
 

HASARTMÄNGUMAKSU LAEKUMISTEST ERALDATAVA TOETUSE TAOTLUS 

 
 

Taotlus esitatakse 

(märkida sobiv) 

 

Haridus- ja Teadusministeeriumile 
Sotsiaalministeeriumile 
Kultuuriministeeriumile (kultuuriprojekt) 
Kultuuriministeeriumile (spordiprojekt) 

 

Toetuse taotleja  

1. Nimi Järva Epilepsia Ühing 
 

Toetuse saaja Toetuse saaja võib erineda toetuse taotlejast vaid juhul, 

kui toetuse taotleja on KOV-i hallatav asutus 
2. Nimi Järva Epilepsia Ühing 
3. Registrikood 80249570 
4. Juriidiline aadress Lai tn. 33, Paide 72720 
5. Postiaadress Lai tn.33 Paide 72720  
6. Arvelduskonto, viitenumber ja pank* 221036244473 
7. Esindaja nimi ja ametikoht Katrin Rei 
*Toetuse saaja nimi ja arvelduskonto omaniku nimi peavad olema samad. 
 

Projekti kontaktisik  

8. Nimi Katrin Rei 
9. Telefon +37256916443 
10. E-posti aadress katrei57@gmail.com 
 

11. Projekti nimetus Järva Epilepsiaühingu infopäevad 2015. 

12. Toetuse kasutamise ajavahemik 01.01.2015 – 31.12.2015 

13. Projekti üldmaksumus 552 
14. Hasartmängumaksu 

Nõukogult taotletav summa 
502 

15. Omafinantseeringu summa 50 
16. Kaasfinantseeringute summa       

 
KOHUSTUSLIKUD LISADOKUMENDID: 
● LISA 1 – Projekti tulude-kulude eelarve 

Eelarve kohustuslikud osad: Tulude poolel Hasartmängumaksu Nõukogult taotletav summa, omafinantseeringu 

summa, kaasfinantseerijad ja neilt taotletavad summad või juba eraldatud summad; kulude poolel tegevuste ja 

kulude nimetused, summad kulugruppide lõikes ja projekti üldmaksumus. 
● LISA 2 – Projekti lühikirjeldus 

Kohustuslikud osad: projekti sisuline kokkuvõte, eesmärgid ja sihtgrupp, kavandatud tegevused ajalises järjestuses. 

 

Soovin toetuse kasutamise lepingu allkirjastada digitaalselt 

 

Kinnitan, et taotluses ja selle lisades esitatud andmed on õiged: 

Toetuse taotleja esindaja nimi ja ametikoht Allkiri (taotluse võib allkirjastada ka 

digitaalselt) 
Kuupäev 

Katrin Rei juhatuse liige  23.01.2015 

 

 

 

 

 

 

 



HASARTMÄNGUMAKSU LAEKUMISTEST ERALDATAVA TOETUSE TAOTLUSE 

LISA 1 

 

PROJEKTI TULUDE-KULUDE EELARVE 

 

TULUD  KULUD 

Tulu liik 

(finantseerijate lõikes) 
Taotletav 

summa 

Eraldatud summa 

/ 
vastamise 

tähtpäev 

Kulu liik Summa 

Hasartmängumaksu  

Nõukogu 
502       Ostetud koolitus 

Epil.Liidu suveseminar 

Kauksis 3 päeva 

Ühisüritus  

145,00 
 

317,00 

  40,00 

 

 

Omafinantseering 50 X Transport 50 

Kaasfinantseerijad 

(loetleda eraldi ja lisada 

kaasfinantseerimist 

tõendavad dokumendid) 

X X  

 

 

            

                              

                              

                              

                              

                  
 

            

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

TULUD KOKKU 552,00  KULUD KOKKU 552,00 

 

 

 

 



 

 

 

HASARTMÄNGUMAKSU LAEKUMISTEST ERALDATAVA TOETUSE TAOTLUSE 

LISA 2 

 

PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS 

 

1. Projekti sisuline kokkuvõte  

Projekt on suunatud epilepsiat põdevatele inimestele, nende peredele ja inimestele, kellel on vaja ja 

kes tahavad sellest haigusest rohkem teada. Ühingu eesmärk on projekti toetusel korraldatavate üri-

tuste kaudu avardada inimeste informeeritust epilepsiast kui ühest närvisüsteemi kroonilise haiguse 

liigist. Epilepsia, kui haigus on ajalooliselt seotud tugevate eelarvamustega ning kaasinimesed, kes 

seda haigust põdeva inimesega kokku puutuvad tunnevad sageli hirmu ja ebakindlust ning haiged 

ise on stressis ja kardavad sellest rääkida aimates kaasinimeste reaktsioone. Kardetakse seda, mida 

ei tunta. Eesmärk on korraldatavate koolituste, info- ning õppepäevade kaudu rääkida epilepsiast 

kui ühest haigusest paljude teiste hulgas. Koguda ja jagada järjest uuenevat infot selle haiguse kaa-

saegsete ravimeetodite, -võimaluste ja vahendite kohta. Toetada haigeid suhtlemisbarjääride ületa-

misel ning julgustada ja anda teadmisi enesehinnangu kasvatamisele ja tugevdamisele ning sellega 

rehabilitatsioonile ühiskonnas. Suurema informeeritusega kaasinimeste hulgas vähendada hirmu ja 

eelarvamusi epilepsiadiagnoosiga inimestega kokkupuutumisel ning anda oskusi ja teadmisi, et 

oleks abi, kui kellelgi on haigushoog avaldunud. Korraldada tugiisikute võrgustiku väljaarendamist, 

kes oma teadmiste ja kogemustega toetavad epilepsiahaigeid ja nende peresid.      

2. Projekti eesmärgid ja sihtgrupp 

 Sihtgrupp: Projekt on suunatud epilepsiat põdevatele inimestele, nende peredele ja kaasinimestele, 

kel on vaja ja kes tahavad sellest haigusest rohkem teada. 1. eesmärk on projekti toetusel korralda-

tavate ürituste kaudu avardada inimeste informeeritust epilepsiast kui ühest närvisüsteemi krooni-

lise haiguse liigist. See on haigus, millest haige ei taha rääkida ja millesse kaaskodanikud sageli 

suhtuvad võõrastava ebakindlusega. Kardetakse seda, mida ei tunta. Informeeritusega tõuseb tead-

likkus millega väheneb ka kaaskodanike hirm epilepsiadiagnoosiga inimeste ees ning kasvavad os-

kused ja teadmised, kui on vaja aidata inimest, kellel on haigushoog avaldunud. 2.eesmärk on kor-

raldatavate koolituste ja info- ning õppepäevade kaudu muuta kättesaadavaks järjest uuenevat infot 

selle haiguse kaasaegsete ravimeetodite, -võimaluste ja vahendite kohta. 3.eesmärk on toetada hai-

geid ületama suhtlemisbarjääride ning julgustada ja aidata kaasa haigete enesehinnangu tõstmisele 

ja enesekindluse tugevdamisele ning selle kaudu rehabilitatsioonile ühiskonnas. 4.eesmärk on info-

päevade abil ja suurema informeerituse kaudu arendada tugiisikute võrgustikku, kes oma teadmiste 

ja kogemustega on valmis toetama epilepsiahaigeid ja nende peresid.     

3. Projekti oodatavad mõõdetavad tulemused 

 Inimestele antud võimalus koostööks ja kooskäimiseks samade huvide ja probleemidega. Jagada 

infot omavahel ning koguda uusi kogemusi elus hakkamasaamisega ning diagnoosiga 

toimetulekuga. Tugiisikute võrgu arendamine ja teadlikkuse suurendamine. Suvisel üle riigilisel 3 

päevasel suveseminaril Kauksis osalevad nii haiged kui tugiisikud. Järvamaalt osalenuid 15.  Aidata 

hoida  inimestel optimistlikku elus edasiviivat jõudu ühiskonnas võrdväärse kodanikuna. Aastas 

korra kohtumine teiste ühingute inimestega. Tunda ennast vajalikuna ning aktiveerima inimest 

tegutsema temale jõukohase tegevusega. 
 



4. Projekti kavandatud tegevused ajalises järjestuses 

 1. Epilepsia päev 13.veebruaril5. Ühine jõuluüritus koos Järvamaa PIK-i teiste ühingutega. 

 


