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Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu 
06.01.2020 koosoleku protokoll nr. 2020/01 

 
Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp,  L.Kanter, A.Koppel, S. Tõniste ja Skype-i teel S. Drenkhan ning 
kutsutuna juhataja E.Kiipli. Koosolekult puudus M.Haukanõmm. 
 
Koosoleku juhataja: nõukogu esimees T. Sepp.  
 
Protokollija: E.Kiipli. 
 
Nõukogu koosolek toimus Sotsiaalministeeriumis Suur-Ameerika 1,10122 Tallinn algusega 16.00 ja lõppes 
17.15.  
 
Koosoleku päevakord:  

1. EPIFondi eelarve ning eesmärkide kinnitamine aastaks 2020. 
2. 2020.a. taotlusvoorude välja kuulutamine: 

2.1. „Puudega ning psüühikahäirega inimeste huvikaitse organisatsioonide võimestamine“ raames 
suund 1. „Strateegiline partnerlus puuetega inimeste huvikaitse organisatsioonidega aastatel 2020-
2022.“; 

2.2. „Puudega ning psüühikahäirega inimeste huvikaitse organisatsioonide võimestamine“ raames 
suund 2. „Psüühikahäiretega inimestele taastumisteenuste ning huvikaitse tegevuste rahastamine 
aastatel 2020-2022.“; 

2.3. Suunatud pakkumuskutse Eesti Puuetega Inimeste Kojale summas 66 000 eurot perioodiks 2020-
2021. Eesmärgiks on võimestada ja koordineerida psüühikahäiretega inimeste ning nende lähedasi 
koondavate organisatsioonide huvikaitsealast tegevust ning  toetada neid inimesi ja organisatsioone 
ühendava katusorganisatsiooni teket. 

   
1. Päevakorrapunkt 

EPIFondi eelarve ning eesmärkide kinnitamine aastaks 2020. 
Juhataja andis ülevaate 2020 eesmärkidest ja eelarvest. Juhataja tõi eraldi välja, et peamised eesmärgid ja 
tegevused aastal 2020 on seotud strateegilise partnerlusega. EPIFondil on kohustus korraldada taotlusvoor 
psüühikahäiretega ja puuetega inimeste organisatsioonide võimestamiseks ja vastavaid tegevusi rahastada. 
Samuti planeerib fond läbi viia annetuste kogumist ja teavituskampaania, mis sisaldaks endas ka telesaate 
formaadis teavitust. 
SA EPIFondi eesmärkide ja eelarve ning eelarve lahti kirjutus on lisatud Lisa 1, Lisa 1.1 ja Lisa 1.2 
 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 

1.1. Kinnitada SA EPIFondi eesmärgid ja tegevused ning eelarve aastaks 2020. 
 

2. Päevakorrapunkt 

2020.a. taotlusvoorude välja kuulutamine: 

2.1. „Puudega ning psüühikahäirega inimeste huvikaitse organisatsioonide võimestamine“ suund 1. 
„Strateegiline partnerlus puuetega inimeste huvikaitse organisatsioonidega aastatel 2020-2022.“ 
Juhataja andis ülevaate vahendite jaotamise põhimõtetest aastal 2020 ning selgitas 2020 reservi 
arvatava summa suurust. Juhataja selgitas, et maakondlikel puuetega inimeste kodadel ei ole 
enam kohustust oma liikmesorganisatsioonidele rahalise toetuse eraldamisel lähtuda printsiibist, 
et 60 % maakondlikule kojale eraldatud toetusest tuleb jaotada oma liikmesorganisatsioonidele. 
Juhataja tegi ettepaneku kuulutada välja EPIFondi kodulehel www.epifond.ee taotlusvoor 
„Strateegiline partnerlus puuetega inimeste huvikaitse organisatsioonidega aastatel 2020-2022“ 
kogumahus 1 090 000 eurot vastavalt Lisas 2 toodud jaotamise tingimustele ning vastavalt 
Lisades 2.1. ja 2.2. sätestatud jaotusega aastaks 2020.  
 

2.2. „Puudega ning psüühikahäirega inimeste huvikaitse organisatsioonide võimestamine“ raames 
suund 2. „Psüühikahäiretega inimestele taastumisteenuste ning huvikaitse tegevuste 
rahastamine aastatel 2020-2022.“ 

2.3. Suunatud pakkumuskutse Eesti Puuetega Inimeste Kojale summas 66 000 eurot perioodiks 
aastatele 2020-2021 psüühikahäiretega inimesi ning nende lähedasi koondavate 
organisatsioonide huvikaitse tegevuse võimestamiseks ning vastava tegevuse 
koordineerimiseks, et toetada neid ühendava katusorganisatsiooni teket. 
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Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
2.1. Kuulutada välja taotlusvoor „Strateegiline partnerlus puuetega inimeste huvikaitse 

organisatsioonidega aastatel 2020-2022“ kogumahus 1 090 000 eurot, vastavalt Lisas 2 
toodud jaotamise tingimustele ning Lisades 2.1. ja 2.2. sätestatud jaotustega aastaks 2020. 
Kinnitada taotluse ja aruande vorm, mis on toodud Lisas 2.3. Taotlusvoor kuulutada välja 
EPIFondi kodulehel www.epifond.ee tähtajaga 24.jaanuar 2020.  

2.2. Teha juhatajale kohustuseks taotlejatele selgitada, et vastutus raha sihipärase ja 
heaperemeheliku kasutamise eest lasub toetuse saajal.  

2.3. Võtta taotlusvooru „Psüühikahäiretega inimestele taastumisteenuste ning huvikaitse 
tegevuste rahastamine aastatel 2020-2022.“  välja kuulutamine järgmise nõukogu koosoleku 
päevakorda. Viia eelnevalt läbi arutelu võimalike tegevuste osas. Teha juhatajale ülesandeks 
korraldada nõukogule kriisikaardi koostamise teenuse pilootprojekti tulemuste tutvustus 
ning anda ülevaade valdkonna kaardistusest. 

2.4. Teha suunatud pakkumuskutse Eesti Puuetega Inimeste Kojale summas 66 000 eurot 
perioodiks aastatele 2020-2021 psüühikahäiretega inimesi ning nende lähedasi koondavate 
organisatsioonide huvikaitse tegevuse võimestamiseks ning vastava tegevuse 
koordineerimiseks, et toetada neid ühendava katusorganisatsiooni teket.  Juhatajal sõlmida 
vastav leping Eesti Puuetega Inimeste Kojaga. 

 
   
 
3. Muud küsimused 
Järgmine nõukogu koosolek toimub 16.03.2020 kell 16.00, aadressil Toompuiestee 10, Tallinn. 

 
 

Koosoleku juhataja       Protokollija  
Toomas Sepp        Eero Kiipli 
 

http://www.epifond.ee/

