
Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu 

16.08.2018 koosoleku protokoll nr. 2018/03 

Osalesid: nõukogu liikmed: T. Sepp,  R. Saadi, A. Kailas, S. Tõniste, S. Drenkhan ja M.Haukanõmm ning 

kutsutuna juhataja E.Kiipli.  

Koosoleku juhataja: nõukogu esimees T. Sepp,  

Protokollis: M.Haukanõmm 

Nõukogu koosolek toimus Haapsalus Läänemaa Puuetega Inimeste Kojas aadressiga Kastani 7, algusega 

14.00 ja lõpuga 15.45   

Päevakord:  

1. Ülevaade projektide vahearuannetest. 
2. Ülevaade organisatsioonide külastustest. 
3. Arengutest parkimiskaartide osas.  
4. Annetuskampaaniatest. 
5. Muud küsimused. 

1. Päevakorrapunkt 
Juhatus andis ülevaate Hasartmängumaksu Nõukogu projektide esimese poolaasta aruannetest: 
Aruannete laekumine oli tavapärane, ainult Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste Tugiliidu aruanne laekus 
hilinemisega ning aruande laekumiseni maksed neile peatati. Tänaseks päevaks võlgnevusi aruannete 
laekumistes ei ole. EPIFond koostas laekunud aruannetest koondaruande ning esitas selle 
Hasartmängumaksu Nõukogule õigeaegselt 19.07.2018. 
 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 

 Võtta teadmiseks, et nõukogu toimumise ajaks on aruande võlgnevused Eesti Vaimsete 
Puuetega Inimeste Tugiliidu poolt kustutatud ning toetuste väljamaksed neile on 
taastatud. 

 Teha juhatusele ülesandeks koostada 01.09. 2018 seisuga ühingutele jagatud 
investeeringute ja soetuste toetuste osas (eraldise leping nr. 3-4/476-1)  ülevaatlik tabel, 
millest selgub toetuste kasutamise viis ja sihipärasus ning millist mõju on toetus 
avaldanud organisatsiooni tegevusele võrreldes varasemaga. 

 
   

2. Päevakorrapunkt 
 
Ülevaade võrgustiku organisatsioonide külastustest juhataja poolt: 

Võrgustiku organisatsioonide kohapealseid külastusi on teostatud 8 korral. Külastuste sisuks 
on olnud tutvumine organisatsioonide tööga, tagasiside saamine rahastuse ning sellega 
seotud protseduuride kohta ning organisatsioonide arengusuundade arutelu.  Külastatud 
ühingud: Tallinna PIK, Jõgeva PIK, Viljandi PIK, Tartu PIK, Saaremaa PIK ja Hiiumaa PIK, 
Eesti Epilepsialiit, Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liit. 

Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 

 Võtta juhataja poolt esitatud info teadmiseks. Tulenevalt toimunud haldusreformist 
vaadata üle, kas ja kuidas halduspiiride muutumine mõjutab maakondlike puuetega 
inimeste teenuste kättesaadavust ja maakondlike kodade rahastamist. 
 

3. Päevakorrapunkt 

Ülevaade arengutest parkimiskaartide väljastamise süsteemi ümberkorraldamisel: 



 EPIFond korraldas andmekorje KOVide seas eesmärgiga kaardistada kaartide 
väljastamise protsessi mahukus, leida üles protsessi kitsaskohad ning küsida 
ettepanekuid praeguse ebarahuldava olukorra parandamiseks. Andmekorje tulemused on 
esitatud Lisas 1. 

 Toimus kohtumine Sotsiaalministeeriumis, kus osalesid Eero Kiipli, Raimo Saadi ning Rait 
Kuuse. Kohtumise käigus arutati võimalusi kaartide väljastamise ümberkorraldamiseks. 
Ühine seisukoht oli, et loogiline oleks kaartide väljastamine korraldada tsentraalselt 
Sotsiaalkindlustusameti poolt. Sotsiaalministeeriumile saadetud memo on Lisas 2. 
 

Nõukogu otsustas (ühehäälselt) 

 Võtta arengud teadmiseks. Juhatajal informeerida Nõukogu jooksvalt edasistest 
arengutest sel teemal ja lülitada teema ka järgmise Nõukogu koosoleku 
päevakorda. 

 
 

4. Päevakorrapunkt 
 
Juhataja andis ülevaate uute annetuskampaaniate käivitamise soovidest: 
 

 Eesti Puuetega Naiste Ühendusest Jelena Pipper on avaldanud soovi koguda toetust 
invaspordi võistlustele osalemiseks 2019 Ungaris ja Kasahstanis. 

 

 Eesti Tegevusterapeutide Liit soovib valmistada kuni kümme õpetliku sisuga videoklippi, mis 
aitaks erivajadusega laste vanematel üle saada erinevatest probleemidest (näiteks, mida teha 
siis kui lapse käekiri on halb jne.) Läbirääkimistel EPIFondi ja ERRi toimetajaga leiti, et ERR 
oleks huvitatud selliste klippide eetrisse panemisest, kui klipid on kvaliteetsed. Klippide 
valmistamiseks vajalikud vahendid peaks EPIFond koguma.  
 

 Kondase Keskus koostas oma jõududega autistlike kunstnike töödest näituse, mis on väga 
omapärane ning aitab paremini mõista autistide maailma. EPIFond käis sellel teemal Kondase 
Keskusega kohtumas. Kondase Keskuse huvi oleks üles leida andekaid autistlike või  
intellektipuudega inimesi ning korraldada Viljandis selle teemaline maalilaager/töötuba. Täpne 
koostööformaat vajab veel täpsustamist. 
 

Nõukogu otsustas (ühehäälselt) 
 

 Teha juhatusele ülesandeks konsulteerida Eesti Invaspordi Liiduga seoses Jelena 
Pipperi sooviga koguda EPIFondi toel finantsvahendeid invaspordi jõutõstmise 
võistlustel osalemiseks. 

  

 Alustada kampaaniat Eesti Tegevusterapeutide ühingu abistamiseks videoklippide 
tootmisel ning kaaluda ühisrahastust portaali Hooandaja kaasamise kaudu sellesse 
kampaaniasse. 
 

 Teha juhatusele ülesandeks jätkata koostööd Kondase Keskusega näituse „Kogutud 
Maailmad“ raames ning selgitada välja konkreetne vajadus, millele fookuseerudes EPIFond 
saaks olla toeks psüühilise erivajadusega inimeste loomingu ja kunsti tutvustamisel Eesti 
inimestele. 

 
5. Muud küsimused 

 

Juhatus teeb ettepaneku valida välja aastalõpu tänuürituse formaat ja võimalik toimumisaeg. Nõukogu 
esimees teeb ettepaneku Sotsiaalministeeriumi esindajatele uurida võimalusi investeeringutoetuseks 
analoogiliselt eelmise aastaga ka käesoleva aasta lõpus. 
 



Nõukogu otsustas (ühehäälselt) 
 

 Teha juhatusele ülesandeks korraldada EPIFondi aastalõpu tänuüritus koostöös Eesti 
Puuetega Inimeste Kojaga inimeste arvule vastavas formaadis kas enne 10.detsembrit 
või pärast 10.jaanuari. 

 Investeeringutoetused, mis on Sotsiaalministeeriumi vahenditest eraldatud 2017.aasta 
lõpus, on osutunud äärmiselt vajalikeks ja on andnud häid tulemusi. Juhatajal 
koostöös Fondi Sotsiaalministeeriumi-poolsete esindajatega uurida Fondile täiendava 
rahastuse leidmise võimalusi käesoleva aasta lõpul, et finantseerida 
liikmesorganisatsioonide investeeringute vajadusi.  

 Järgmine nõukogu koosolek toimub 26. septembril, kell 15.00 
 

Koosoleku juhataja       Protokollija
 Toomas Sepp        Monika Haukanõmm 


