide rahastusmudeli kinnitamine 0,00 0,00

Eelarve rea täpsustus:

21 Uue rahastusmudeli juurutamine ja toetuslepingute muutuste vormistamine. 0,00 0,00

Eelarve rea täpsustus:

Kulud kaetakse projekti administreerimise kuludest.

Kulud kaetakse projekti administreerimise kuludest.

Kulud kaetakse EPIKojale eraldatud puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitse tegevuse toetamise vahenditest. Käesoleva 
projekti tegevuse "  2020 Taotlusvooru välja kuulutamine puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitse töö võimestamiseks "
kuludest.

Kulud kaetakse EPIKojale eraldatud puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitse tegevuse toetamise vahenditest. Käesoleva 
projekti tegevuse  "2020 Taotlusvooru välja kuulutamine puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitse töö võimestamiseks "
kuludest.

Kulud kaetakse psüühikahäiretega inimeste organisatsioonide huvikaitse võimestamiseks suunatud taotlusvooru vahenditest, 
projekti teostavate partnerite poolt, käesoleva projekti tegevuse "2020 Psüühikahäirega inimeste huvikaitse välja arendamise ning 

." kuludest.kogukondade võimestamise taotlusvooru väljakuulutamine

Kulud kaetakse psüühikahäiretega inimeste organisatsioonide huvikaitse võimestamiseks suunatud taotlusvooru vahenditest, 
projekti teostavate partnerite poolt, käesoleva projekti tegevuse "2020 Taotlusvooru välja kuulutamine puuetega inimeste 

 ja organisatsioonide huvikaitse töö võimestamiseks " "2020 Psüühikahäirega inimeste huvikaitse välja arendamise ning 
 kuludest.kogukondade võimestamise taotlusvooru väljakuulutamine."

Kulud kaetakse psüühikahäiretega inimeste organisatsioonide huvikaitse võimestamiseks suunatud taotlusvooru vahenditest, 
projekti teostavate partnerite poolt, käesoleva projekti tegevuse "2020 Psüühikahäirega inimeste huvikaitse välja arendamise ning 

 kuludest.kogukondade võimestamise taotlusvooru väljakuulutamine."

Kulud kaetakse projekti administreerimise kuludest.



22 Vahearuanded EPIFondile 2020 aasta kohta 0,00 0,00

Eelarve rea täpsustus:

29 Taastumisvõtete koolitused 0,00 0,00

Eelarve rea täpsustus:

30 EPIFondi poolne koondprojekti vahearuande esitamine Sotsiaalministeeriumile 0,00 0,00

Eelarve rea täpsustus:

31 Puuetega inimeste ja krooniliste haigete ning psüühikahäiretega inimeste 
organisatsioonide tegevuse ja projektitoetuste väljamaksmine perioodil 2021-2022

2 376 600,00 52,81

32 Koondprojekti vahearuande 2021 koostamine 0,00 0,00

Eelarve rea täpsustus:

34 Koondprojekti vahearuande 2021 esitamine 0,00 0,00

Eelarve rea täpsustus:

35 Projekti partnerite huvikaitse tegevus perioodil 2020-2022 0,00 0,00

Eelarve rea täpsustus:

36 EPIFondi ja Projekti partnerite majandustegevus 900 000,00 20,00

Eelarve rea täpsustus:

Kokku (EUR): 4 386 000,00 97,46

Horisontaalsed kulud

18 Projekti administreerimine 114 000,00 2,54

Eelarve rea täpsustus:

Kokku (EUR): 114 000,00 2,54

VALDKOND KOKKU (EUR): 4 500 000,00 100,00

Kulud kaetakse projekti administreerimise kuludest.

Kulud kaetakse projekti administreerimise kuludest.

Kulud kaetakse psüühikahäiretega inimeste organisatsioonide huvikaitse võimestamiseks suunatud taotlusvooru vahenditest, 
projekti teostavate partnerite poolt, käesoleva projekti tegevuse "2020 Psüühikahäirega inimeste huvikaitse välja arendamise ning 

 kuludest.kogukondade võimestamise taotlusvooru väljakuulutamine."

Kulud kaetakse projekti administreerimise kuludest.

Kulud kaetakse projekti administreerimise kuludest.

Kulud kaetakse projekti administreerimise kuludest.

Kulud kaetakse psüühikahäiretega inimeste organisatsioonide huvikaitse võimestamiseks suunatud taotlusvooru vahenditest, 
projekti teostavate partnerite poolt, käesoleva projekti tegevuse "2020 Taotlusvooru välja kuulutamine puuetega inimeste 
organisatsioonide huvikaitse töö võimestamiseks " ja "2020 Psüühikahäirega inimeste huvikaitse välja arendamise ning 
kogukondade võimestamise taotlusvooru väljakuulutamine." kuludest.

Projekti partnerite ja toetuse saaja majandustegevus sh. haldus- ja administreerimise kulud,

Projekti administreerib SA Eesti Puuetega Inimeste Fond, kus on palgal üks tegevtöötaja ning raamatupidamise teenus, mis 
ostetakse teenuse pakkujalt siise.



Kõigi tegevuste eelarve kokku

ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR): 4 500 000,00

Fail Tüüp Kirjeldus Lisatud Lisaja Maht

Lisa1.jaotamise põhimõ... Muu 28.10.2019 Eero Kiipli 29.4 KB

EPIFond eelarve 2020-2... Muu 27.10.2019 Eero Kiipli 68.2 KB

Kojad.Toetused 2020.ar... Muu 26.10.2019 Eero Kiipli 82.9 KB

Liidud.Toetused 2020.a... Muu 26.10.2019 Eero Kiipli 57.9 KB

Eelarve ja tegevustega seotud täiendavad 
dokumendid (vajadusel):



Rahastajad

Hasartmängumaksust sotsiaalvaldkonna projektide toetamine (3.1.1)

Rahastaja nimi Rahastaja täpsustus Abikõlblik 
summa 

(EUR)

%

SIHTASUTUS EESTI PUUETEGA INIMESTE FOND 28 500,00 0,63

EESTI AFAASIALIIT projekti omaosalus (3 aastat) 9 446,00 0,21

Eesti Allergialiit projekti omaosalus (3 aastat) 10 118,00 0,22

Eesti Autismiliit projekti omaosalus (3 aastat) 9 451,00 0,21

Eesti Autistide Liit projekti omaosalus (3 aastat) 0,00 0,00

EESTI DIABEEDILIIT projekti omaosalus (3 aastat) 20 790,00 0,46

Eesti Epilepsialiit projekti omaosalus (3 aastat) 10 769,00 0,24

Eesti Hemofiiliaühing projekti omaosalus (3 aastat) 6 365,00 0,14

Eesti Kogelejate Ühing projekti omaosalus (3 aastat) 7 175,00 0,16

Eesti Kopsuliit projekti omaosalus (3 aastat) 5 357,00 0,12

EESTI KURTIDE LIIT projekti omaosalus (3 aastat) 14 059,00 0,31

Eesti Kutsehaigete liit projekti omaosalus (3 aastat) 17 191,00 0,38

EESTI KUULMISPUUDEGA LASTE VANEMATE LIIT projekti omaosalus (3 aastat) 9 126,00 0,20

EESTI LASTE SÜDAMELIIT projekti omaosalus (3 aastat) 6 304,00 0,14

EESTI LIHASEHAIGETE SELTS projekti omaosalus (3 aastat) 7 649,00 0,17

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit projekti omaosalus (3 aastat) 20 510,00 0,46

EESTI NEERUHAIGETE LIIT projekti omaosalus (3 aastat) 6 828,00 0,15

Eesti Parkinsoniliit projekti omaosalus (3 aastat) 11 442,00 0,25

Eesti Pimedate Liit projekti omaosalus (3 aastat) 17 863,00 0,40

EESTI PIMEKURTIDE TUGILIIT projekti omaosalus (3 aastat) 6 702,00 0,15

Eesti Psoriaasiliit projekti omaosalus (3 aastat) 9 787,00 0,22

EESTI PSÜHHOSOTSIAALSE REHABILITATSIOONI ÜHING projekti omaosalus (3 aastat) 19 943,00 0,44

Eesti Psüühikahäiretega Inimeste Toetajate Ühendus projekti omaosalus (3 aastat) 1 162,00 0,03

Eesti Puuetega Inimeste Koda projekti omaosalus (3 aastat) 157 435,00 3,50

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit projekti omaosalus (3 aastat) 7 826,00 0,17

EESTI PÕLETIKULISE SOOLEHAIGUSE SELTS projekti omaosalus (3 aastat) 6 029,00 0,13

Eesti Reumaliit projekti omaosalus (3 aastat) 13 911,00 0,31

Eesti Sclerosis Multiplex'i Ühingute Liit projekti omaosalus (3 aastat) 10 775,00 0,24

Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts projekti omaosalus (3 aastat) 9 941,00 0,22

Eesti Tsöliaakia Selts projekti omaosalus (3 aastat) 7 985,00 0,18

Eesti Tsüstilise Fibroosi Ühing projekti omaosalus (3 aastat) 7 312,00 0,16

Eesti Vaegkuuljate Liit projekti omaosalus (3 aastat) 16 039,00 0,36

Lehel saate sisestada info selle kohta, millises ulatuses rahastavad projekti taotleja ja partnerid.



EESTI VAIMUPUUDEGA INIMESTE TUGILIIT projekti omaosalus (3 aastat) 10 438,00 0,23

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit projekti omaosalus (3 aastat) 7 711,00 0,17

Eesti Vähiliit projekti omaosalus (3 aastat) 18 194,00 0,40

Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda projekti omaosalus (3 aastat) 22 865,00 0,51

Hiiumaa Puuetega Inimeste Koda projekti omaosalus (3 aastat) 11 045,00 0,25

IDA-VIRUMAA PUUETEGA INIMESTE KODA projekti omaosalus (3 aastat) 28 401,00 0,63

JÄRVAMAA PUUETEGA INIMESTE KODA projekti omaosalus (3 aastat) 16 409,00 0,36

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda projekti omaosalus (3 aastat) 13 203,00 0,29

LÄÄNE-VIRUMAA PUUETEGA INIMESTE KODA projekti omaosalus (3 aastat) 15 984,00 0,36

Läänemaa Puuetega Inimeste Koda projekti omaosalus (3 aastat) 17 384,00 0,39

mittetulundusühing Eesti Fenüülketonuuria Ühing projekti omaosalus (3 aastat) 6 503,00 0,14

Mittetulundusühing Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda projekti omaosalus (3 aastat) 25 980,00 0,58

Mittetulundusühing Saaremaa Puuetega Inimeste Koda projekti omaosalus (3 aastat) 19 307,00 0,43

Mittetulundusühing VIRUMAA TUGITEENUSED projekti omaosalus (3 aastat) 38 900,00 0,86

Prader-Willi Sündroomi Ühing projekti omaosalus (3 aastat) 3 874,00 0,09

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda projekti omaosalus (3 aastat) 20 896,00 0,47

RAPLA MAAKONNA PUUETEGA INIMESTE KODA projekti omaosalus (3 aastat) 13 275,00 0,30

TALLINNA PUUETEGA INIMESTE KODA projekti omaosalus (3 aastat) 30 847,00 0,69

Tartu Puuetega Inimeste Koda projekti omaosalus (3 aastat) 28 093,00 0,62

Valgamaa Puuetega Inimeste Koda projekti omaosalus (3 aastat) 17 429,00 0,39

Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoda projekti omaosalus (3 aastat) 21 944,00 0,49

Võrumaa Puuetega Inimeste Koda projekti omaosalus (3 aastat) 17 528,00 0,39

Omafinantseeringu summa (EUR): 900 000,00 20,00

Taotletud toetuse summa (EUR): 3 600 000,00 80,00

KOKKU (EUR): 4 500 000,00 100,00

Projekti rahastajad kokku

ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR): 4 500 000,00

Võrdlus eelarve lehega

ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR): 4 500 000,00

Täiendavad dokumendid (vajadusel):



Esitamine

Rakendusüksusele  projekti taotluse versiooni saate enne allkirjastamist ja saatmist alla laadida ja üle vaadataesitatava : taotlus_RE.3.01.19-
0369_28102019_180816.pdf

Volitused
Kontrollige e-äriregistrist, kas Teil on äriregistri registrikaardi järgi õigus taotleja SIHTASUTUS EESTI PUUETEGA INIMESTE FOND 
(registrikood 90000145) esindamiseks: .Kontrolli äriregistri registrikaarti siit

Taotlusele ei ole lisatud volituse faile.

Kinnitused
Palun tutvuge alljärgnevate tingimustega ning kinnitage, et olete nendega nõus:

Kinnitan, et kõik partnerid on andnud nõusoleku osalemise kohta
Kinnitan, et olen teadlik toetuse saamisega kaasnevatest avalikkuse teavitamise nõuetest, mis on kehtestatud struktuuritoetuse 

 aluselseaduse § 39 lõike 10
Kinnitan, et olen teadlik, et  nimetatud toetuse saamisega seotud andmed avalikustataksestruktuuritoetuse seaduse § 39 lõikes 3
Kinnitan, et olen teadlik, et toetuse andmisest võidakse taganeda ja sealjuures tuleb aluseta saadu tagasi maksta, kui esinevad 
struktuuritoetuse seaduse § 45 lõikes 1 nimetatud finantskorrektsiooni alused, või taotluse rahuldamise otsus võidakse tunnistada 
kehtetuks, kui esinevad struktuuritoetuse seaduse § 22 lõikes 3 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise 
alused
Kinnitan, et mina ja mu partnerid nõustuvad, et neid auditeeritakse ja kontrollitakse struktuuritoetuse seaduse alusel

Lehel saate üle vaadata sisestatud andmed (läbi genereeritud pdf-faili), lisada volikirju ja esitada taotlust rakendusüksusele.
Enne taotluse esitamist veenduge esindusõiguse olemasolus Äriregistri registrikaardilt või lisage taotlusele volikiri, mis tõendab 
allkirjastaja esindusõigust.

Taotluse esitamisel veenduge, et teie arvutisse oleks paigutatud uusim ID-kaardi tarkvara. Tarkvara saab allalaadida .siit

Kinnitan, et kõik taotluses esitatud andmed on õiged ja täielikud, olen ülaltoodud tingimustega tutvunud ja olen nendega nõus.

https://ariregister.rik.ee/mobile/mobile.py?&page=ev_info&ark=90000145#tabs-3
https://www.riigiteataja.ee/akt/121062014001#para39
https://www.riigiteataja.ee/akt/121062014001#para39
https://www.riigiteataja.ee/akt/121062014001#para39
https://installer.id.ee/?lang=est

