
Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu 

26.09.2018 koosoleku protokoll nr. 2018/04 

Osalesid nõukogu liikmed: R. Saadi, A. Kailas, S. Tõniste ja S. Drenkhan ning kutsutuna juhataja E.Kiipli.  

Puudusid T. Sepp ja  Monika Haukanõmm 

Koosolekut juhatajas: Siir Tõniste,  

Protokollis: E.Kiipli. 

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

1. Soetuste ja investeeringute toetused 2018 
2. EPIKoja ja EPIFondi kohtumine peaminister Jüri Ratasega 
3. Arengutest parkimiskaartide osas  
4. 2018 aasta reservi kasutamine 
5. Muud küsimused.  

1. Päevakorrapunkt 
Kokkuvõte seni laekunud soetuste ja investeeringute toetuste aruannetest. Aruannete esitamise 
lõpptähtaeg on 31.10.2018 Laekunud on pooled aruannetest ning mõne toetuse saaja poolt on uuritud 
võimalust toetuse kasutamise perioodi pikendamise kohta. 
A. Kailas ja R. Saadi tõid välja, et nõukogule saadetud esialgne aruannete koond ei avanenud täies 
mahus. 
 
Juhatus teeb ettepaneku kohtuda Sotsiaalkaitseministri Kaia Ivaga, et tutvustada soetuste ja 
investeeringute toetuste positiivset mõju võrgustiku toimimisele. 
 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 

 Võtta teadmiseks soetuste ja investeeringute toetuste kasutamise aruannete hetkeseis. 

 Nõukogu teeb juhatusele ülesandeks koostada kompaktne ja lihtsalt jälgitav 
koondaruanne soetuste ja investeeringute toetustest. Koondaruanne peab andma 
ülevaate, kuidas toetusest on olnud kasu organisatsioonidele ja nende liikmetele. 
   

2. Päevakorrapunkt 
EPIKoda ja EPIFond koostasid ühise pöördumise/küllakutse peaminister Jüri Ratasele. Pöördumine 
saadeti ühiselt EPIKoja juhatuse esimehe ning EPIFondi nõukogu esimehe poolt. Pöördumise sisuks oli 
soov tutvustada puuetega inimeste võrgustiku tegemisi, rõõme ja kitsaskohti. Peaministrilt on tulnud ka 
positiivne vastus ning kohtumine võiks aset leida 08.10.2018 algusega kell 14.30 Toompuiestee 10 
 
Juhataja andis ülevaate EPIKoja poolt tõstetavatest teemadest: 
EPIKoda planeerib kohtumisel käsitleda ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise 
variraportis esile kerkinud kahte teemat.  
1. Eestis saavad vajaliku abi mitte kõige nõrgemad, vaid kõige tugevamad puudega inimesed. Kohaliku 
tasandi sotsiaalteenuste kättesaadavus sõltub Eestis ebaõiglaselt suurel määral puudega inimese enda 
või tema lähedase võimekusest vajaliku abi taotlemisel, kuid peaks sõltuma eelkõige abivajadusest  
2. E-riik ei ole jõudnud puuetega inimesteni. Puudega inimeste abivajaduse hindamine ning teenuste ja 
toetuste taotlemine on eri valdkondade, samuti riigi ja kohaliku tasandi vahel killustunud ning andmete 
ristkasutust ei toimu. 
 
Toimus arutelu: 

 Nõukogu arutas kohtumise formaati ning leidis, et kuna kohtumise aeg saab olema väga 
piiratud, peaks EPIFond välja tulema ühe konkreetse sõnumiga. See peaks lühidalt ja 
selgelt avama, mida EPIFond teeb, miks see on oluline ja mis on hetkel kõige põletavam 
probleem.  

 Nõukogu arutas delegatsiooni küsimust ning leiti et võimalusel võiks lisaks nõukogu 
esimehele delegatsiooni kuuluda ka S. Drenkhani. 



 Tehti ettepanek nõukogu liikmele R. Saadile uurida, kas on võimalik EPIFondi esindajatel 
kohtuda Sotsiaalkaitse ministri Kaia Ivaga enne peaministriga kohtumist. Kohtumise 
eesmärgiks oleks anda ministrile ülevaade soetuste ja investeeringute toetuste 
kasutamisest ning arutada võrgustiku rahastamist aastal 2019. 

 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
 

 Teha juhatusele ülesandeks koostada enne peaministriga kohtumist ühel lehel memo 
teemadest, mida kohtumisel tõstatada. 

 

3. Päevakorrapunkt 

Arengutest parkimiskaartide väljastamise süsteemi ümberkorraldamisel. 

Nõukogu liige R.Saadi tegi ülevaate arengutest parkimiskaartide väljastamise ümberkorraldamisel.  

 SKA on võtnud järgmise aasta tööplaani parkimiskaartide andmebaasi arendamise. 

 Sotsiaalministeerium ei plaani esimeses etapis kaartide väljastamist tsentraliseerida SKA alla, 
väljastajatena nähakse endiselt kohalike omavalitsusi.  

 Parkimiskaartide trükkimine ja nende distributsioon KOVidele plaanitakse tuua SKA alla. 

Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 

 Võta esitatud informatsioon teadmiseks. 
 

4. Päevakorrapunkt 

2018 aasta reservi kasutamine.  

Hasartmängumaksu Nõukogust puuetega inimeste võrgustiku organisatsioonidele tegevustoetuseks 
antud toetusest arvati EPIFondi nõukogu koosoleku 03.01.2018 otsusega (lisa 3.1) reservi 24 450 
eurot. Võrgustiku organisatsioonidele on saadetud palve esitada ettepanekud reservi kasutamiseks. 
Ettepanekuid saab esitada kuni 8. oktoober 2018. 

Juhatus tegi ülevaate seni laekunud ettepanekutest. Tagasiside organisatsioonidelt on siiani olnud 
vähene. Siiani on kõigi laekunud ettepanekute sisuks olnud reservi kasutamine kodulehtede 
arendamiseks. 

 Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 

 Oodata 8. oktoobrini, millal lõpeb ettepanekute esitamise tähtaeg ning teha vastav 
otsus reservi kasutamise kohta järgmisel nõukogu koosolekul. 

 
5. Muud küsimused 

Lähtuvalt 16.08.2018 EPIFondi nõukogu koosoleku otsusest Jelena Pipperi abi palve osas, arutas 
EPIFondi juhataja teemat Eesti Invaspordi Liidu peasekretäriga Signe Falkenbergiga ning ühiselt leiti, 
et selle teemaga peab tegelema koordineeritult ning enne Invaspordi Liidu 2019 toetussummade 
selgumist ei ole mõtet ennatlike samme astuda. Vastav vastus on Jelena Pipperile ka saadetud.  

Tegevusterapeutide klipid on tootmises, filmivõtted toimusid 22.09 ning selle järel toimub esimese 5 
klipi postproduction. Esimese 5 klipi valmimisajaks on kokku lepitud 22.10.2018 

Koostöös Kondase Keskusega arenguid ei ole. 



Aasta lõpu tänuürituse osas toimus arutelu EPIKojaga, ühiselt leiti, et tänu üritus, mis puudutab 
laiemalt võrgusikuga seotud inimeste ja institutsioonide tänamist aasta lõpus võiks toimuda ühiselt. Kui 
EPIFondil on eraldi soov korraldada tänu üritus inimestele, kes on panustanud aasta jooksul EPIFondi 
tegemistesse siis sobiks selleks pigem mõni vähem traditsiooniline formaat, näiteks muuseumi 
külastus või spetsiaalne tuur giidiga. 

Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 

 Võta esitatud informatsioon teadmiseks. 

 Aasata lõpu ürituse osas säilitada ühine formaat EPIKojaga 

 EPIFondi tänuürituse korraldamisel koostööpartneritele, jääda EPIFondi eelarvega 
seatud halduskulude piiresse. 

 Teha juhatajale ülesandeks leida kõigile nõukogu liikmetele sobilik aega nõukogu 
koosolekuks oktoobri lõpus või novembri alguses.  

 Ettepanekud järgmiseks nõukogu koosoleku teemadeks on: 
o  2019 aasta rahastuse põhimõtete kinnitamine. 
o Investeeringu toetuste aruanded. 
o 2018 aasta reservi kasutamise otsustamine. 
o Arengud Inva parkimiskaartide osas. 

 

Koosoleku juhataja        Protokollija  
Siiri Tõniste         Eero Kiipli  

 

 

 


