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EPIKoja liikmesorganisatsioonide rahastamine 

 

EPIKojale ettepanek SA Eesti Puuetega Inimeste Fondile rahastusmudeli muudatusteks. 

 

Ettepanek 1: Jätkata EPIKoja liikmesorganisatsioonide liikmesorganisatsioonide 

rahastamist maakondlike kodade kaudu. Arvestada EPIKoja liikmesorganisatsioonide 

rahastamisel 2021. aastal järgmiseid komponente järgmiste osakaaludega: 

 

Komp. 

nr 

Komponendi nimetus KOJAD LIIDUD 

1. Baaskomponent 30% 25% 

2. Lisaraha kaasamine 20% 20% 

3. Liikmesorganisatsioonide arv 10% 10% 

4. Füüsiliste liikmete arv katusorganisatsioonis 35% 40% 

5. Otsekontaktide arv 0% 0% 

6. Organisatsiooni kodulehe hindamine ja 

sotsiaalmeedia kanali olemasolu 

5% 5% 

 

 

Ettepanek 2: Mitte arvestada 2021. aastal rahastuskomponentide hulgas komponenti nr 

5 (otsekontaktide arv, mahuga 10%).   
Otsekontaktide komponendi mittearvestamine 2021. aastal on tingitud riigis kehtivast 

eriolukorrast, mille tõttu on ürituste ja koosviibimiste korraldamine ajutiselt peatatud. Samuti 

vajavad organisatsioonid pikemat ettevalmistusaega ja informatsiooni uute rahastusreeglite 

rakendamise kohta.  

2021. aastal arvestada 10% täiendavalt komponendi 4 (füüsiliste liikmete arv 

katusorganisatsioonis) koosseisus. 

 

 

Ettepanek 3: Arvestada 2022. aastal EPIKoja liikmesorganisatsioonide rahastamisel 

järgmiseid komponente järgmiste osakaaludega: 

Komp. 

nr 

Komponendi nimetus KOJAD LIIDUD 

1. Baaskomponent 30% 25% 

2. Lisaraha kaasamine 20% 20% 

3. Liikmesorganisatsioonide arv 10% 10% 

4. Füüsiliste liikmete arv katusorganisatsioonis 25% 30% 

5. Otsekontaktide arv 10% 10% 

6. Organisatsiooni kodulehe hindamine ja 

sotsiaalmeedia kanali olemasolu 

5% 5% 

 

 

Ettepanek 4: Vajaduse korral täpsustada EPIFondi nõukogu otsusega 

rahastuskomponentide sõnastust (lähtudes aruandlusvormist vm), et tagada ühetaoline 

arusaadavus komponendi sisust.  

 

Juhtrühma töös kujunenud komponentide sõnastusettepanekud on järgmised:  

Komponent 1. Baasrahastus  – rahaline toetus, mille eesmärk on organisatsiooni 

põhitegevuste finantseerimine ja arengukavas kavandatud eesmärkide täitmine.  

Muuhulgas on baasrahastus suunatud järgmiste funktsioonide täitmiseks:  
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1) huvikaitsetegevuste läbiviimine  - puuetega inimeste huvide kaitse ja esindamine KOV ja 

riigi tasandil (nt osalemine töögruppides, koostöö ja kohtumised KOV, riigi ja teiste 

partneritega); 

2) osalemine õigusloomes, poliitikate kujundamises, otsuse tegemise protsessis (nt arvamuste 

kujundamine õigusaktide, teenuste regulatsioonide, arengukavade, kordade jm osas);  

3) puuetega inimeste ja nende pereliikmete, spetsialistide jt osapoolte nõustamine, info 

vahendamine;  

4) koolitus-  ja arendustegevuste läbiviimine, infokoosolekud ja ühisüritused liikmetele; 

5) kommunikatsioon ja teavitus (avalikud esinemised meedias, artiklid, uudiskirjad, 

teavitusmaterjalide koostamine, erinevate infokanalite haldamine); 

6) siseriiklik- ja rahvusvaheline koostöö; 

7) jm. 

Baasrahastuse raames rahastatakse mh näiteks personali-, haldus-, kommunikatsiooni- jm 

kulusid, mis on vajalikud organisatsiooni püsivaks tegutsemiseks ja arenguks. 

 

Komponent 2. Lisaraha kaasamine – hõlmab organisatsiooni võimekust taotleda täiendavat 

rahastust erinevate tegevuste elluviimiseks näiteks järgmistest allikatest: 

1) teenuste osutamine (sh ruumide rent) riigile, omavalitsustele jm partneritele; 

2) koostööprojektid avaliku- või erasektori organisatsioonidega; 

3) eraettevõtete toetused, annetused; 

4) liikmemaksud ja osalustasud;  

5) rahvusaheline koostöö; 

6) jm. 

 

Komponent 3. Liikmesorganisatsioonide arv katusorganisatsioonis – hõlmab juriidilisi 

isikuid, kes on katusorganisatsiooni liikmed. Liikmesorganisatsioonide arv ei hõlma 

seltsinguid. 

 

Komponent 4. Füüsiliste liikmete arv katusorganisatsioonis – hõlmab füüsilisi isikuid, kes 

on kantud liikmete nimekirja. Liikmete nimekirja uuendamise ja asjakohasuse eest vastutab iga 

organisatsioon ise. 

 

Komponent 5. Otsekontaktide arv – hõlmab otsekontakte inimestega (nt osalemine 

organisatsiooni poolt läbiviidud koolitustel, seminaril, ühisüritustel) juhul, kui otsekontakti 

toimumine on tõendatud osaleja allkirjaga (registreerimisleht) või muul taasesitamist, ürituse 

kuupäeva ja osalejate arvu tuvastamist võimaldaval viisil (nt foto, video, kuvatõmmis vm). 

Otsekontaktides ei arvestata inimeste nõustamist ega kontakte organisatsiooni poolt osutataval 

teenusel osalenud klientidega. Rahastamisel arvestatakse vaid katusorganisatsiooni tegevust 

(mitte tema liikmete poolt teostatud otsekontakte). Juhul, kui üritus viiakse läbi kahe 

organisatsiooni koostöös, on mõlemal organisatsioonil õigus esitada sama registreerimisleht 

või tõendus.  

Ettepanek EPIFondi nõukogule täpsustada komponendi 5 sõnastust 2020. aasta jooksul 

lähtuvalt aruandluse vormist ja administreerimisvõimekusest, et 2021. aasta alguseks oleks 

rahastatavatel organisatsioonidel uuest komponendist selge ja ühtne arusaam.  

 

Komponent 6. Organisatsiooni kodulehe hindamine, sotsiaalmeedia kanali olemasolu – 

hinnatakse, kas organisatsiooni kodulehel on kajastatud alljärgnev informatsioon ning kas 

organisatsioon kasutab informatsiooni edastamiseks mõnda sotsiaalmeedia kanalit (nt 

Facebook, instagram, Twitter vm). 

1. Organisatsiooni kohta käiv üldinfo: 
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1.1. eesmärk(id), tegevussuunad/ülesanded 

1.2. kehtiv arengukava/tegevusprogramm 

1.3. põhikiri 

1.4. struktuur ja liikmesorganisatsioonide kontaktandmed 

1.5. kalendriaasta tegevuste/ürituste plaan/kava 

1.6. riiklikest või KOV vahenditest toetatud tegevuse ja finantside kasutamise 

informatsioon 

1.7. kontaktandmed 

2. Info puude ja teenuste kohta: 

2.1 Liidud: mis on …….puue ja kes on …....puudega inimene; Kojad: milliseid teenuseid, 

soodustusi jne KOV pakub 

2.2 Liidud: nõuandeid/soovitusi puudega toime tulemiseks; Kojad: kuidas ja kust kohast 

KOV pakutavat saada 

2.3 informatsiooni puudega seotud teenuste, rehabilitatsiooni ja abivahendite kohta sh 

vajalikud viited 

2.4 elektrooniliselt organisatsiooni poolt väljaantud infomaterjale (bukletid, infolehed, 

ajakirjad jne.). 

3. organisatsioon kasutab informatsiooni edastamiseks lisaks koduleheküljele Facebooki või 

muud sotsiaalmeedia kanalit. 

 

 

Ettepanek 5: Lähima 1-2 aasta jooksul on EPIKoja juhatusel oluline analüüsida 

põhimõttelisi küsimusi EPIKoja organisatsioonide võrgustiku jätkusuutlikkus osas -  mis 

tagaks organisatsioonide elujõulisuse, kuidas korraldada koostööd, kas on võimalik 

teatud tegevusi tsentraliseerida, et vähendada väiksemate organisatsioonide 

administreerimisega seotud kohustusi ja kulusid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


