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EPIFond. Puudega  inimeste organisatsioonide rahastamise korraldamine perioodil 2020 - 2022           
TAOTLUS 2020

Taotleva organisatsiooni andmed

E-posti aadress
Kontakttelefon
Äriregistri kood
Nimi

EPIKoja liikmelisus
Viide lisatud dokumendile Viide omaosalust tagavale garantiikirjale, esindusõigust tõendavale 

volikirjale jms.

MTÜ Eesti Kurtide Liit
80007861
3726552510
ead@ead.ee
Tiit Papp - EKL juhatuse esimeesTaotlust allkirjastav isik

Kontaktisik Tiit Papp - EKL juhatuse esimees

Liikmesorganisatsioonide arv seisuga 
01.september

Allkirjastatud taotluse esitamisega kinnitan, et käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning 
tagame lubatud omafinatseeringu kasutamise. 
Kinnitan, et käesoleva vormi alusel aruannete esitamine toimub järgnevalt, vahearuanded jaanuar 2021, 
jaanuar 2022 ning lõpparuande esitamine 9. jaanuar 2023.
Kinnitan, et olen teadlik aruandekohustusest, ning sellest, et kui toetuse saajana jätan õigeaegselt 
esitamata vahearuanded ja/või lõpparuande, või esitan valeandmeid on SA Eesti Puuetega Inimeste 
Fondil õigus peatada väljamaksed ja tagasi nõuda juba eraldatud toetussummad. Olen teadlik kohustusest 
kasutada vahendeid eesmärgipäraselt ning heaperemehelikult.

Rahastuse suurust määravad näitajad*
Täita valged lahtrid ainult faktiliste andmetega, mitte prognoositavate väärtustega, saabuvate aastate 
andmed täidetakse vastava aasta alguses.

Äriregistri aastaruandes märgitud 
kogutulu
Tulud fondist
Muud tulud
Liikmete arv seisuga 01.september

Kaasatuse määr (Facebooki 
kaasatuse määr)**
Kontaktide arv**
EPIFondi toetuse suurus
Omafinatseeringu suurus (vähemalt 
20% kogu projektist, millest 50% 
võib olla mitterahaline, EPIFondi 
toetus 80%+omafinants 20%)

* Lähtuvalt SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi nõukogu otsusele nr.6 21.10.2019
** Rakendub sellisel kujul aastast 2021, juhul kui EPIFondi nõukogu teeb vastava otsuse lähtuvalt EPIKoja 
võrgustikust tulnud ettepanekutele.



2020 2021 2022 Kokku
1 3 3

2 2 2

3 181 181

4 5 5

5 1 1

6 3 3

7 0 0

8 21 21

9 106 494 106 494

10 2 2

11 29 648,17 29 648,17

Kujundada Eesti riigis jätkusuutlik, sotsiaalne ja 
poliitiline elukeskkond, kus kurtidel inimestel on 
ühiskonna liikmetega  võrdsed võimalused 
inimväärseks eluks ning võrdseks ligipääsuks 
kommunikatsioonile, kaitsta kurtide kultuuri, haridust 
ja viipekeelt.

Organisatsiooni fookusteema 2020 - 2022 
(organisatsioonile kõige olulisem, ühe või kahe 
lausega sõnastatav eesmärk)

Olulisemad koostööpartnerid eesmärkide 
saavutamisel (nimetada kuni 3)

Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Vaegkuuljate Liit, 
Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühing

Huvikaitse tegevused

Aruanne (osa tuleb täita faktiliselt, mitte prognoositavalt)

Aktiivne osalemine valdkonna riiklike ja KOV 
õigusaktide väljatöötamises ja muutmises 
(õigusaktide arv, millele on sisendit antud 
otse või EPIKoja kaudu)
Esindajate osalemine üleriigilistes ja KOV 
töögruppides, komisjonides, nõukogudes ja 
ümarlaudadel (regulaarsete töögruppide, 
komisjonide jt. arv)
Sihtgrupi individuaalne konsulteerimine 
(suuliselt, kirjalikult ja  viipekeeles 
konsulteeritud inimeste arv)

Arvnäitajad organisatsiooni lõikes

Organisatsiooni(de) pädevuse arendamine 
(koolituste, arendustegevuste arv)
Oma- ja kaasfinantseeringute näol kaasatud 
lisaraha (summa eurodes)

Osalemine valdkondlike riigi ja KOV 
strateegiliste dokumentide, nt arengukavad 
ja strateegiad, loomisel (dokumentide arv)
Ekspertarvamuste edastamine poliitika 
rakendajatele 
Sihtgrupi teadlikkuse tõstmine ja avaliku 
arvamuse kujundamine läbi avaliku meedia  
(meediakajastuste arv)
Kontaktüritused sihtgrupile ja spetsialistidele 
(korraldatud ürituste nt koolituste, 
infopäevade arv, infopäevad kuhu kutsutakse 
esinema jne)
Infomaterjalid sihtgrupile ja spetsialistidele 
(välja töötatud paber- ja e-materjalide arv 
(mitte tiraaž))
Sihtgrupi teadlikkuse tõstmine ja avaliku 
arvamuse kujundamine läbi omakanalite sh 
sotsiaalmeedia (kontaktide arv kokku: nt 
kodulehe külastajate, sotsiaalmeedia 
kodulehe jälgijate, sotsiaalmeedia grupi või 
foorumi liikmete arv, ajakirja tiraaž jt 
omakanalite kontaktide arv)
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2020 2021 2022 Kokku
9 403,68 9 403,68
3 663,33 3 663,33
1 396,20 1 396,20

3 595,88 3 595,88
0,00 0,00

4 032,91 4 032,91

22092,00 0,00 0,00 22092,00

Kommentaarid. Võimalus aruandele midagi vabas sõnastuses lisada või täpsustada:

Organisatsiooni eripärast tulenevad 
näitajad (juhul kui organisatsiooni 
eripärast tulenevalt on huvikaitse tegevusi , 
mis eelpool loetletu alla ei mahu, tuua välja 
tegevus,  ühik ja väärtus)

Edasi lükatud üritused: Eesti viipekeele päeva tähistamine (teabepäeva korraldamine), EKL korraline 
aastakoosolek Pärnus (plaanis septembris korraldada Zoom keskkonnas), tänugala korraldamine Tallinnas. 
Ära jäetud üritused turvalistel kaalutlustel: Üleeestiline pensionäride 13. kokkutulek Lõuna-Eestis, 
Rahvusvahelise kurtide päeva tähistamine septembris Tallinnas. HTM-i eraldatud toetusega Ida-Virumaa 
kurtide eesti viipekeele koolitused katkestati pandeemia tõttu kevadel ja septembrist novembri keskeni 
(ohutul ajal) õnnestus katkestatud koolitust ja ka teise grupi koolitust läbi viia. Samuti saime detsembri 
lõpuks salvestada Eesti ja maailm viipevara videosse.  

Finantsaruanne (EPIFondi toetuse 80% + omafinatseeringu 20% kasutamine, aasta summa kokku)*

Personalikulud (ka vabatahtlik töö)
Halduskulud

Tugiteenused (raamatupidamine, IT jms)
Liikmesorganisatsioonidele jaotatud toetused
Muud kulud
* Kulud peavad olema dokumentide alusel tõendatavad.

Korralduskulud (koolitused, üritused, kohvipausid, 
transport, kommunikatsioon jms)
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Jaotatud summa eurodesAruande osa 2

See aruande osa täita juhul kui organisatsioon on jaotanud EPIFondi toetust oma 
liikmesorganisatsioonidele.


