
Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu 
08.09.2020 koosoleku protokoll nr. 2020/06 

 
Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp,  L.Kanter, A.Koppel, S. Tõniste, S. Drenkhan, Skype-i teel 
M.Haukanõmm ning kutsutuna juhataja E.Kiipli. 
 
Koosoleku juhataja: nõukogu esimees T. Sepp.  
 
Protokollija: E.Kiipli. 
 
Nõukogu koosolek toimus Toompuiestee 10 algusega 15.00 ja lõppes 17.00.  
 
Koosoleku päevakord:  
 
1. Ülevaade SA Eesti Puuetega Inimeste Fondile esitatud vahearuannetest 2020. 
2. Veebide hindamise komisjoni moodustamine. 
3. EPIFondi elektroonilisest taotlemise ja aruande keskkonnast. 
4. MTÜ Eesti Autistide Liidu (endine Aspegerite ühing) lihtkirjalik  küsimus rahastusest aastal 2021. 
 
5. Muud küsimused. 

● Tanel Joosti suuline pöördumine Kardikeskuse rahastamise asjus. 
● Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu pöördumine. 
● Järgmine koosoleku aeg. 

 
1. Päevakorrapunkt 
Ülevaade SA Eesti Puuetega Inimeste Fondile esitatud vahearuannetest 2020. 
Juhataja andis nõukogule ülevaate laekunud vahearuannetest. Kõik toetuse saajad on vahearuanded           
esitanud ning SA EPIFond on esitanud ka omapoolse vahearuande Riigi Tugiteenuste Keskusele. Juhataja             
tutvustas võrgustiku aktiivsuse analüüsimiseks koostatud töövahendit. 
 
1.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt):  
1.1.1. Võtta informatsioon teadmiseks. 
1.1.2. Teha juhatajale ülesandeks koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga täpsustada aruannete 

täitmise metoodika ning lisada aruande vormile vajalikud selgitused, et täidetavad näitajad 
oleksid kõigile üheselt arusaadavad. 

 
2. Päevakorrapunkt 
Veebide hindamise komisjoni moodustamine. 
Juhataja teavitas nõukogu, et tulenevalt 19.05.2020 SA EPIFondi nõukogu otsusest, kasutatakse järgmise            
aasta toetussummade arvutamisel ühe komponendina organisatsioonide kodulehtede hindamist. 
Et hindamine oleks objektiivne, on tarvilik moodustada vastav hindamiskomisjon.  
 
2.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
2.1.1. Moodustada organisatsioonide kodulehtede hindamise komisjon, kuhu kuuluksid kaks        

esindajat fondist ning kaks esindajat Eesti Puuetega Inimeste Kojast. Komisjoni liikmeteks           
kutsuda EPIFondist Silver Drenkhan ja Eero Kiipli ning EPIKojast Anneli Habicht ja Vladislav             
Veližanin. 

2.1.2. Komisjoni liikmetele, kes ei ole SA EPIFondi palgalised töötajad, määrata ühekordne           
brutotasu teostatud tööde eest 200 eurot. 

 
3. Päevakorrapunkt: 
EPIFondi elektroonilisest taotlemise ja aruande keskkonnast. 
Juhataja tutvustas arendatavat elektroonilist keskkonda, kus organisatsioonid saavad esitada taotlusi. 
Keskkond on hetkel veel arendamise faasis, kuid eeldatav valmimisaeg on oktoobri algus. 
 
3.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
3.1.1 Võtta informatsioon teadmiseks. 
3.1.2. Teha juhatajale ülesandeks pöörata tähelepanu Isikuandmete kaitse seadusest tulenevatele         
kohustustele, mis kaasnevad tekkiva andmekoguga. 
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4. Päevakorrapunkt 
MTÜ Eesti Autistide Liidu (endine Aspegerite ühing) lihtkirjaline küsimus rahastusest aastal 2021. 
Juhataja teavitas nõukogu, et MTÜ Eesti Autistide Liit on pöördunud EPIFondi poole küsimusega, kas 2021               
on neil võimalik taotleda fondist rahastust ka siis kui nad ei ole EPIKoja liikmed? 
 
4.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
4.1.1. Kaaluda 2021 aasta eelarvesse reservis olevatest finantsvahenditest piiratud summa         
eraldamist organisatsioonidele ühekordsete toetuste jagamiseks. 
4.1.2. Võtta teema järgmise nõukogu koosoleku päevakorda. 
 
5. Päevakorrapunkt 
Muud küsimused 
5.1. Tanel Joosti suuline pöördumine Kardikeskuse 2 kardi käsijuhtimisele kohandamise asjus. 

Nõukogu liige Silver Drenkhan teavitas nõukogu temani jõudnud pöördumisest. Tanel Joost           
otsib rahalist toetust kahe kardi kohandamiseks käsijuhtimisele, mis võimaldaks         
liikumispuudega inimestele harrastada kardisõitu. 
 

5.1.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt) 
5.1.2. Tunnustada initsiatiivi ning soovitada vastava sisuline pöördumine teha Eesti Paralümpia          

komiteele, kes tegeleb liikumisharrastuse edendamisega. 
 
5.2. Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu pöördumine. 

Juhataja teavitas, et Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit on lihtkirjalises vormis pöördunud EPIFondi 
poole palvega toetada etenduse „Käte ja jalgadega inimene“ lavale toomist. Etendus kajastab 
liikumispuudega inimeste elu ning maailma taju ning põhineb päriselulistel situatsioonidel. Etenduse 
eesmärk on avada laiemale publikule liikumispuudega inimeste elu ja tegelikkust. 
Etenduse dramaturg on Andra Teede, lavastaja Veiko Tubin, peaosades Hendrik Kalmet ja Evelin 
Võigemast. Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit on kandnud tekstiloome kulutused. 
SA EPIFondilt oodatakse abi prooviperioodi kulutuste katmiseks Kumu etenduskunstide saalis. 
 

5.2.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt) 
5.2.1.1. Tunnustada ideed ning paluda esitada etenduse kogueelarve. 
5.2.1.2. Teha juhatajale ülesandeks käivitada annetuskampaania etendusele rahaliste vahendite 

kogumiseks. Lisaks eraldada SA EPIFondi halduskulude eelarvest kuni 2500 eurot 
prooviperioodi rahastamiseks lähtudes etenduse kogueelarvest.  

 
5.3. Järgmine nõukogu koosolek toimub 26.11.2020 kell 15.00 
 
 

 
 

Koosoleku juhataja Protokollija  
Toomas Sepp Eero Kiipli 
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