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Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu  

10.11.2016.a. virtuaalse koosoleku protokoll nr.2016/04 
 
 
Käesolev protokoll on vormistatud sihtasutuste seaduse § 30 lõike (2) ja Fondi põhikirja p. 4.17 nõukogu 
koosolekut kokku kutsumata. 
Protokolli valmistas ette ja esitas nõukogule arutamiseks ja otsuste langetamiseks juhataja G.Vaher 
elektrooniliselt nõukogu 18.10.2016 otsuse (pr.nr.2016/03) alusel.   
 
Virtuaalse koosoleku päevakord:  

1. HMN 2017.aastaprojektide esitamine 
2. 2016. aasta reservi (41 813EUR) kasutamine 

 
1.Päevakorrapunkt 
Juhataja informeeris nõukogu, et nõukogu eelmise koosoleku otsuse (pr.nr.2016/03) alusel küsis ta 
võrgustikult, mis on need olulised probleemid ja tegevused nende lahendamiseks või leevendamiseks, mida 
oleks sihtrühmale väga vaja, kuid milleks ei jätku vahendeid. Projektiideid laekus 19-lt organisatsioonilt 
(koond Lisa 1) väga erinevate probleemide lahendamiseks või leevendamiseks, mille tõttu on neid väga 
raske ühise nimetaja alla viia. 
 
OTSUSTATI (ühehäälselt): 
1.1. 2017.aastaprojekt esitada HMNle mahus 1 000 000 + 100 000 eurot, millest 1,0 milj.eurot EPIKoja 

võrgustiku liikmete tegevusprogrammide toetuseks (algoritmiga jaotamiseks) ja lisaks 100 000 
projektikonkurssi alusel jagamiseks sh: 

 taotlused, mille eesmärgiks on ligipääsetava keskkonna kujundamine, koolituste ja 
kursuste korraldamine (nt. koolitajate, kogemusnõustajate ja lasteaedade personali 
koolitamine, varajase sekkumise programmid,  süsteemne kootsingu programm), uuringute 
läbiviimine (nt. tööturul hõivatus, gluteenivabade toodete testimine) ja teavitustegevus (nt. 
puudega laste vanematele ja lasteaedadele suunatud käsiraamatud, epileptikute hoogude 
digipäeviku arendus), 

 puuetega inimeste õiguste kaitseks, nt kohtu-  või advokaadi kulude katteks, 
 puuetega inimestele suunatud teenuste ja haldusreformiga seotud teemade 

käsitlemiseks; 
1.2. kinnitada "SA EPI Fondi poolt aastaks 2017 EPIKoja puuetega inimeste organisatsioonide 
võrgustiku projektidele HMN poolt eraldatud toetuse kasutamise põhimõtted".  
 
2.Päevakorrapunkt 
Juhataja informeeris nõukogu, et nõukogu eelmise koosoleku otsuse (pr.nr.2016/03) alusel: 

 küsis ta võrgustikult, kes vajavad täiendavat toetust vanade ja raskesti hallatavate kodulehtede 
kaasajastamiseks. Taotluse esitasid Eesti Diabeediliit (2 997 EUR), Tartu PIK (1 300 EUR), Viljandi 
PIN (950 EUR), Eesti Pimedateliit (1 130 EUR), Eesti Tsöliaakia Selts (1 104 EUR);  

 kokku on lepitud veebilehtede turvalisuse ja haldamisega seonduv info&õppepäev 17.novembril. 
Selleks, et õppepäev oleks võimalikult efektiivne ja arvestades, et 21 veebilehte on WordPressi 
platvormil, siis on aluseks võetud WordPressi halduskeskkonna ja selle võimaluste tutvustamine. 
Esmalt teeb küberturvet käsitleva ettekande Tallinna Linnavalitsuse IT spetsialist ja WordPressi 
võimalusi tutvustab Allar Viik. Kestus ca 2,5h. Seal sees on kohvipaus ning hiljem individuaalne 
nõustamine (maksumus 610 EUR). 

 
OTSUSTATI (ühehäälselt) eraldada toetust: 

2.1.  7 481 EUR vanade ja raskesti hallatavate kodulehtede kaasajastamiseks sh 2 997 EUR Eesti 
Diabeediliit, 1 300 EUR Tartu PIK, 950 EUR Viljandi PIN, 1 130 EUR Eesti Pimedateliit ja 1 104 EUR  
Eesti Tsöliaakia Selts;  

2.2.  610 EUR veebilehtede turvalisuse ja haldamisega seonduva info&õppepäev läbiviimiseks; 
2.3.  33 722 EUR algoritmi järgi EPIKoja liikmesorganisatsioonide veebilehtede 

arendamise&haldamise toetuseks. Juhatajal informeerida organisatsioone otsusest ja viia 
hindamine läbi 01.12.2016 seisuga. Toetuse jaotus organisatsioonide lõikes kinnitatakse 
Nõukogu detsembri korralisel koosolekul. 

 
Nõukogu esimees kutsub nõukogu järgmise korraline koosolek kokku vastavalt vajadusele. 


