
Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu 01.10.2019 

koosoleku protokoll nr. 2019/05 

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

Drenkhan ning kutsutuna juhataja E.Kiipli. 

Koosoleku juhataja: nõukogu esimees T. Sepp.  

Protokollija: M. Haukanõmm. 

Nõukogu koosolek toimus Tallinnas, Toompuiestee 10, algusega 15.00 ja lõppes 16.30   
 
Koosoleku päevakord: 
  

1. Strateegilise partnerluse taotlusvoorus „Puudega ning psüühikahäirega inimeste 
huvikaitse ja võimestamine" aastateks 2020-2022  

2. Ülevaade 2019 soetuste ja investeeringute toetuste kasutamisest. 
3. Muud küsimused: 

1. SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi nõukogu uutest liikmetest. 

2. SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi raamatupidamisteenuse pakkuja leidmisest. 
  

1. Päevakorrapunkt 
Juhataja teavitas nõukogu, et Sotsiaalministeerium on väljakuulutanud strateegilise partnerluse 
taotlusvooru „Puudega ning psüühikahäirega inimeste huvikaitse ja võimestamine" aastateks 
2020-2022. Taotlema oodatakse eelneva kogemusega rahastuse korraldajat. Pakkumuse kutse on 
toodud Lisas 1. 
 

 Pakkumuse kutses nähakse ette kahe erineva suunaga tegelemist.  
o Suund 1: puudega inimeste huvikaitse: 

 organisatsioonide  rahastamise korraldamine partnerluse raames eraldatud 
toetusest; 

 huvikaitsega tegelevate katusorganisatsioonide võimekuse tõstmine ja koostöö 
arendamine. 

o Suund 2: psüühikahäirega inimeste huvikaitse välja arendamine ning kogukondade 
võimestamine. 
 

 Toimus arutelu teemal, kas on võimalik ühe partnerluslepingu raames käsitleda kahte väga 
erineva iseloomuga suunda, kujul nagu pakkumuse kutses eeldatakse. Oluline erinevus ilmneb 
pakkumuse kutse punktides 2.2 ja 2.3, mis käsitlevad punkte Strateegilise partneri oodatavate 
ülesannete kirjeldus ja Tegevuste mõõtmise indikaatorid ja oodatavad tulemused. Nimetatud 
punktides joonistub suund 2 puhul tugevalt välja teenustele orienteeritus, samas kui suund 1 
tegeleb huvikaitse teemadega. 
 

1.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt) 
1.1.1. Teha juhatajale ülesandeks koostada taotlus strateegilise partnerluse taotlusvooru 

„Puudega ning psüühikahäirega inimeste huvikaitse ja võimestamine" 
1.1.2. Taotluse koostamisel võtta lähtekohaks Lisas 1 toodu pakkumuse kutse ning Lisas 2 

toodud jaotamise põhimõtted. Tingimusega, et nimetatud jaotamise põhimõtted 
arutatakse läbi ka uue nõukogu koosseisuga järgneval nõukogu koosolekul. 

1.1.3. Taotluse koostamisel arutada koostöövõimalusi Eesti Puuetega Inimeste Kojaga 
pakkumuskutse suund 2 „psüühikahäirega inimeste huvikaitse välja arendamine ning 
kogukondade võimestamine“ rakendamisel. 

 
2. Päevakorrapunkt  

Juhataja andis ülevaate 2019 soetuste ja investeeringute toetuste kasutamisest ning laekunud 
aruannetest septembri lõpu seisuga. Juhataja teavitas nõukogu, et mitmed toetuse saajad on 
pöördunud fondi poole palvega pikendada aruande esitamise tähtaega, seoses 
ehitusinvesteeringute tegemisel ilmnenud keerulise olukorraga ehitusturul.  



2.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt) 
2.1.1. Teha juhatajale ülesandeks uurida Sotsiaalministeeriumi käest nende poolse 

rahakasutuse lõpparuande esitamise tähtaja pikendamise võimalust. 
 
3.1. Päevakorrapunkt 
Juhataja teavitas nõukogu, et Sotsiaalministeerium on vahetanud välja senised nõukogu liikmed 
R.Saadi ja A.Kailas ning uuteks liikmeteks on alates 02.10.2019 määratud Liina Kanter ja Agris Koppel. 
(Lisa 3) 

3.1.2. Nõukogu otsustas (ühehäälselt) 
Võtta informatsioon teadmiseks. 

 
 
3.2. Päevakorrapunkt 
Hetkel pakub SA Eesti Puuetega Inimeste Fondile raamatupidamise teenust Fie Genadi Vaher. 
Genadi Vaher on avaldanud soovi raamatupidamise teenusest taanduda aastal 2020 peale 
majandusaasta aruande koostamist. SA Eesti Puuetega Inimeste Fond peab leidma uue 
raamatupidamise teenuse osutaja.  
3.2.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt) 

Teha juhatajale ülesandeks alustada otsinguid uue raamatupidamise teenuse osutaja 
leidmiseks. 

 
 
 
Järgmine nõukogu kogunemise kuupäevaks määrati 21.10.2019 kell 15.30 
 
 
 
 
Juhatas         Protokollis 
Toomas Sepp        Monika Haukanõmm 


