
Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu 

26.11.2018 koosoleku protokoll nr. 2018/06 
 

 
Osalesid: T. Sepp, R. Saadi, S. Tõniste, A. Kailas ja S. Drenkhan  

Kutsutud: E.Kiipli.  

Puudus:  Monika Haukanõmm 

Koosolekut juhatajas: T. Sepp 

Protokollis: Eero Kiipli. 

Nõukogu koosolek toimus Tallinnas Toompuiestee10 algusega 10.30 ja lõppes 12.00. 
 

Päevakord: 

1. 2019.aasta lisarahastuse taotlusvooru avamine ning selleks tingimuste ja 
põhimõtete ning taotlemise korra kinnitamine. 

2. Reservist ühingutele veebi toetuste jaotuse otsustamine. 
3. Fondi roll hasartmängumaksust laekuvatest vahenditest toetatavate väikeprojektide 

menetlemisel. 
4. Puuetega inimeste esindusorganisatsioonide võrgustiku analüüsi ja arengukavaga 

seonduvad küsimused. 
5. Fondi auditi praktiline korraldamine. 
6. Fondi paiknemisega seonduvad küsimused. 
 

1. Päevakorrapunkt 
2018 riigieelarve muutmise seadusega eraldati Sotsiaalministeeriumi vahenditest 400 000 eurot 
investeeringutoetuseks EPIFondile puuetega inimeste organisatsioonide toetamiseks. 
Toetatakse inventari soetamist, invaspordivarustuse soetamist ja ruumide renoveerimist. 
 

Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
1.1. Avada taotlusvoor alates 03.12.2018 puuetega inimeste organisatsioonide 

toetamiseks. Toetatakse inventari soetamist, invaspordi varustuse soetamist ning 
ruumide renoveerimist. Taotlusvooru kogumaht on 400 000 eurot. Taotlemise 
tingimused, taotlusvorm ning aruande vorm on kinnitatud käesoleva protokolli 
lisas1. 

1.2. Eraldada taotlusvooru kogumahust 50 000 eurot Eesti Paralümpiakomitee poolt 
koondatavate spordivahendite soetuste taotluste tarbeks. 

1.3. Väljastpoolt Eesti Paralümpiakomitee poolt koondatavate taotluste laekumise puhul 
pöördub EPIFond eksperthinnangu saamiseks Eesti Paralümpiakomitee poole. 

 

2. Päevakorrapunkt 
Juhataja informeeris nõukogu, et vastavalt EPIFonid nõukogu otsusele 31.10.2018 nr.05 
aastalõpu reservi kasutamise kohta, viidi läbi võrgustiku organisatsioonide veebilehtede 
hindamine. Hindamise tulemused saadeti võrgustikule tutvumiseks, ning organisatsioonide 
poolt tehtud parandused ja täiendused on hindamistabelisse sisse viidud. Hindamistulemused 
koos sellest tulenevate toetusmääradega on esitatud Lisas 2 

Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
 

2.1.  Välja maksta organisatsioonide veebilehtede pidamise vastavalt Lisas 2 
esitatud hindamistulemustele. 

 
3. Päevakorrapunkt 

Ülevaade Hasartmängumaksu Nõukogu seaduse muutmisest tulenevatest muudatustest 
sotsiaalvaldkonna väikeprojektide rahastamisel. 



Nõukogu liige R. Saadi informeeris nõukogu, et Sotsiaalministeeriumis ei ole veel otsustatud, 
kuidas korraldatakse edaspidi hasartmängumaksu laekumistest rahastatavate väikeprojektide 
toetamine. 
 

Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
3.1. Võta informatsioon teadmiseks. Nõukogu väljendas valmisolekut tegeleda 

väikeprojektide toetuste jaotamisega. 
 

4. Puuetega inimeste esindusorganisatsioonide võrgustiku analüüsi ja arengukavaga 
seonduvad küsimused. 

Juhataja andis ülevaate töökohtumisest Baltic ID esindaja Kristina Seimaniga, kus arutati Eesti 
puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku rahastamise mõju hindamist. Kristina Seiman 
avaldas arvamust, et sarnaselt Eesti Paralümpiakomitee võrgusikule tehtud arengukavale, 
peaks mõjuhindamise protsessiks planeerima vähemalt 6 kuud. 
R. Saadi informeeris, et Sotsiaalministeeriumi planeerib auditeerida võrgustiku liikmete 
tegevustoetuste jagamist läbi EPIFondi, mis on seotud võrgustiku analüüsiga. Täpne auditi 
ülesanne ja ajakava pole veel paika pandud. Samas oleks ministeeriumi tehtavat ja EPIF ning 
EPIK koostöös tehtavat tegevused ajakavastada nii, et need üksteist toetaks ning oma sisult ei 
oleks dubleerivad.  
 

Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
4.1. Võtta toimunud arutelu teadmiseks, ning teha ülesandeks EPIFondi juhatajale 

koostöös EPIKojaga töötada välja võrgustiku jätkusuutlikuse hindamise 
lähteülesanne. 

 
5. Võrgustiku tegevustoetuste jagamise auditeerimine.  

R. Saadi informeeris, et Sotsiaalministeeriumi planeerib auditeerida võrgustiku liikmete 
tegevustoetuste jagamist läbi EPIFondi, täpne auditi ülesanne pole veel paika pandud 
. 

Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
5.1. Võtta teadmiseks, et Sotsiaalministeerium plaanib 2019 aasta alguses 

auditeerida võrgustiku liikmetele tegevustoetuste jagamist.  
 
 
6. Muud küsimused 

6.1. Fondi paiknemisega seonduvad küsimused.  

Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
Võtta informatsioon teadmiseks ning leidis, et fondi paiknemisega seonduvat 
peaks eraldi arutama nõukogu esimehe ja sotsiaalala asekantsleriga. Samuti 
peaks küsimust käsitlema laiema EPIFondi rahastuse ja EPIKoja võrgustiku 
mõju analüüsi raames. On oluline, et võrgustik ei saaks fondi 
ümberpaiknemisest eksitavat sõnumit. 
 

6.2. EPIFondi ja EPIKoja ühine koosolek 10.12.2018  
Järgmine fondi nõukogu on planeeritud ühiselt EPIKoja juhatusega. J.Poska majas 10. 
detsembril.  

 
 
Koosoleku juhataja        Protokollija  
Toomas Sepp         Eero Kiipli 


