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Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu 
19.06.2020 koosoleku protokoll nr. 2020/04 

 
Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp,  A.Koppel, S. Tõniste, S. Drenkhan ning kutsutuna juhataja E.Kiipli. 
Telefoni teel osales: L.Kanter, 
Puudus: M.Haukanõmm   
 
Koosoleku juhataja: nõukogu esimees T. Sepp.  
 
Protokollija: E.Kiipli. 
 
Nõukogu koosolek toimus Rummusaares puhkekompleksis algusega 12.00 ja lõppes 13.30.  
 
Koosoleku päevakord:  
 
1. Suund 2 Psüühikahäiretega inimestele kriisikaardi koostamise teenuse taotlusvooru taotluste 
hindamine.  
 
2. Puuetega inimeste organisatsioonide rahastamine ja strateegilised muutused valdkonnas. 
Rahastusmudeli täiendamiseks tehtud ettepanekud võrgustiku töögrupilt. 
 
 
3. Muud küsimused. 
 

 järgmine koosoleku aeg. 
   

1. Päevakorrapunkt 
Suund 2 Psüühikahäiretega inimestele kriisikaardi koostamise teenuse taotlusvooru taotluste 
hindamine. 
 
Juhataja andis ülevaate taotlusvooru kogumahust, milleks on 90 000 eurot, taotlusvooru protsessist ja 
laekunud taotlustest.  
Taotlusvooru laekus 2 taotlust:  

 Solve et Coagula OÜ taotlus, millega küsiti toetust 52 000 eurot  

 Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ taotlus, millega küsiti toetust 66 144 eurot 
Mõlemad taotlejad vastasid taotlejale esitatud kriteeriumitele. 
Toimus arutelu ning projektide hindamine. Arutelu käigus toodi välja, et Heaolu ja Taastumise Kool taotlus 
katab geograafiliselt ja planeeritavate mahtude poolest oluliselt suuremat osa Eestist kui Solve et Coagula OÜ 
taotlus. Solve et Coagula poolt esitatud taotluse eelarve ja tegevuskava on pealiskaudne ning puudub kirjeldus 
riskide hindamisest ja maandamisest. 
 
1.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt):  
1.1.1. Taotlusvoorus rahuldada Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ taotlus summas 66 144 eurot.  
1.1.2. Mitte rahuldada Solve et Coagula OÜ taotlust. 
1.1.3. Taotlusvooru kogumahust alles jäävad vahendid summas 23 856 eurot arvata reservi 

eesmärgiga kaasata kriisikaardi koostamise nõustamise teenuse osutamisse ka Viljandi 
Haigla ning PERH. 

1.1.4. Teha juhatajale ülesandeks toetuslepingu sõlmimine Heaolu ja Taastumise Kooli MTÜga. 
 
2. Päevakorra punkt.  
Puuetega inimeste organisatsioonide rahastamine ja strateegilised muutused valdkonnas. 
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.  
EPIKoja juhatuse poolsed ettepanekud on toodud käesoleva protokolli lisas 1.  
 
Toimus arutelu. Arutelu käigus tõdeti, et olemasolev lahendus organisatsioonide rahastussummade  
arvutamiseks on töötanud hästi ning sarnase põhimõttega peaks jätkama. Küll aga võib rahastusmudelit 

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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täiendada EPIKoja poolt tehtud ettepanekutes kirjeldatud komponentidega vastavalt illustreerivas tabelis 
toodule: 
 

Komp. 

nr 

Komponendi nimetus KOJAD LIIDUD 

1. Baaskomponent 30% 25% 

2. Liikmesorganisatsioonide arv 10% 10% 

3. Organisatsioonide netokäive eurodes (täiendav 

lisaraha) 

20% 20% 

4. Füüsiliste liikmete arv katusorganisatsioonis 32% 37% 

5. Otsekontaktide arv 3% 3% 

6. Organisatsiooni kodulehe hindamine ja 

sotsiaalmeedia kanali olemasolu 

5% 5% 

 
 
2.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
Kinnitada Puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitse tegevustoetuse jaotamise põhimõtted 
aastal 2021 alljärgnevalt 
 

2.1. Liidu/maakonna kogu toetuse suurus kujuneb kuue komponendi summana: 
2.1.1. “baaskomponent“, mis ei sõltu organisatsiooni suurusest on Liitudele 25% ja 

maakondlikele kodadele 30%;  
2.1.2. 10% proportsionaalselt MTÜ ja SA registrisse kantud puuetega inimeste ja nende 

lähedaste liikmelisusel tegutsevate liikmesorganisatsioonide arvuga nii Liitudele kui 
ka maakondlikele kodadele; 

2.1.3. organisatsiooni netokäivet eurodes (lisaraha, mis on saadud täiendavalt Fondist 
saadule) arvestav komponent nii Liitudele kui ka maakondlikele kodadele 20%. 
Selleks jagatakse organisatsioonid käibe järgi kümnesse gruppi nii, et logaritmskaalal 
tekiksid võrdsed vahemikud, mis annavad arvestuslike punkte vastavalt 1 – 10; 

2.1.4. Liitudele 37% ja maakondadele 32% arvestab füüsiliste liikmete arvu registrisse 
kantud organisatsioonides. Selleks jagatakse Liidud ja maakondlikud kojad suuruse 
järgi kümnesse gruppi nii, et logaritmskaalal tekiksid võrdsed vahemikud, mis 
annavad arvestuslike punkte vastavalt 1 kuni 10. Ühes grupis olevate 
organisatsioonide selle toetuse komponendi suurus on võrdne. Grupi määramisel 
arvestatakse registrisse kantud organisatsiooni üksikliikmetest kõiki MTÜ seaduse 
tingimuste kohaselt organisatsiooni liikmete nimekirja kantud liikmeid. 

2.1.5. Otsekontaktide arv 3 % Selleks jagatakse organisatsioonid otsekontaktide hulga järgi 
kümnesse gruppi nii, et logaritmskaalal tekiksid võrdsed vahemikud, mis annavad 
arvestuslike punkte vastavalt 1 – 10; Ühes grupis olevate organisatsioonide selle 
toetuse komponendi suurus on võrdne. 

2.1.6. 5% Organisatsiooni kodulehe hindamine ja sotsiaalmeedia kanali olemasolu 
 

2.2. Otsekontaktide arvu all tuleb mõista: 
Otsekontaktide arv – hõlmab otsekontakte inimestega (nt osalemine organisatsiooni 
poolt läbiviidud koolitustel, seminaril, ühisüritustel) juhul, kui otsekontakti toimumise 
kuupäev, koht ja osaleja on tõendatud osaleja allkirjaga (registreerimisleht) või muul 
taasesitamist, ürituse kuupäeva ja osalejate arvu tuvastamist võimaldaval viisil (nt 
foto, kuvatõmmis vm). Otsekontaktidena võib käsitleda ka elektroonilisi koosolekuid. 
 
Otsekontaktides ei arvestata telefoni kõnesid, elektroonilist ega paberkandjal 
kirjavahetust, infoliste ega elektroonilisi foorumeid, meediakampaaniaid ning 
elektroonilisi ankeete ja küsitlusi, inimeste nõustamist ega kontakte organisatsiooni 
poolt osutataval teenusel osalenud klientidega.  
Rahastamisel arvestatakse vaid katusorganisatsiooni tegevust (mitte tema liikmete 
poolt teostatud otsekontakte). Juhul, kui üritus viiakse läbi kahe organisatsiooni 
koostöös, on mõlemal organisatsioonil õigus esitada sama registreerimisleht või 
tõendus.  
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2.3. Organisatsiooni kodulehe hindamine toimub hindamiskriteeriumite alusel, mis on toodud 
käesoleva protokolli lisas 2. 

 
 
3. Muud küsimused 
 
Järgmine nõukogu koosolek toimub 08.09.2020, kell 15.00  

 
 

Koosoleku juhataja       Protokollija  
Toomas Sepp        Eero Kiipli 
 


