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Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu 
17.05.2022 koosoleku protokoll nr. 2022/03 

 
Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp,  S. Tõniste, M. Haukanõmm, M.Joost, ning kutsutuna juhataja E.Kiipli, 
ja Sotsiaalministeerjumi kantsler Maarjo Mändmaa ning asekantsler  Hanna Vseviov, Eesti Puuetega 
Inimeste Koja (edaspidi EPIKoda) tegevjuht Maarja Krais-Leosk ning EPIKoja juhatuse liige Jakob Rosin. 
Puudusid Anniki Lai ja Kerstin Jaani. 
 
Koosoleku juhataja: nõukogu esimees T. Sepp.  
 
Protokollija: E.Kiipli. 
 
Koosolek toimus asukohaga Tallinn Toompuiestee 10, algusega kell 13.00 ja lõppes 16.30.  
 
Päevakord:  

1. Kohtumine Sotsiaalministeeriumi kantsleriga Maarjo Mändmaaga alljärgnevatel teemadel: 

• SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi poolne tagasiside strateegilise partnerluse perioodile 2020-2022 - 
valdkonna struktuur ning ülevaade statistikast ja toetussummadest.  

• Sotsiaalministeeriumi seisukoht puudega inimeste organisatsioonide võrgustiku rollist, valdkonna 
rahastamisest ja ootused SA Eesti Puuetega Inimeste Fondile.  

• Puudega inimeste organisatsioonide investeeringuvajadused. 
 

2. Arengutest Hiiumaa puudega inimeste organisatsioonide rahastamisel.  
 

3. Muud küsimused. 

3.1 Rahastusmudeli ülevaatamise protsessist. 

3.2 Pöördumised fondi poole.  

3.3  Nõukogu järgmise koosoleku aeg.. 

1. Päevakorrapunkt 
 

Nõukogu esimees T.Sepp andis ülevaate SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi tegevusest ja 
tegevuspõhimõtetest. Selgitati puuetega inimeste organisatsioonidele jaotatavate toetuste  
eesmärki, jaotuse mehhanismi ning aruandlust ja statistikat. Selgitati nõukogu liikmete 
esindusfunktsiooni. Anti ülevaade strateegilise partnerluse lepingu alusel aastatel 2020-2022 
läbiviidud tegevustest. (Lisa 1) 
M. Haukanõmm andis ülevaate puuetega inimeste organisatsioonide võrgustikust. Selgitas Eesti 
Puuetega Inimeste Koja tegevuspõhimõtteid. Juhiti tähelepanu asjaolule, et on surve uute 
organisatsioonide poolt võrgustikuga liitumiseks, millega kaasneks ka võrgustiku rahastuse 
suurendamise teemad. 
J.Rosin selgitas puudespetsiifiliste liitude huvikaitse rolli üleriigilises kui kohaliku omavalitsuse 
küsimustes nägemispuudega inimesi ühendavate organisatsioonide vaates.  
Eraldi toodi välja puuetega inimeste organisatsioonide kasvav vajadus investeeringutoetuste järele. 
Toimus arutelu. 
Kantsler M. Mändmaa palus juhatajal täpsustada fondi poolset annetustest kogutud summat ning 
toetuste proportsiooni organisatsioonide kogufinantseeringust. 
Juhataja selgitas, et aastal 2021 kogus fond annetusi ligemale neli tuhat eurot. Ning toetuste 
kogumaht võrgustikule moodustab umbes kolmandiku organisatsioonide käibest. 
Nõukogu esimees T.Sepp lisas omalt poolt, et lisaks rahalistele vahenditele on Fond omalt poolt 
vahendanud võrgustikule erinevaid annetusi riigiasutustelt (arvutitehnika), aga ka eraettevõtetelt 
(raamatupidamisprogrammi litsentsid, MSOffice tarkvara jm). 
Leiti ühiselt, et arutelusid järgneva strateegilise partnerluse perioodi üle tuleb jätkata. Puudega 
inimeste organisatsioonid vajavad teavet, kuidas ja mis mahus on ministeeriumil kavas võrgustikku 
edaspidi rahastada. 
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Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 

1.1 Järgmine kohtumine kantsleriga toimub 21.06.2022 kell 13.00. Arutelu teemadeks 
on: Sotsiaalministeeriumi seisukoht puudega inimeste organisatsioonide võrgustiku 
rollist, valdkonna rahastamisest ja ootused SA Eesti Puuetega Inimeste Fondile.  

 
 
2. Päevakorrapunkt 

Juhataja andis ülevaate arengutest läbirääkimistel Hiiumaa Vallavalitsusega, mille eesmärgiks on 
tagada puuetega inimeste organisatsioonide rahastamine Hiiumaal. Koostöös Hiiumaa 
Vallavalitsusega on peetud läbirääkimisi ning ettevalmistatud võimalik lepinguprojekt. Hiiumaa 
Vallavalitsus plaanib koostada eraldi komisjoni puuetega inimeste organisatsioonide projektitaotluste 
hindamiseks. 
 

Nõukogu otsustas. (ühehäälselt): 
2.1  Lähtudes EPI Fondi Nõukogu  29.03.2022 koosoleku protokoll nr. 2022/02  punktist 2.1.2  

teha juhatajale ülesandeks rahastuslepingu sõlmimine Hiiumaa Vallavalitsusega 
2022.aastaks Fondi 2022.aasta eelarves Hiiumaa Puuetega Inimeste Kojale kavandatud 
vahendite mahus. Näha lepingus ette poolte kokkuleppel selle pikendamise võimalus veel 
üheks aastaks. 

 
3. Päevakorrapunkt 

3.1. Juhataja selgitas, et kui nõukogu peab vajalikuks 2023. aasta rahastusmudeli komponentide koosseis 
üle vaadata, siis peaks protsessi planeerima selliselt, et organisatsioonid jõuaksid sügiseks vastavalt 
reageerida. 

3.2. Juhataja andis ülevaate kahest fondi poole tehtud pöördumisest, mis üks puudutab Hiiumaal 
tegutsevat Kõrgessaare Puuetega Noorte Klubi Vikerkaar (edaspidi Vikerkaar)  ja teine Tartus 
toimuvat festivali Tartu Interdistsiplinaar. 
 

Nõukogu otsustas (ühehäälselt) 
 
3.1 Võtta informatsioon teadmiseks ja teha juhatajale ülesandeks rahastusmudeliga seotud 

teemade läbi arutamine EPIKoja suvekoolis. 
3.2 Hiiumaa puuetega noorte organisatsiooni Vikerkaar pöördumist käsitleda koos Hiiumaa 

puuetega organisatsioonide rahastamisega. Teha juhatajale ülesandeks teavitada 
organisatsiooni Vikerkaar Hiiumaa Vallavalitsuse juures avanevatest puuetega inimeste 
organisatsioonide rahastamise võimalustest. 

3.3 Teha juhatajale ülesandeks hankida lisainformatsiooni festivali Tartu Interdistsiplinaar 
kohta, seal hulgas, kes on ürituse  teised finantseerijad, mis mahus kavandab üritust 
toetada Tartu PIK ning kui suurele audientsile on üritus planeeritud. Taotlus võtta 
järgmise nõukogu koosoleku päevakorda. 

3.4 Järgmine nõukogu koosolek toimub 21.06 kell 13.00 EPIKoja majas. 
 
 

 
 

Koosoleku juhataja       Protokollija  
Toomas Sepp        Eero Kiipli 
 

http://www.epifond.ee/admin/upload/Dokumendid/SAEPIF_02_Npr_29_03_2022%20protokoll%20(1).pdf

