EPIKoja tegevusprogramm 2019
1. Projekti sisuline kokkuvõte
Arengukavale 2017-2023 vastavalt on EPIKoja visioon olla sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna
poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja.
EPIKoja missioon on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning
eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö.
EPIKoja arengukava: http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/04/EPIKoja-arengukava-2017-2023PDF.pdf
2019. aastat tegevusprogrammi prioriteedid toetuvad arengukava strateegilistele eesmärkidele ja on:
1. ÜRO puuetega inimese õiguste konventsiooni (PIK) variraporti kaitsmine ÜRO-s ja PIK järelevalve
käivitamisele kaasaaitamine Eestis. (seotud arengukava strateegilise eesmärgiga 1 ja 2)
2. Huvikaitse puuetega inimeste poliitika uute suundade väljatöötamisel. (seotud eesmärgiga 1 ja 2)
3. EPIKoja ja liikmete jätkusuutlik areng. (seotud eesmärgiga 3)
Projekti tegevused kirjeldatakse alaprojektides allpool (vt punkt 4). Sisutegevust toetab korrektne
finantsarvestus ning haldustöötajad Toompuiestee 10 maja haldamiseks.
2. Projekti eesmärgid ja sihtgrupp
Eesmärgid kattuvad arengukava 2017-2023 strateegiliste eesmärkidega:
1. Puuetega inimeste ja krooniliste haigete huvid ja õigused on poliitikakujunduses
arvesse võetud.
2. Puuetega inimeste ja krooniliste haigete kaasatus ühiskonda ja eneseteostuse
võimalused on paranenud.
3.EPIKoda on tugev, avatud, professionaalne ja jätkusuutlik organisatsioon
Sihtgrupid:
• EPIKoja liikmesorganisatsioonid (48 otseliiget, 3 toetajaliiget, u 285 liikmesorganisatsiooni, ~ 22 000 liiget)
• puudega inimesed, kroonilised haiged ning nende pereliikmed (~158 000 puudega inimest);
• puuetega inimeste ja krooniliste haigetega tegelevad rakendusasutused (nt Eesti Töötukassa,
Sotsiaalkindlustusamet, Haigekassa);
•puuetega inimestega tegelevad spetsialistid, tööandjad, haridusvaldkonna spetsialistid;
• poliitikakujundajad (nt ministeeriumid, riigiasutused, Riigikogu komisjonid jt):
•võrdset kohtlemist edendavad institutsioonid ja koostöövõrgustikud (nt õiguskantsler, võrdõigusvolinik);
• laiem avalikkus.
1. Projekti oodatavad mõõdetavad tulemused lühidalt
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Üldkoosolekud - 2
Juhatuse ja tegevmeeskonna arendusseminar-õppevisiit– 1
Tegevmeeskonna arendusseminar-õppevisiit - 1
Juhatuse koosolekud - 6
Liikmesorganisatsioonide koolitused – 2
Liikmeklubid liikmesorganisatsioonidele - 2
Regionaalsed infopäevad - 2
Temaatilised ümarlauad – 3
Miniuuring liikmete hulgas – 1
Puuetega inimeste kultuurifestival - 1
ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni variaraporti ingl k lühiversiooni esitamine ÜRO-le – 1
ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni variraporti eelkaitsmine ja kaitsmine ÜRO puuetega
inimeste õiguste komitees – 2
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14. Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva konverents – 1
15. Poliitikakujundajatele EPIKoja poolne ühisarvamus õigusaktidele, arengukavadele, programmidele
esitamine ja koostööpartneritele ekspertarvamuste esitamine - 30
16. Ettekanded koostööpartnerite korraldatud konverentsidel, seminaridel, teabepäevadel jm. – 12
17. Osalemine töögruppides, komisjonides, nõukogudes ja ümarlaudadel – 25
18. Osalemine EDF juhatuse koosolekutel – 2 ja üldkoosolekul -1 ja EPF üldkoosolekul – 1
19. Osalemine EK ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni Work Forumil – 1
20. Osalemine EL puuetega inimeste päeva üritusel – 1
21. Ajakiri "Sinuga" – 2 x 1000 eks
22. Taskuhäälingu saated (podcastid) – 5
23. EPIKoja kodulehekülje uus kujundus ja sisu - 1
24. Kommentaarid, pressiteated, sõnavõtud ja artiklid meedias – 30
25. Üle-eestiline puuetega inimeste kultuurifestival – 1
26. Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva konverents -1
4. Projekti kavandatud tegevused ajalises järjestuses
Tegevusprogrammi 2019 viime läbi alaprojektide kaupa:
Alaprojekt 1. Arendustegevused
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2 üldkoosolekut 10.05 ja II poolaastal Tallinnas EPIKojas.
1 juhatuse ja tegevmeeskonna arendusseminar-õppevisiit 07-08.01 Rakveres
1 tegevmeeskonna arendusseminar-õppevisiit
6 juhatuse koosolekut 07.01, 10.05 + 4 koosolekut
1 koolitus liikmetele Tallinnas EPIKojas
1 koolitus-õppevisiit liikmetele 14-15.08 (EPIKoja suvekool)
2 liikmeklubi kohtumist liikmetele II poolaastal
2 regionaalset infopäeva maakonnakeskustes. Teema: sotsiaal- ja tööturuteenused.
1 harvikhaiguste ümarlaud koostöös Eesti Agrenska Fondiga 01.03 Tallinnas EPIKojas + 2
ümarlauda hetkel aktuaalsel teemal
10. 1 miniuuring liikmete hulgas vastavalt aktuaalsele teemavajadusele
11. Puuetega inimeste XXIV kultuurifestivali ettevalmistamine ja läbiviimine 24-25.05 Rakveres
koostöös Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojaga
12. Liikmesorganisatsioonide regulaarne nõustamine
(tegevused seotud arengukava tegevustega 2.2.3; 2.3.3; 2.4.2; 2.4.3; 3.1; 3.4)
Alaprojekt 2. Huvikaitse tegevused
1. Koostöö õiguskantsleri ja võrdõigusvolinikuga
2. ÜRO PIK variraporti lühiversiooni koostamine, tõlkimine inglise keelde ning esitamine
ÜRO-le 11.02-ks
3. ÜRO PIK variraporti eelkaitsmine 09.04 ÜRO puuetega inimeste õiguste komitees
videosilla kaudu
4. Poliitikakujundajate survestamine ÜRO PIK rakendamisel ja Võrdse kohtlemise
seaduse muutmisel
5. ÜRO PIK järelevalve sõltumatu komisjoni moodustamisele kaasaaitamine
6. Puuetega inimeste päeva rahvusvahelise konverentsi ettevalmistamine ja läbiviimine
detsembris
7. Isikute ja organisatsioonide, kes on edendanud puuetega inimeste ja krooniliste haigete
kaasatust ning võrdset kohtlemist, avalik tunnustamine EPIKoja aastaauhindadega
8. Sihtgrupi (puuetega inimesed ja kroonilised haiged) jätkuv teavitamine ÜRO PIK
sätestatud õigustest ja õiguste kaitse võimalustest
9. Aktiivne osalemine valdkonna õigusaktide, arengukavade ja programmide
väljatöötamises ja muutmises koondades EPIKoja liikmesorganisatsioonide
seisukohti ja ekspertarvamuste edastamine poliitikakujundajatele - 30
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10. Aktiivne osalemine Võrdse kohtlemise võrgustiku, Inimõiguste ümarlaua ja
Mitmekesisuse kokkuleppe töös
11. Tervishoiu-, sotsiaal-, haridus-, -töö ja ligipääsetavuse valdkonna spetsialistide ning
tööandjate teadlikkuse tõstmisega seotud tegevused
12. Ettekanded koostööpartnerite korraldatud konverentsidel, seminaridel, teabepäevadel
jm. - 12
(tegevused seotud arengukava tegevustega 1.1.1 kuni 1.1.6; 1.2.2; 2.2.4; 2.3; 2.4.3, 2.5.2, 3.1 ja 3.4)
Alaprojekt 3. Haldus ja administreerimine
1. Puuetega inimeste ja krooniliste haigete esindamine töögruppides, komisjonides,
nõukogudes ja ümarlaudadel - 25
2. Kommunikatsiooni- ja koordinatsioonitegevus liikmete ja koostööpartneritega
rakendades kaasaegseid IKT vahendeid – kodulehekülg, Facebook kodulehekülg, eregistrid ja koostöödokumendid pilvekeskkonnas Google Drive
3. Puuetega inimeste ja krooniliste haigete nõustamine kohapeal, telefoni ja e-kirja teel
4. Igapäevase sisulise töö tegemiseks vajalikud tugitegevused (raamatupidamine,
veebihooldus, IT-riistvara, bürooteenus, sideteenus, pangateenus, postiteenus, jne)
(tegevused seotud arengukava tegevustega 1.1.3; 1.2.1; 2.1.1; 3.2-3.4)
Alaprojekt 4. Välissuhted
1. Euroopa Puudega Inimeste Foorum (EDF) juhatuse koosolek Bukarestis 23.-24.03; 1.-2.06 EDF
üldkogu Brüsselis 1-2.06; EDF juhatuse koosolek II poolaastal ( koht ja täpne kuupäev täpsustub.
2. Euroopa Patsientide Foorum (EPF) üldkoosolek Brüsselis 13.-14.04
3. Euroopa Komisjoni puuetega inimeste õiguste konventsiooni teemaline WorkForum, kui
organisatsioonile sellel üritusel osalemiseks kutse laekub, II poolaastal.
4. Puuetega inimeste päevale pühendatud ürituse Euroopa Liidu tasandil, eeldatavalt Brüsselis, II
poolaastal.
5. Koostöö Balti riikide ja Põhjamaade puuetega inimeste katusorganisatsioonidega, EURORDISega
(Euroopa harvikhaiguste katusorganisatsioon) Euroopa-Aasia Sihtasutusega, Rahvusvahelise
Tööorganisatsiooniga jt. asjakohaste organisatsioonide ning algatustega. EPIK on Eesti Säästva
Arengu komisjoni liige ning soovime ka selles vallas aktiivset välissuhtlust arendada.
(tegevused on seotud arengukava tegevustega 1.3.1- 1.3.4)
Rahvusvahelisest koostööst kokkuvõtlikult: EPIKoda on Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi (EDF) ning
Euroopa Patsientide Foorumi (EPF) täisliige. EPIKoja esindaja kuulub Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomiteesse.
Alaprojekt 5. Info ja kommunikatsioon
1. Ajakirja „Sinuga“ väljaandmine ja levitamine – 1 number tiraažiga 1000 a 44 lk (kokku ilmub 2
numbrit, kuid 2. antakse välja Töö-erinumbrina erasektori annetuse toel). Paberajakirja levitatakse
EPIKoja võrgustikule ja koostööpartneritele ning EPIKoja üritustel. Ajakiri on kättesaadav
raamatukogudes üle Eesti. E-ajakirja levitatakse läbi sotsiaalmeedia ja e-uudiskirja.
2. EPIKoja veebilehe struktuuri ja sisu täielik uuendamine kasutajasõbralikumaks ja ligipääsetavamaks.
3. EPIKoja Facebook kodulehe haldamine
4. EPIKoja e-uudiskirja koostamine ja levitamine 1 x kuus
5. Taskuhäälingu saated (podcastid) 5 – aktuaalsetel teemadel taskuhäälingu saadete tootmine ja
levitamine.
6. EPIKoja kodulehekülje uus kujundus ja sisu - 1
7. Kommentaarid, pressiteated, sõnavõtud ja artiklid meedias – 30
8. Puudega laste vanemate käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval“ eestikeelse kolmanda kordustrüki
4000 eks turundamine ja levitamine
9. Puudega laste vanemate käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval“ venekeelse teise kordustrüki 2000
eks turundamine ja levitamine
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10. Kommentaarid, pressiteated, sõnavõtud ja artiklid meedias (tele, raadio, kirjutav ja online meedia) –
30
11. Osalemine arvamusfestivalil 9-10.08 Paides esindajatega paneelaruteludes
12. EPIKoja strateegiliste koostööpartnerite konsulteerimine puudega inimestele suunatud
infomaterjalide koostamisel
(tegevused seotud arengukava tegevustega 2.2.3, 2.3.3, 2.4.3, 2.5.1, 2.5.3; 3.1; 3.2 ja 3.4)
Alaprojekt 6. Toompuiestee 10 haldus
1. Tööruumide, hooviala ja parkla haldus ja hooldus EPIKoja ja Toompuiestee 10 asuvate EPIKoja
liikmesorganisatsioonide tegutsemise eelduste säilitamiseks ja edendamiseks
2. Seminari-, ja koosolekuruumide haldus ja hooldus EPIKoja liikmesorganisatsioonide ja
koostööpartnerite huvikaitse- ja arendustegevuse võimaldamiseks
Toompuiestee 10 hoone, milles tegutseb lisaks EPIKojale 7 liikmesorganisatsiooni ja SA Eesti Puuetega
Inimeste Fond, on ligipääsetav - teisele korrusele pääseb invatõstukiga. Kõigil liikmesorganisatsioonidel on
võimalik kasutada kohtumiste, koosolekute kui ka suuremate ürituste korraldamiseks EPIKoja saale, mis
mahutavad kuni 60 inimest ja on varustatud kaasaegse tehnika, WiFi ja silmusvõimendiga. Maja hoovis on
tasuta parkla u 20 autole. Lisaks osutatakse hoones õigus- ja psühholoogilise nõustamise teenust, töövõime
hindamise ja puude tuvastamise nõustamise teenust, sotsiaalnõustamist, tööhõivealast konsultatsiooni ning
pimemassööride teenust.
Lisaprojektid
Täiendavalt käesolevale tegevusprojektile jätkame 2019 aastal järgmiste projektide elluviimisega:
1. KÜSK AH-18 projekt

Eesti Puuetega Inimeste Koja sisemine sära
(seotud arengukava strateegilise eesmärgiga 2 ja 3)
Projekti eesmärk: Tõsta EPIKoja kui
katusorganisatsiooni tegevmeeskonna ja EPIKoja
liikmesorganisatsioonide eestvedajate motiveeritust ja omavahelist koostöövõimekust saavutamaks
kõrgemat tegevusvõimekust puuetega inimeste huvikaitsetöös.
Projekti tegevused 2019: aastal: viiakse läbi töövarjutamised, mille eesmärk on anda eeskätt uutele
EPIKoja liikmesühingute esindajatele võimaluse tutvuda oma valdkonna kolleegide igapäevatööga,
veetes päeva töövarjuna mõnes EPIKoja liikmesühingus. Lisaks toimub 2 liikmeklubi kohtumist
Pärnu ja Ida- Virumaa PIK ruumides, mis keskenduvad liikmesühingute toetamise ja teenuste
osutamisega sihtgrupile seotud kogemuste jagamisele ning antakse minikoolituse formaadis ülevaade
psüühikahäirete ja harvikhaigustega seotud väljakutsetest. Lisaks EPIKoja tegevmeeskonnale ja
liikmesühingute esindajatele suunatud koolitus „Enesemotiveerimise kunst”.
Projekti rahastaja ja voor: Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA, vabaühenduste 2018. a. arenguhüppe
taotlusvoor
Projekti elluviimise aeg: 01.09.18-30.04.19
2. Õigusnõustamise projekt

(„Õigusnõustamise teenuse osutamine puuetega inimestele“)
(seotud arengukava strateegilise eesmärgiga 1 ja 2)
Projekti teema ja eesmärk: Tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine
igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.
EPIKoda koostöös SA-ga Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustas aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse
pakkumist keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike
õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi
hooldajad või pereliikmed.
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Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad,
toetused jms. kohtumisega õigusnõustamisega (vajadusel ka veebisilla vahendusel (Skype)),
õigusinfot saab küsida telefonitsi ja elektrooniliselt.
Õigusnõustamise teenust pakutakse 15-s ligipääsetavas nõustamiskohas üle Eesti koostöös
maakondlike puuetega inimeste kodadega.
Projekti rahastaja ja voor: Justiitsministeerium, erivajadustega inimeste õigusnõu
konkurss https://www.just.ee/et/erivajadustega-inimeste-oigusnou-konkurss
Projekti elluviimise aeg: 01.04.17-31.03.20
3. Töövõime hindamise ja puude tuvastamise nõustamise teenus (Töövõime hindamise
nõustamise projekt) (seotud arengukava strateegilise eesmärgiga 2)
Teenuse eesmärk: tagada täiendav ja sõltumatu tugisüsteem töövõime ja puude raskusastme
hindamist puudutavate küsimuste lahendamiseks
Teenuse rahastaja: Sotsiaalministeerium ja SA Innove vahendusel Euroopa Sotsiaalfond (Euroopa
Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimused „Töövõime süsteemi toetavad tegevused“.)
Teenuse osutamise aeg: 01.08.17-31.12.20
Eesti Puuetega Inimeste Koda alustas alates augustis 2017 täiendava nõustamisteenuse pakkumist töövõime
või puude raskusastme hindamist taotlevatele isikutele ja nende seaduslikele esindajatele. Nõustamist
pakutakse kontaktkohtumise, e- posti ja telefoni teel. Tasuta nõustamisele saavad pöörduda tööealised
inimesed (ja nende seaduslikud esindajad), kes kavatsevad taotleda töövõime hindamist ja/või puude
raskusastme hindamist; kelle töövõime ja/või puude raskusaste on hinnatud, kuid kes ei ole rahul hindamise
tulemustega ja vajavavad abi otsuste sisu selgitamisel; kes vajavad abi ja nõustamist kaebeõiguse teostamisel
seoses töövõime hindamise ja/või
puude raskusastme hindamise otsustega. Lisaks personaalsele
nõustamisteenuse pakkumisele viiakse läbi infopäevi ja väljasõidu-nõustamisi maakondades ja regulaarseid
teavitustegevusi eesti, vene ja eesti viipekeeles. Teenuse osutamine jätkub 2020. aasta lõpuni.

4. Käsiraamatu kordustrüki projekt
(seotud arengukava strateegilise eesmärgiga 2).
Projekti teema ja eesmärk: Puudega laste vanemate käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval“
kättesaadavuse parandamine
Projekti tegevused: käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval“ parandatud ja täiendatud kordustrüki ja eraamatu väljaandmine.
Projekti rahastaja: eraannetajad, Haridus- ja Teadusministeerium
Projekti elluviimise aeg: 01.01-30.06.2019
2016. aastal eesti keeles ja 2017. aastal vene keeles avaldatud käsiraamatu esmane, 2. ja 3. kordustrükk on
lõppenud, kuid lapsevanemate ja ka valdkonna spetsialistide nõudlus raamatu järele püsib. 4. trüki
ettevalmistamisel viiakse käsiraamatu sisu kooskõlla vahepeal muutunud seadusandlusega. 2019. aastal
kavandatakse 4000 eestikeelse ja 2000 venekeelse raamatu väljaandmist ja levitamist ning e-raamatu
väljaandmist.

5. Variraporti kättesaadavuse projekt (seotud arengukava strateegilise eesmärgiga 1 ja 3).
Projekti eesmärk: Tagada viipekeelt emakeelena kasutavatele kuulmispuudega inimestele ligipääs
kokkuvõttele ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraportist.
Projekti tegevusedl: variraporti lühiversiooni väljaandmine viipekeelse videona
Projekti rahastaja: annetajad
Projekti elluviimise aeg: 01.01-31.12.2019
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6. Thermory arendusprojekt (seotud arengukava strateegilise eesmärgiga 2)

Projekti eesmärk: Toetada vähenenud töövõimega inimeste töölerakendamist.
Projekti tegevused: Ajakirja Sinuga erinumbri ja taskuhäälingu „Tööle!“ väljaandmine,
arendustegevuse vähenenud töövõimega inimestele.
Projekti rahastaja: Thermory AS
Projekti elluviimise aeg: 01.07-31.12.2019
Sügisel 2019 antakse Sinuga erinumber „Tööle!“. Töö-erinumbri eesmärk on julgustada, toetada ja
juhendada vähenenud töövõimega inimesi tööturule siirduma ja seal püsima. Ajakirjanumbrit
toetavalt toodetakse samateemalise podcast ehk taskuhääling. Täiendavalt pakutakse arendustegevusi
(sisu täpsustub) vähenenud töövõimega inimestele.
7. Eramus+ rahvusvaheline noortevahetuse projekt „(In)visible souls behind the masks“ (seotud
arengukava strateegilise eesmärgiga 2).

Projekti rahastaja ja voor: Eramus+ Euroopa Noored, SA Archimedese Noorteagentuur. Noorte ja
noorsootöötajate õpiränne (KA1)
Projekti elluviimise aeg: 06.01.2019- 05.07.2019
Projekti teema ja eesmärk: toetada noorte aktiivset osalust ühiskonnas, luues keskkonna, milles
noored saaksid kasvada eneseteadlikumaks enda võimekusest, ning innustama tegema seda, mida nad
armastavad.
Tegevused: noortevahetus19.05-27.05.2019. Korraldav maa on Eesti. Kohtumise käigus on noortel
võimalus luua ise töötubasid, osaleda loovates tegevustes ning esitleda enda loodud suurema
publikumi ees. Lisaks õpivad noored tegutsema erinevate võimekusega noortegrupis ehk noorte
koostööoskus suureneb. Kõik noortegrupid, kes noortevahetusel osalevad on segagrupid ehk
erinevate vajadustega noored – alates puuetega noortest kuni puueteta noorteni. Osalejad Hispaaniast,
Itaaliast, Hollandist ja Eestist vanuses 16-25, lisaks grupijuhid ning assistendid, kokku 28 inimest.
Kuni 24. maini toimub kohtumine Kihnus, siis sõidetakse Rakverre puuetega inimeste
kultuurifestivalile. Projekti raames on planeeritud üks 3 päevane ettevalmistav kohtumine, mille
käigus külastatakse projekti toimumiskohtasid, vaadata üle majutamise ja toitlustamise tingimused
ning arutada läbi logistika, turvalisus, kultuurilised ja erivajadustest tulenev spetsiifika ning
programm.
2019. aastal võib lisanduda (projekti taotlus on esitatud, rahastusotsus saabumata):

1. EPIFondi soetuste projekt (seotud arengukava strateegilise eesmärgiga 3)

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on suurendada kommunikatsioonialast
tegevusvõimekust rakendades kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid.
Projekti tegevused 2019. aastal: Soetatakse EPIKojale kaasaegne videotehnika, mis võimaldab
EPIKojal enda korraldatavatest erinevatest sündmustest (konverentsid, infopäevad, seminarid,
koolitused, üldkoosolekud, jne) edastada videopildina otseülekannet erinevatesse sotsiaalmeedia
kanalitesse, kus neid on võimalik järgida vastavalt ürituse spetsiifikale kas EPIKoja liikmesühingute
esindajatel või kõigil huvilistel. Soetatav videotehnika võimaldab tulevikus EPIKoja ruumides
filmida erinevaid videoklippe, tutvustamaks EPIKoja ja võrgustikus olevate liikmesühingute
erinevaid tegevusi, teenuseid, seisukohti vms, et muuta EPIKoja kommunikatsioon mitmekesisemaks
ja atraktiivsemaks ning laiendada seekaudu teavitustööd sihtgrupi hulgas.
6

Projekti rahastaja: HMN/SA Eesti Puuetega Inimeste Fond, investeeringute ja soetuste taotlusvoor
Projekti elluviimise aeg: 15.03- 30.06.2019
2. EPIFondi investeeringute projekt (seotud arengukava strateegilise eesmärgiga 3)

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on muuta Eesti Puuetega Inimeste Koja koolitus- ja
arenduskeskuse hoone ligipääsetavamaks nii nägemis- kui liikumispuuetega inimestele
Projekti tegevused 2019. aastal: Koostatakse Toompuiestee 10 maja ligipääsetavuse projekt,
kujundatakse ja paigaldatakse hoonega seotud sildid ja viidad, vahetatakse välja hoone välisuks ja
veranda siseuks ning rajatakse väline betoonist juhttee
Projekti rahastaja: HMN/ SA Eesti Puuetega Inimeste Fond, investeeringute ja soetuste taotlusvoor
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