
1 Protokoll allkirjastatud digitaalselt 

T.Sepp   S.Drenkhan     L.Kanter   S.Tõniste      A.Koppel      
  

 

Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu 
26.01.2021 koosoleku protokoll nr. 2021/01 

 
Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp,  L.Kanter, A.Koppel, S. Tõniste S. Drenkhan ning kutsutuna juhataja 
E.Kiipli. Puudus Monika Haukanõmm 
 
Koosoleku juhataja: nõukogu esimees T. Sepp.  
 
Protokollija: E.Kiipli. 
 
Koosolek toimus Skype´i teel, algas kell 15.00 ja lõppes 16.45.  
 
Koosoleku päevakord:  
 
1. Taotlusvooru „Psüühikahäiretega ja nende lähedastele tugigruppide loomine 2021-2023“  taotlemise 

tingimuste kinnitamine. (Lisa 1) 
 

2. Taotlusvooru „Puuetega inimeste organisatsioonide arenguprogramm 2021“ taotlemise tingimuste 
kinnitamine. (Lisa 2) 

 
3. Muud küsimused 

3.1. Infovahetus investeeringutoetuste osas puuetega inimeste organisatsioonidele. (Lisa 3) 
3.2. Üldine infovahetus. 
3.3. Järgmine nõukogu koosolek. 

 
1. Päevakorrapunkt 
Juhataja andis ülevaate koostatud taotlusvooru tingimustest, taotlusvooru mahust, ajakavast ning hindamise 
kriteeriumitest. Toimus arutelu.  

• Leiti et taotlusvooru tingimuste punkt 2 all tuleks täiendavalt lahti kirjutada taotlusvoorus toetatavad 
tegevused ning kuluartiklid. 

• korrigeeriti taotlusvooru ajakava. 
 
 
1.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt):  
1.1.1. Kinnitada „Psüühikahäiretega ja nende lähedastele tugigruppide loomine 2021-2023“  

taotlemise tingimused. (Lisa 1) 
1.1.2. Kuulutada välja taotlusvoor „Psüühikahäiretega ja nende lähedastele tugigruppide loomine 

2021-2023“ taotlemis tähtajaga 15.03.2021. Taotlusvoor kuulutada välja SA Eesti Puuetega 
Inimeste Fondi kodulehel ja asjakohastes informatsiooni kanalites. 

 
2. Päevakorrapunkt 

Juhataja andis ülevaate „Puuetega inimeste organisatsioonide arenguprogramm 2021“ taotlemise 
tingimustest.  
Toimus arutelu. 
Taotlemistingimusi täiendati taotlustähtajaga 01.04.2021 ning suurendati maksimaalset taotletavat 
summat 3000 euroni. 
 

2.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
2.1.1. Kinnitada taotlusvooru „Puuetega inimeste organisatsioonide arenguprogramm 2021“ 

tingimused. (Lisas 2) 
2.1.2. Kuulutada välja taotlusvoor „Puuetega inimeste organisatsioonide arenguprogramm 2021“ 

taotlemistähtajaga 01.04.2021 Taotlusvoor kuulutada välja SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi 
kodulehel ja asjakohastes informatsiooni kanalites. 
 

3. Päevakorrapunkt 
Muud küsimused 
 
3.1. Infovahetus investeeringutoetuste osas puuetega inimeste organisatsioonidele. 
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Juhataja teavitas, et detsembris 2020 pöördus fondi poole Sotsiaalministeeriumist ministri nõunik Tarmo 
Kurves, küsimusega, kas SA Eesti Puuetega Inimeste Fondil on ülevaade puuetega inimeste 
organisatsioonide valduses olevatest objektidest, mis vajaksid Euroopa Liidu energiatõhususe programmi 
raames investeeringuid.  
SA Eesti Puuetega Inimeste Fond viis läbi esmase kaardistuse, mis on toodud lisas 3. (Lisa 3) 
2021 aasta jaanuari seisuga Sotsiaalministeeriumi asekantslerilt saadud lihtkirjalises vastuses on selgitatud, 
et eraldi selle sisulist taotlusvooru plaanitud ei ole ning selleks puuduvad ka finantsvahendid. 
 
3.2. Juhataja teavitas nõukogu, et koostöö LHV pangaga on endiselt jõus ning SA Eesti Puuetega Inimeste 

Fond on nende organisatsioonide hulgas, kellele LHV pank kogub käesoleva aasta jooksul annetusi. 
Vastava annetuskeskkonna käivitatakse käesoleva aasta veebruaris. 

 
3.3. Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
3.3.1. Võtta informatsioon teadmiseks. 
3.3.2. Teha juhatajale ülesandeks ette valmistada kohtumine sotsiaalkaitseministri Signe Riisaloga. 
3.3.3. Järgmine nõukogu koosoleku aeg on 06.04.2021 kell 14.00 
 

 
 

Koosoleku juhataja       Protokollija  
Toomas Sepp        Eero Kiipli 
 


