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Tegevusaruanne
Tegevusaruanne 2014
Eesti Puuetega Inimeste Koda (edaspidi EPIKoda) on katusorganisatsioon, mis ühendab puuetega inimeste ühendusi ja liite üle Eesti. EPIKoda
on avalikes huvides tegutsev juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, mis asutati 26. veebruaril 1993. 2014. aastal kuulus EPIKoja koosseisu 46
puuetega inimeste organisatsiooni üle terve Eesti, nendest 30 puude- või haiguspõhist liitu/ühendust ja 16 maakondlikku puuetega inimeste
koda. Kokku kuulub EPIKoja võrgustikku umbes 285 liikmesorganisatsiooni ligi 23 tuhande liikmega. Eestis on ligi 140 tuhat puudega inimest,
kelle õiguste kaitsmise ja edenemise eest EPIKoda seisab tegeldes igapäevaselt huvikaitsetööga.
EPIKoja missiooniks on puuetega inimeste huvide, õiguste ja vajaduste esindamine, edendamine ja kaitsmine läbi tõhusa koostöö ning
poliitikakujunduse riigiasutuste, liikmesorganisatsioonide ja avalikkusega ning läbi puudetemaatika süvalaiendamise.
Visiooni kohaselt on EPIKoda tugev ja strateegiline koostööpartner puudepoliitika kujundamisel ja puuetega inimeste heaolu edendamisel
Eestis. EPIKoja liikmesorganisatsioonid on tugevad ja professionaalsed koostööpartnerid ja läbi koostöö paraneb puuetega inimeste elukvaliteet.
Puudega inimestele on kättesaadavad täisväärtuslikuks toimetulekuks vajalikud toetussüsteemid ja teenused; paranenud on teadlikkus puudega
inimestest kui ühiskonna täisväärtuslikest kodanikest.
EPIKoja põhikirjalisteks eesmärkideks on:
1. kaitsta puuetega inimeste inim-, kodaniku-, sotsiaalseid ning majanduslikke õigusi;
2. kaitsta oma liikmete ning liikmeskonna liikmete huvisid;
3. olla puuetega inimeste poliitika edendamise alaseks üleriigiliseks koostöö- ning koordinatsiooniorganiks;
4. esindada ja kaitsta Eesti puuetega inimeste huve Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil;
5. soodustada võimaluste võrdsustamist kõigile vastavalt mittediskrimineerimise põhimõttele koostöös riigi valitsemis- ja võimuorganite,
kodanikeühenduste, ärisektori ning rahvusvaheliste organisatsioonide ja esindustega;
6. osutada koolitus-, hoolekande- ja sotsiaalalaseid ning teisi teenuseid ning korraldada ühisüritusi.
Põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks pakume teavet ja koolitusi oma liikmesorganisatsioonidele, teeme koostööd erinevate ministeeriumite,
riigiasutuste ja teiste MTÜ-dega, osaleme erinevates töögruppides ja komisjonides, viime läbi projekte puuetega inimestele,
liikmesorganisatsioonidele ning võrgustiku partneritele (KOV, haridusasutused jt); korraldame seminare, avaldame artikleid ja teabematerjale.
Iga-aastaselt korraldame puuetega inimeste päeva tähistamiseks konverentsi, samuti puuetega inimeste kultuurifestivali (sh juhendame
kultuurikollektiivide juhendajaid) ning 4 korda aastas anname välja ajakirja ”Sinuga”.
Lisaks siseriiklikele tegevustele panustab EPIKoda aktiivselt rahvusvaheliste suhete arendamisse ja parimate praktikate vahetamisse.

EPIKoja tegevused 2014. aastal
2014. aasta prioriteetsed teemavaldkonnad olid:
1. aidata kaasa ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni ellurakendamisele Eestis läbi konventsiooni põhimõtete edendamise ja
teadlikkuse kasvu;
2. olla riigile partneriks ja eksperdiks töövõime reformi käivitamisel, pakkudes ekspertiisi reformi ettevalmistamisel ja ellurakendamisel, kaasates
puuetega inimeste esindusorganisatsioone ning andes teavet sihtgrupile.
Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevusprogramm on jaotatud kaheksaks alaprojektiks. Alaprojektide eesmärkide saavutamist, tegevuste
elluviimist ning kogumõju suurendamist toetavad lisaprojektid.
1. EPIKoja arendustegevus ja koolitus
Alaprojekti eesmärgiks on EPIKoja liikmesorganisatsioonide, koostööpartnerite ja puudega inimeste informeerituse tagamine ja pädevuste
edasiarendamine. Peame oluliseks EPIKoja rolli tugevdamist siseriiklikus poliitikakujundamise protsessis ning puuetega inimeste, nende
pereliikmete ja teiste ühiskonnaliikmete teadlikkuse parandamist ja hoiakute kujundamist.
Selleks edastamine liikmesorganisatsioonidele teavet seaduseelnõude, arengukavade ja teiste oluliste algatuste kohta, kujundamine
ühisarvamusi dokumentidele ning edastame poliitikakujundajatele. Viime läbi liikmetele suunatud üldkoosolekuid, suvekooli, erinevaid koolitusi,
teabepäevi jm üritusi; samuti toimuvad EPIKoja juhatuse koosolekud, regionaalseminarid üle Eesti, eesmärgiga parandada üldist informeeritust
puuetega inimeste teemal.
Aruandeperioodil läbi viidud arendustegevused:
1. üldkoosolekud - 3
2. EPIKoja juhatuse koosolekud – 6
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3. regionaalseminar – 1(Pärnu)
4. ümarlauad jm üritused liikmesorganisatsioonidele ja partneritele – 12
5. koolitused EPIKoja liikmesorganisatsioonidele – 6
6. koolitused ja teabeüritused puuetega inimestega tegelevatele spetsialistidele – 5 sh täiendkoolitusprojekt noorsootöötajatele – 25 osalejat
7. EPIKoja liikmesorganisatsioonidega kooskõlastatud ja erinevatele osapoolte edastatud arvamused seaduseelnõude jt dokumentide osas –
17
8. puuetega inimesi puudutavate seaduste, muude õigusaktide, eelnõude, arengukavade, programmide ning projektide väljatöötamises ja
elluviimises osalemine – 41
9. uuring võrgustiku liikmete ja partnerite hulgas -1
Koolituste materjalid, esitatud seisukohad, pöördumised, kirjavahetus jm on kättesaadavad EPIKojas.
2. EPIKoja haldus
Alaprojekti eesmärgiks on EPIKoja jooksva töö tagamine, puuetega inimeste vajaduste väljatoomine ja selgitamine läbi koostöö erinevate
ametiasutustega, osalemise erinevates töögruppides ja komisjonides, liikmesorganisatsioonidele jt partneritele teabe edastamine, kirjavahetus ja
konsultatsioonid puuetega inimestega seotud teemadel EPIKoja e-posti vahendusel. EPIKoja raamatupidamisega seotud tegevused.
Aruandeperioodil:
1. EPIKoja tegevtöötajad, juhatuse liikmed jt esindajad osalesid erinevates siseriiklikes töögruppides (ligikaudu 25). Nendest olulisemad ja
töömahukamad olid järgmised: Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse nõukogu, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu, Eesti
Puuetega Inimeste Fondi nõukogu, festivali “Puude taga on inimene” töögrupp, Eesti Haigekassa nõukogu, hariduslike erivajadustega
kutseõppe juhtrühm, eakate poliitika komisjon, tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste
asjatundjate komisjon, puuetega laste sidustatud sotsiaal-, haridus-, rehabilitatsiooni ja meditsiiniteenuste sidustatud osutamise mudeli
töörühm; kogemusnõustamise teenuse soovitusliku juhendi töörühm jne. Samuti osaleti järgmiste komisjonide/nõukogude töödes: tehniliste
abivahendite nõukogu, SA Eesti Agrenska Fondi juhatus, Ravijuhiste Nõukoda, Noortepoliitika Nõukoda, Haridusfoorum, Eesti
Kodanikuühiskonna Arengu Ühiskomisjon, SA Eesti Koostöökogu, SA Archimedes ning Eesti Riikliku Väärtusarenduse Programmi töös.
2. Lisaks on EPIKoja töötajad osalenud ja teinud ettekandeid seminaridel, konverentsidel, aruteludel (nii sotsiaal-, haridus-, tööhõive-,
tervishoiu-, ligipääsetavuse, transpordi-, e-teenuste kasutamise jpt valdkondades).
3. Igapäevane kirjavahetus toimus EPIKoja e-posti vahendusel, kus rakendati kirjade märgistamise süsteemi; paranes paberkandjal
dokumentide menetlemine.
4. Puudega inimestele ja nende lähedastele tasuta juriidilise nõustamisteenuse pakkumine koostöös Eesti Kurtide Liiduga (teenust osutab jurist
Alar Salu).
5. Sotsiaalnõustamise teenuse pakkumine abivajajatele (puuetega inimesed, nende perekonnad, sotsiaaltöötajad jne).
EPIKoja projektidega seotud dokumentatsioon, koolitus- ja teabepäevade päevakavad ja materjalid ning muud sisutegevusega seotud materjalid
(sh juhatuse ja üldkogu koosolekute protokollid) on kättesaadavad EPIKoja koduleheküljel www.epikoda.ee, samuti vastavates
projektikaustades.
3. EPIKoja välissuhted
Alaprojekti eesmärk on tagada EPIKoja esindamine rahvusvahelisel tasandil, informatsiooni kogumine ja esitamine siseriiklike tegevuste
planeerimiseks. Jooksev töö välissuhete valdkonnas on seotud tegevustega Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees (edaspidi EMSK) ning selle
alakomiteedes.
Aruandeperioodil:
1. 2014. aasta oli Euroopas nimetatud Kodanike aastaks. EPIKoda lähtus Euroopa teema-aasta eesmärkidest ja arvestas oma tegevustes
nende prioriteetidega. Arvestades EL eelarveperioodi 2014-202 planeerimist, lisati EPIKoda Rahandusministeeriumi otse kaasatavate
katusorganisatsioonide nimestikku.
2. Jätkus tihe töö EMSK-s ning selle alakomiteedes. EMSK olulisteks tegevusvaldkondadeks olid Euroopa 2020 strateegias puuetega inimeste
õiguste tagamine ja elukvaliteedi parandamine, puuetega inimeste organisatsioonide rolli tugevdamine kodanikuühiskonna liikmetena jpm.
3. EPIKoda on Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi (edaspidi EDF) täieõiguslik liige alates aastast 2004, osaledes aktiivselt juhatuse töös.
2014. aastal on tähtsal kohal EL 2014-2020 eelarveperioodi rakenduskavade, prioriteetsete suundade ja võrdse kohtlemise printsiibi
elluviimine, samuti EL puuetega inimeste strateegia kuni aastani 2020 tegevuste jälgimine ja toetamine.
4. EPF-i juhatused toimusid 2014. aastal kolm korda, töös osales EPIKoja juhatuse liige Toomas Mihkelson. EPIK delegatsioon osales EDF
üldkogul ja juhatuse valimistel 16.-18. mail, mis toimub Horvaatias.
5. EPIKoda jätkas aktiivset tööd Euroopa Patsientide Foorumi (edaspidi EPF) liikmena ja tegi koostööd Euroopa Harvaesinevate Haiguste
organisatsiooni EURORDIS-ga. 2014.aastal osaleti EPF-i üldkoosolekul 12-13. mail Brüsselis. EPIKoja esindaja töötab alates 2013. aastast
patsiendiportaali arendamise projekti juhtkomitees. EPF noorte patsientide töörühma töös osalevad Eesti noored. 27.jaanuaril viidi läbi 12
osalejaga patsientide jõustamise fookusgrupi koosolek.
6. Jätkus koostöö Balti riikide puuetega inimeste katusorganisatsioonidega. Koostöös Balti riikide katusorganisatsioonidega on kavas kohtuda
SA Eesti Agrenska Fond läbiviidava külastuse käigus 16.-17 septembril, mis toimub Tartus ja Tartumaal. Eesmärgiks on koordineerida kolme
katusorganisatsiooni tegevusi seoses tööga EL-i tasandil ning siseriikliku olukorra tutvustamine vastastikku, leides ühiselt häid lahendusi
probleemide kõrvaldamiseks.
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4. Kommunikatsioon ja ajakirja „Sinuga” väljaandmine
EPIKoja ajakirja „SINUGA“ antakse järjepidevalt välja alates 1994. aastast. Ajakirja eesmärgiks on informeerida lugejaid olulistest sündmustest,
mis on toimunud puuetega inimestega seonduvalt poliitikamaastikul, EPIKoja tegevustest, puuetega inimeste liitude ja kohalike kodade
tegevustest, muudatustest seadusandluses, teiste puuetega inimeste elust, erinevatest haigustest ja puuetest jpm.
Ajakiri “Sinuga” ilmub neli korda aastas ning on kättesaadav nii paberkandjal (tiraaž 400) kui elektroonselt www.epikoda.ee, alarubriigis trükised.
EPIKoja ajakiri on tasuta jagatav teemaajakiri, mis levib EPIKoja liikmesorganisatsioonide kaudu ning on kättesaadav raamatukogudes üle Eesti.
Aruandeperioodil:
1. Ettevalmistatud ja väljaantud 4 ajakirja numbrit (märts, juuni, september, detsember).
Täiendavalt on välja antud järgmised teabematerjalid:
1. EPIKoja võrgustiku tegevusaruanne 2013 (elektrooniline www.epikoda.ee, rubriik tegevus).
5. Puuetega inimeste kultuurifestival ning ringijuhtide töö juhendamine
Eesti Puuetega Inimeste Koja, Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoja ja Viljandi invateatri Karlanda koostöös toimus XIX üleriigiline puuetega
inimeste kultuurifestival 7-8. juunil Viljandis Sakala Keskuses. Kultuurifestivalil esines 20 erinevat taidluskollektiivi ja üksikesinejat üle vabariigi,
kokku ca 180 taidlejat.
Festival on taidluskollektiividele aasta tähtsaim esinemine, mis annab taidluskollektiivide tegevusele järjepidevuse, distsipliinitunde ja võimaluse
enesearenguks.
Festivali paremaks korraldamiseks ja kunstilise taseme tõstmiseks viidi läbi puuetega inimeste ringijuhtide õppepäevad.
6. Puuetega inimeste päeva konverents
EPIKoja aastakonverents „Töövõimereform – pead tööle!“ toimus 03. detsembril Tallinnas KUMU-s. Konverents oli pühendatud rahvusvahelisele
puuetega inimeste päevale ning peegeldas ja analüüsis Eestis toimuvat töövõimereformi – mõju puuetega inimestele, tööandjatele, kohalikule
omavalitsusele ja riigile. Konverentsi modereeris Märt Treier.
Konverentsil osalesid EPIKoja liikmesorganisatsioonide esindajad, puudega inimesed ja nende pereliikmed, EPIKoja koostööpartnerid,
olulisemate ministeeriumite ja riigiasutuste esindajad jt külalised, kokku 221 inimest.
2014. aastal tunnustati EPIKoja hõbedast rinnamärgiga, mis on disainitud Roman Tavasti poolt, 8 puudega inimest, kes on loonud oma ettevõtte
ning annavad tööd paljudele inimestele.
Konverentsi kava, ettekanded ja tunnusmärgi saajate nimed on kättesaadavad EPIKoja kodulehel www.epikoda.ee
7. Ligipääsetavuse tagamine
Eesmärk on tagada kõigile EPIKoja liikmesorganisatsioonide juhtidele või teistele volitatud esindajatele ligipääs EPIKoja üritustele (üldkogud,
infopäevad, seminarid) bussipiletite ja isikliku sõiduauto kasutamise kulude kompenseerimise kaudu. EPIKoja puhul on tegemist
organisatsiooniga, millel on liikmesorganisatsioone kõikjal Eestis, kellel sageli puuduvad võimalused kasutada ühistransporti või ei ole rahalisi
võimalusi üritustel osaleda. Sõidukulude hüvitamine on organisatsioonidele oluliseks panuseks, et olla kaasatud. Samuti hüvitatakse
transpordikulud EPIKoja juhatuse liikmetele juhatuse koosolekutel osalemiseks ning EPIKoja esindamiseks erinevates nõukogudes ja
töögruppides väljaspool Tallinna.
Lisaks pakume ligipääsu juriidilise infole, st 1 x kuus (kokku 10 korda) osutame tasuta juriidilist nõustamist puuetega inimestele ja nende
lähedastele. Juriidilist abi osutab jurist Alar Salu. Samuti on võimalus saada psühholoogilist nõustamist jm.
8. Toompuiestee 10 haldus
EPIKoja tegevuspaigas Toompuiestee 10 asuvas koolitus-ja arenduskeskuses on oma kontoriruumid mitmetel puuetega inimeste ühingul ja
liidul. Maja koolitusruumid võimaldavad EPIKojal, liikmesorganisatsioonidel ja valdkonnaga seotud ning puuetega inimeste elu-olu mõjutavate
kodanikuühiskonna organisatsioonidel kohtuda, viia läbi koolitusi ja ühisüritusi vm. Toompuiestee 10 hoone arvestab universaalse disaini
nõuetega, hoone kaks korrust on ühendatud invatõstukiga ning teisel korrusel on leidnud endale tööruumid mitmed EPIKoja võrgustiku
liikmesorganinatsioonid. Toompuiestee 10 koolitus-ja arenduskeskuses osutatakse ettevõtlus- ja raamatupidamisalaseid konsultatsioone, võib
kohtuda psühholoogiga, tööhõivealase nõustajaga ning tarbida pimemasseerija teenust.
Täiendavalt käesolevale tegevusprojektile HMN-st viisime ellu järgmised lisarahastusega projektid:
2014. aasta uued algatused:
Esitasime kokku 6 taotlust, millest rahastati 4. Lisaks valmistasime ette 1 taotluse, millelel vastus saabub aprillis 2015.
Projekt „PANEME SEADUSE KEHTIMA! Eestkosteplaani väljatöötamine Ehitusseaduse ligipääsetavuse nõuete täitmiseks, teavitamine
ja plaani elluviimise võrgustiku jõustamine“. Rahastaja Norra/EMP Vabaühenduste Fond VÜF. Projekt keskendub Eesti Ehitusseaduse
ligipääsetavuse sätte, enamikule elanikest vajaliku, olulise sätte ellurakendamise eestkosteplaani väljatöötamisele ning selle rakendamise
võrgustiku loomisele ning käimalükkamisele. Projekti piiriülese ja siseriikliku koostöö tulemusena luuakse võrgustik, mille ülesandeks on tagada
kõikjal Eestis olukord, kus Ehitusseaduse säte puuetega inimestele ning teistele elanikkonna rühmadele väga olulise ligipääsu tagamiseks
avalikele hoonetele, on sama tähtis säte, kui kõik muu Ehitusseaduses sätestatu. Lähema 7 aasta jooksul (EL 2014-2020 eelarveperioodil) on
oodata mitmeid suuri investeerimisprojekte, mille kõigile ühiskonnaliikmetele ligipääsetava elluviimise tagamine on väga oluline eesmärk, et
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Eestis saaks tavaks rajada ainult kaasavat elukeskkonda. Projekti raames valmiva eestkosteplaani elluviimiseks loodava võrgustiku
tugevdamine ning juurutamine, eesmärgiga tagada võrgustiku tegevus ja suutlikkus pärast projekti lõppu, on samuti üks väga oluline PANEME
SEADUSE KEHTIMA projekti eesmärk. Projekti elluviimise periood 01.04.2014 – 31.03.2016 (24 kuud), maksumus 75 000 eurot.
2. PROGRESS programm „ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ligipääsetava kodulehe loomine ja erinevatele sihtgruppidele
kättesaadavuse tagamine“ koostöös Inimõiguste Keskusega (rahastaja Euroopa Komisjon). EPIKoja tegevus, milleks on konventsiooni
kodulehekülje loomine, on üks tegevus suuremast Eesti Inimõiguste Keskuse mitmekesisuse edendamise projektist. EPIKoda on kaastaotleja
oma tegevuse raames. Projekti käigus luuaks konventsiooni tutvustav, erinevate erivajadustega inimestele igakülgselt ligipääsetav
kodulehekülg, mis on seotud EPIKoja kodulehe ja ÜRO vastava koduleheküljega. Projekti elluviimise esialgne periood 01.03.2014-31.12.2014.
Vastus taotlusele saabus juuni 2014 ja tegevused viiakse ellu 01.09.2014-30.04.2015. Eraldati 25 000 eurot.
3. Läänemaa Turismiga koostöös koolitusprogramm "Erivajadusega inimesed ja ligipääsetav turism Läänemaal". Projekti raames toimus
koolitusprogrammi väljatöötamine Läänemaa turismiettevõtetele ja koolituspäeva korraldamine. Projekti rahastab PRIA ja elluviimise periood
01.04-01.10.2014. Eraldatud summa 1 090 eurot.
4. EPIFondi lisataotlus veebilehe arendamiseks ja tehnika ostuks koosolekute läbiviimiseks kaasaegsete vahendite toel. Projekti
elluviimise periood 01.-25. detsember 2014, eraldatud summa 2 887 eurot.
5. Koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega esitasime projekti „Kaasav üldhariduskool erivajadusega lapsele!“ EMP finantsmehhanismi
2009-2014 programmi „Riskilapsed ja –noored“, avatud taotlusvooru „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“. Projektitaotlus ei leidnud
rahastamist.
6. Eraldise taotlus Sotsiaalministeeriumile „Puuetega inimeste õiguste edendamine ja teostamine Eestis“, ÜRO puuetega inimeste
õiguste konventsiooni art. 33 punkt 2 tulenevate kohustuste täitmise ja rakendamise algatamine“ Projekti eesmärgiks oli edendada,
kaitsta ja teostada järelevalvet puuetega inimeste õiguste konventsiooni põhimõtete ellurakendamise üle Eestis. Taotlus esitati summas 30 000
eurot. Projektitaotlus ei leidnud rahastamist.
7. Projekti "KÜSKiga küpsemaks" eesmärk on tõsta Eesti Puuetega Inimeste Koja kui katusorganisatsiooni ja EPIKoja
liikmesorganisatsioonide võimekust juriidilise kirjaoskuse, sotsiaalmeedia rakendamise ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendite
kasutamise alal saavutamaks kõrgemat tegevusvõimekust huvikaitsetöös, avalikus ja sisekommunikatsioonis ning mõju hindamisel. Vastavalt
EPIKoja ja liikmesorganisatsioonide arenguvajaduste analüüsile ühingu strateegiliste eesmärkide lõikes, keskendub projekt järgmiste
tegevusvõimekuste arendamisele: osalemine seadusloomes ehk juriidiline kirjaoskus; sotsiaalmeedia rakendamine teavitustegevuses ja mõju
hindamises; kaasaegsete IKT-vahendite kasutamine kaasamises ja koostöös. Projekti peamised tegevused on: 2-päevane rühmakoolitus
„Juriidiline kirjaoskus huvikaitses“; 2-päevane rühmakoolitus „Sotsiaalmeedia ja IKT rakendamine teavituses, kaasamisel ja mõju hindamisel“
ning projekti kokkuvõtva tegevusena lõpuseminar-rühmapraktikum. Projekti tulemusena kaitseb EPIKoda seadusloomes professionaalsema
osalemisega tõhusamalt puuetega inimeste huve, on loonud sotsiaalmeedias kodulehekülje ja rakendab seda aktiivselt teavitustegevuses ja
mõju hindamisel ning kasutab aktiivselt IKT-vahendeid nii organisatsiooni-siseses kui –välises kaasamis- ja koostöös. Projekti rahastaja KÜSK.
Preojekti elluviimise periood 01.05.2015 - 31.08.2016. Eelarve 11 992. Vastus taotlusele saabub aprillis 2015.
EPIKoja 2014. a tegevusaruande täielik versioon on kättesaadav EPIKoja kodulehelt www.epikoda.ee (rubriik tegevused)
EPIKoja suuremate projektide rahastajad olid Hasartmängumaksu Nõukogu Eesti Puuetega Inimeste Fondi vahendusel, PRIA, Norra
Vabaühenduste Fond VÜF, Euroopa Komisjon.
Aruandeperioodil toimus 3 üldkoosolekut ja 6 juhatuse koosolekut.
EPIKojal oli aruandeperioodil juhtimislepinguga tööl 1 töötaja (juhatuse esimees) ja
töölepinguga tööl 7 töötajat, neist 4 osakoormusega. Peale selle rakendati võlaõiguslike
lepingute alusel tööle hulgaliselt kaastöötajaid lühemaks või pikemaks perioodiks.
Töötajatele arvestati brutotöötasu 2014. a eest kokku 67900 eurot, kusjuures juhatuse
liikmetele ja tegevjuhile kokku 36659 eurot (nii põhitöötasu kui täiendavad projektipõhised
töötasud).
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Lisa nr

Raha

69 841

59 107

2

Nõuded ja ettemaksed

45 330

6 674

3

115 171

65 781

115 171

65 781

Võlad ja ettemaksed

13 607

6 777

4,5,6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

55 909

29 604

6

Kokku lühiajalised kohustused

69 516

36 381

69 516

36 381

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

29 400

25 919

Aruandeaasta tulem

16 255

3 481

Kokku netovara

45 655

29 400

115 171

65 781

Varad
Käibevara

Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2014

2013

Lisa nr

193 937

184 463

7

30 706

33 043

8

224 643

217 506

-103 852

-83 141

9

Mitmesugused tegevuskulud

-14 451

-19 244

10

Tööjõukulud

-90 085

-111 640

11

Kokku kulud

-208 388

-214 025

Põhitegevuse tulem

16 255

3 481

Aruandeaasta tulem

16 255

3 481

Tulud
Annetused ja toetused
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2014

2013

Lisa nr

16 255

3 481

-38 656

-4 290

3

6 830

-3 871

4,5,6

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

26 305

10 716

6

Kokku rahavood põhitegevusest

10 734

6 036

Kokku rahavood

10 734

6 036

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

59 107

53 071

Raha ja raha ekvivalentide muutus

10 734

6 036

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

69 841

59 107

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2012

25 919

25 919

3 481

3 481

31.12.2013

29 400

29 400

Aruandeaasta tulem

16 255

16 255

31.12.2014

45 655

45 655

Aruandeaasta tulem
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Aruandeperiood: 01.01.2014 -31.12.2014
Esitlusvaluuta: euro
Täpsusaste: eurodes
Aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti heast raamatupidamise tavast
Raha
Rahalised vahendid on bilansis õiglases väärtuses
Raha liigid on raha pankades ja sularaha kassas
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Välisvaluutas toimunud tehingute aluseks on Eesti Panga kehtivad valuutakursid
Nõuded ja ettemaksed
Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne
nende nominaalväärtusega.
Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir

1917

Annetused ja toetused
Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest brutomeetodil.
Tulud
Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja
kulude vastavuse printsiibist lähtudes.
Rahavoogude aruandes on rahavood põhitegevusest kajastatud kaudsel meetodil.

Kulud
Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja
kulude vastavuse printsiibist lähtudes.
Rahavoogude aruandes on rahavood põhitegevusest kajastatud kaudsel meetodil.

Seotud osapooled
Seotud osapoolteks on loetud kõrgema juhtorgani so.juhatuse liikmed ja tegevjuht.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

Raha pankades
Raha kassas
Kokku raha

31.12.2014

31.12.2013

69 654

58 250

187

857

69 841

59 107

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2014

12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Nõuded
sihtfinantseerimisele
Muud nõuded
Kokku nõuded ja
ettemaksed

786

786

786

786

44 404

44 404

140

140

45 330

45 330

31.12.2013

12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

555

555

555

555

Nõuded
sihtfinantseerimisele

6 119

6 119

Kokku nõuded ja
ettemaksed

6 674

6 674

Ostjatelt laekumata
arved

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

1 535

1 028

Sotsiaalmaks

2 653

1 951

Kohustuslik kogumispension

161

110

Töötuskindlustusmaksed

153

91

Intress
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

3
1
4 503

3 183
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Lisa 5 Võlad tarnijatele
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

tasumata arved

4 638

755

Kokku võlad tarnijatele

4 638

755

Lisa 6 Muud võlad
(eurodes)

31.12.2014

12 kuu jooksul

Muud viitvõlad
Puhkuse reserv koos sotsmaksudega
Sihtotstarbelised toetused
Kokku muud võlad

60 375

60 375

4 466

4 466

55 909

55 909

60 375

60 375

31.12.2013

12 kuu jooksul

Muud viitvõlad

32 443

32 443

18

18

2 758

2 758

Tasumata transp aruanne

63

63

Sihtotstarbelised toetused

29 604

29 604

32 443

32 443

Võlad töövõtjatele
Puhkuse reserv koos sotsmaksuga

Kokku muud võlad

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2012

Tulu

31.12.2013

Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Kodumaise sihtfinantseerimise tulu

208 775

-26 677

182 098

Välismaise sihtfinantseerimise tulu

8 310

-5 945

2 365

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

217 085

-32 622

184 463

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

217 085

-32 622

184 463
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31.12.2013

Tulu

31.12.2014

Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Kodumaise sihtfinantseerimise tulud

182 098

8 475

190 573

2 365

999

3 364

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

184 463

9 474

193 937

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

184 463

9 474

193 937

Välismaise sihtfinantseerimise tulu

Lisa 8 Muud tulud
(eurodes)

2014

2013

Rendi- ja üüritulu

16 411

5 728

Projektides osalejate omafinantseerimisest

14 292

27 304

3

11

30 706

33 043

Muud
Kokku muud tulud

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

Energia

2014

2013

4 393

3 236

Elektrienergia

1 115

841

Soojusenergia

3 278

2 395

Hooldustööd

1 617

966

Transpordikulud

6 287

5 170

Mitmesugused bürookulud

1 235

711

Lähetuskulud

6 811

4 270

Koolituskulud

45 710

37 848

1 237

757

12 353

12 656

Trükised

4 610

1 062

Side, post

4 201

2 068

522

715

3 600

3 100

696

548

2 582

1 267

kindlustus

166

221

valve

225

166

7 607

8 380

103 852

83 141

Riiklikud ja kohalikud maksud
Mitmes teenused (RMP, pank, info)

Esinduskulu
Liikmemaksud teistele organ
Vesi ja kanalisatsioon
kontorimasinad, inventar

trüki- ja paljunduskulu
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud
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Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2014

2013

7 487

9 208

Elektrienergia

1 902

2 393

Soojusenergia

5 585

6 815

Riiklikud ja kohalikud maksud

2 105

2 156

Vesi-ja kanalisatsioon

1 188

1 559

Hoolduskulud

2 752

2 450

Remont

0

2 636

Mitmesugused teenused

0

0

17

0

Kindlustus

285

629

Side, post

76

80

valve

382

471

Muud

159

55

14 451

19 244

2014

2013

Palgakulu

67 900

83 370

Sotsiaalmaksud

22 185

28 270

Kokku tööjõukulud

90 085

111 640

7

6

31.12.2014

31.12.2013

46

46

2014

2013

36 659

33 115

Energia

Tööjõukulud
Kontorimasinad , inventar

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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