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Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu 
13.05.2020 koosoleku protokoll nr. 2020/03 

 
Osalesid nõukogu liikmed Skype-i teel: T. Sepp,  M.Haukanõmm  L.Kanter, A.Koppel, S. Tõniste S. 
Drenkhan ning kutsutuna juhataja E.Kiipli, R.Kuuse, Külli Mäe, Ingrid Ots-Vaik, Mare Toompuu, Anna Toots. 
 
Koosoleku juhataja: nõukogu esimees T. Sepp.  
 
Protokollija: E.Kiipli. 
 
Nõukogu koosolek toimus Skype-i teel algusega 15.00 ja lõppes 17.15.  
 
Koosoleku päevakord:  
 
1. Suund 2 Püühikahäiretega inimestele kriisikaardi koostamise teenuse pilootprojekti ülevaade.  

 Külli Mäe ja Anna Toots annavad ülevaate toimunud kriisikaardi pilootprojektist (Lisa 1) 

 Taotlusvooru tingimuste kinnitamine ja taotlusvooru väljakuulutamine (Lisa 2 ). 
 

2. Puuetega inimeste organisatsioonide rahastamine ja strateegilised muutused valdkonnas. 

 Sotsministeeriumi poolne nägemus ning milleks peame valmis olema 
muutunud majanduskeskkonnas. (Rait Kuuse) 

 
3. Rahastusmudeli täiendamiseks tehtud ettepanekud võrgustiku töögrupilt. 
(Monika Haukanõmm ja Eero Kiipli) (Lisa 3) 
 
4. EPIFondi 2019 majandusaasta ja nõukogu aruande kinnitamine. (Lisa 4 ja lisa 5) 
 
5. Muud küsimused. 
 

 järgmine koosoleku aeg. 
   

1. Päevakorrapunkt 
Suund 2 Püühikahäiretega inimestele kriisikaardi koostamise teenuse pilootprojekti ülevaade ja 
taotlusvooru tingimuste kinnitamine ning taotlusvooru väljakuulutamine (Lisa 2 ). 
 
Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu esindajad Külli Mäe ja Anna Toots andsid ülevaate 
Psüühikahäirega patsientidele kriisikaardi ja ohumärkide plaani koostamise piloteerimisest (Riigihange nr 
192054). Ettekandes tutvustati kriisikaardi olemust, ning töötamise põhimõtteid samuti anti ülevaade 
toimunud pilootprojektist. Toimus avatud arutelu teemal kuidas on kõigi parem korraldada kriisikaardi 
koostamise nõustamise teenus järgnevatel aastatel.  
Külli Mäe ja Anna Toots pakkusid välja kaks võimaliku variant: 

 Kriisikaardi teenuse osutamine toimub tervishoiu teenuse osutaja juures. Kriisikaardi teenus on osa 
olemasolevast integreeritud teenuste süsteemist. 

 Kriisikaardi teenuse arendamine väljaspool tervishoiu teenuse osutajaid. Kriisikaardi teenuse 
osutamine põhineb sihtgrupi huvikaitseliikumisel. 

Peale ülevaate andmist lahkusid Külli Mäe ja Anna Toots koosolekult. Ettekanne on toodud protokolli lisas 
Lisa 1. (Lisa 1) 
 
Esinejate lahkumise järel toimus nõukogus arutelu teemal kriisikaardi koostamise nõustamise teenuse 
projektidele taotlusvooru väljakuulutamine. Arutleti kahe välja pakutud variandi üle ning kaaluti ühe 
võimalusena esitada ka suunatud kutse. Arutati taotlusvooru hindamiskriteeriumite üle. Leiti ühiselt et kõige 
mõistlikum on luua tingimused mõlema eelpool toodu variandi tekkimiseks.  
 
1.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt):  
1.1.1. Olles ära kuulanud pilootprojekti informatsiooni, võtta see teadmiseks  ning sellest 

tulenevalt: 
1.1.2. Teha juhatajale ülesandeks redaktsiooniliste täienduste sisse viimine kriisikaardi koostamise 

nõustamise teenuse taotlusvooru kriteeriumitesse.  
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1.1.3. Kuulutada välja avatud taotlusvoor „Kriisikaardi koostamise nõustamise teenuse 
arendamine“ ning kinnitada taotlusvooru hindamiskriteeriumid, mis on toodud käesoleva 
protokolli lisas 2. (Lisa 2) 

1.1.3.1. Taotlusvoor kuulutada välja SA Eesti Puuetega Inimeste Kodulehel www.epifond.ee . 
1.1.3.2. Taotluste esitamise tähtajaks määrata 16.06.2020 kell 17.00 
1.1.3.3. Taotlusvooru kogumaht on 90 000 (üheksakümmend tuhat) eurot  
1.1.3.4. Toetuse kasutamise periood on kuni 30.11.2022 

 
2. Päevakorrapunkt  
Puuetega inimeste organisatsioonide rahastamine ja strateegilised muutused valdkonnas. 
 
Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse andis ülevaate hasartmängumaksu alalaekumistest 
tingitud muutustest strateegiliste partnerite rahastamisel käesoleval aastal.  
R.Kuuse selgitas, et COVID-19 tõttu välja kuulutatud eriolukorrast tulenevate piirangute tõttu on oluliselt 
vähenenud hasartmängu maksu laekumine. 
Tekkinud olukord esitab mitmele hasartmängu maksu laekumistest rahastatavale valdkonnale väljakutse, 
sellega seoses on Sotsiaalministeerium pöördunud Eesti Vabariigi Valitsuse poole palvega leida täiendavaid 
rahalisi vahendeid. Samuti on peetud läbirääkimised kõigi strateegiliste partneritega ning leitud võimalusi 
mõningate tegevuste edasilükkamiseks või ära jätmiseks.  
Sotsiaalministeerium on seisukohal, et puuetega inimeste organisatsioonide toetusi ei kärbita, küll aga tuleb 
osaliselt edasi lükata strateegilise partnerluse kutses esitatud suund 2 tegevusi. Suund 2 tegevustest on 
võimalik sellel aastal välja kuulutada kriisikaardi koostamise teenuse taotlusvoor. 
Toimus arutelu EPIFondile eraldatud finantsvahendite kasutamise üle. Kerkis küsimus SA EPIFondi asutaja 
poolse sihtkapitali kasutamise võimaluste üle. 

 
2.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
Võtta esitatud informatsioon teadmiseks ja arvestada, et puuetega inimeste organisatsioonide toetusi 
ei vähendata juhul, kui see ei ole tingitud ära jäävatest üritustest või organisatsioonide tegevuse 
loomulikust hääbumisest. 
 
3. Päevakorra punkt.  
Rahastusmudeli täiendamiseks tehtud ettepanekud võrgustiku töögrupilt.  
 
Tulenevalt 2019 aastal läbiviidud uuringus "Puuetega inimeste organisatsioonide rahastamise ja huvikaitse 
teostamise uuring" tehtud ettepanekutest viis EPIKoda läbi laiaulatusliku arutelu puuetega inimeste 
organisatsioonide rahastamise teemadel.  
Monika Haukanõmm tutuvustas läbiviidud mahuka töö protsessi ja tulemusi. 
2020 esimese kahe kuu jooksul toimus neli piirkondliku arutelu, mis oli avatud kõigile puuetega inimeste 
organisatsioonidele. Nendest aruteludest saadud sisend arutati läbi EPIKoja juurde moodustatud juhtrühmas 
ning seal koostati ettepanekud, mis arutati läbi EPIKoja juhatuses. 
EPIKoja juhatuse poolsed ettepanekud on toodud lisas 3. (Lisa 3) 
 
Toimus arutelu. Arutelu käigus tõstatas L.Kanter küsimuse, miks on ettepanekus antud järgmise aasta osas 
nii suur osakaal füüsilisest isikust liikmete arvu komponendile ja vähendatud liikmesorganisatsioonide 
komponendi osakaalu, kuna lihtsalt suurem liikmete arv ei pruugi olla kvalitatiivselt midagi juurde andev 
indikaator. Kas see toetub uuringus tehtud ettepanekutele?. 
 
3.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
3.1.1. Tunnustada EPIKoda mahuka ja põhjaliku töö eest, ning võtta ettepanekud teadmiseks.  
3.1.2. Võta rahastusmudeli muudatus ettepanekute arutelu järgneva nõukogu koosoleku päevakorda. 
 
4. Päevakorra punkt.  
EPIFondi 2019 majandusaasta ja nõukogu aruande kinnitamine. (Lisa 4 ja lisa 5) 
 
Juhataja andis ülevaate EPIFondi 2019 majandusaasta aruandest ning nõukogu aruandest ning esitas 
vandeaudiitori Tanel Paide hinnangu, mis on lisatud majandusaasta aruande juurde. 
Juhataja tõi lisaks välja, et aastal 2019 jagati lisaks tavapärastele tegevustoetustele 400 000 eurot projekti 
taotluste alusel puuetega inimeste organisatsioonidele soetusteks ja investeeringuteks ning spordivahendite 
soetamiseks. Samuti viidi läbi valdkonna huvikaitset ja rahastust käsitlev uuring ning jaotati Riigikogu 

http://www.epifond.ee/
http://www.epifond.ee/admin/upload/Dokumendid/Puuetega%20inimeste%20organisatsioonide%20uuring%2024_10_19.pdf
http://www.epifond.ee/admin/upload/Dokumendid/Puuetega%20inimeste%20organisatsioonide%20uuring%2024_10_19.pdf
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Kantselei poolt sponsorluse korras saadud arvutid ja sülearvutid puuetega inimeste organisatsioonidele 
kasutamiseks. 
 
4.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
4.1.1. Kinnitada SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi 2019 majandusaasta aruanne ning nõukogu 
aruanne, mis on toodud Lisa 4 ja Lisa 5 (Lisa 4 ja Lisa 5) 
 
5. Muud küsimused 
 
Järgmine nõukogu koosolek toimub 19.06.2020, kell 10 30 Kuulmispuuetega Lastevanemate Liidu 
Rummusaare laagrikompleksis. 

 
 

Koosoleku juhataja       Protokollija  
Toomas Sepp        Eero Kiipli 
 


