
 

HASARTMÄNGUMAKSU LAEKUMISTEST ERALDATAVA TOETUSE TAOTLUS 

 
 

Taotlus esitatakse 

(märkida sobiv) 

 

 Haridus- ja Teadusministeeriumile 

 Sotsiaalministeeriumile 

 Kultuuriministeeriumile (kultuuriprojekt) 

 Kultuuriministeeriumile (spordiprojekt) 

 

Toetuse taotleja 

1. Nimi Järva Diabeetikute Selts MTÜ 

 

Toetuse saaja Toetuse saaja võib erineda toetuse taotlejast vaid juhul,  

kui toetuse taotleja on KOV-i hallatav asutus 

2. Nimi Järva Diabeetikute Selts MTÜ  

3. Registrikood 800 404 62 

4. Juriidiline aadress Vee 3 72713 Paide      

5. Postiaadress Vee3 72713 Paide 

6. Arvelduskonto, viitenumber ja pank* EE121010702000718004 

7. Esindaja nimi ja ametikoht Juhatuse liige Eevi Sikstus 

*Toetuse saaja nimi ja arvelduskonto omaniku nimi peavad olema samad. 

 

Projekti kontaktisik 

8. Nimi Eevi Sikstus      

9. Telefon 5557 6915 

10. E-posti aadress evi.sikstus@mail.ee 

 

11. Projekti nimetus Diabeet ohustab kõiki 

12. Toetuse kasutamise ajavahemik Veebruar – detsember 2015 

13. Projekti üldmaksumus 1045 

14. Hasartmängumaksu  

Nõukogult taotletav summa 

941 

15. Omafinantseeringu summa 104 

16. Kaasfinantseeringute summa 0 

 

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, projekti oodatavad mõõdetavad 

tulemused, 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 

Juhatuse liige Eevi Sikstus Allkirjastatud digitaalselt 23.01.2015.a. 

NB! Taotluse allkirjastamisega annab toetuse taotleja nõusoleku, et otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta 

tehakse talle teatavaks Hasartmängumaksu Nõukogu ja ministeeriumi veebilehel avaldamisega. 



 

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 

941       Koolitajate ( 3 ) töötasud ja 

sellega kaasnevad maksud 

 

Koolitusmaterjalid ja 

abivahendid  

 

Ruumide  ja inventari rent  (  

41 € x 3 ) 

 

Lähetuskulud 

(Tallinn, Tartu ) 

 

Transport  

(isikliku sõiduauto kulude 

 kompensatsioon) 

 

Info- ja kommunikatsiooni- 

tehnoloogia kulud ( mobiil- 

telefon ) 

 

 

369 

 

171 

 

 

123 

 

 

42 

 

 

177 

 

 

 

 

 

 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omafinantseering 104 X Projektijuhi töötasu ja 

sellega kaasenevad maksud 

 

 

104 

Kaasfinantseerijad 

(loetleda eraldi ja lisada 

kaasfinantseerimist 

tõendavad dokumendid) 

X X  

 

 

            

                              

                              

                              



                              

                  
 

            

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

TULUD KOKKU 1045  KULUD KOKKU 1045 

 

HASARTMÄNGUMAKSU LAEKUMISTEST ERALDATAVA TOETUSE TAOTLUSE 

LISA 2 

 

PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS 

 

1. Projekti sisuline kokkuvõte 

 

Diabeeti põeb Eestis 7-9 % elanikest . Haigestumine süveneb aasta-aastalt. Ülekaaluliste 

inimeste arvu kasvuga sagenevad  II tüüpi suhkurtõve juhud. Vanemaealistel võib haigus 

peidus olla aastaid kuni  ilmnevad diabeedi tüsitused: jalavaevused, neuropaatilised haavan- 

did,  gangreen,  südamelihase infarkt,  ajuinfarkt, pimedaks jäämine, neerupuudulikkus  jne.  

 

Keskmist statistikat arvestades on Järvamaal ca 2100- 2700 diabeetikut. Käesoleva projekti 

raames on fookuses diabeedi kui haiguse ja riskitegurite tutvustus ning haigusega toimetulek.  

 

Tervisepäevadel mõõdetakse tervisenäitajaid ( vererõhk, -suhkur, KMI  , üldkolesterool ja/ või 

tervisetestid)  ning  antakse individuaalset nõu . Tuvustatakse igapäevaseid   abivahendeid , 

diabeetikute probleeme, sealhulgas tööturul püsimine, töö- ja pereelu ühitamine, üldine 

invapoliitika. 

 

       Üritusi reklaamitakse ja tulemusi kajastatakse meedias ( raadio, ajaleht, infoportaal ).  

       Projekti   läbiviimisel riske ei ole ette näha. Teostaja omab vajalikku oskust ja pikaaegseid 

       kogemusi  erinevate terviseürituste läbiviimisel. 

 

 



2. Projekti eesmärgid ja sihtgrupp 

 

Inimese tervis sõltub paljudest  mõjuteguritest. Kõige rohkem saab inimene ise oma tervist  

mõjutada  eluviisi tervislikumaks muutmisega . Selle aluseks on teadlikkus ,  terviseteadmiste  

kasv ja  - käitumise teadlik  suunamine. 

        

             Teemad  , mida  projekti käigus käsitletakse : 

 

- Diabeedi  kui raske kroonilise haiguse tutvustamine 

- Teavitamine terviseriskidest ja diabeedi ohumärkidest haiguste ennetamise nimel   

- Diabeetikute  ja nende pereliikmete terviseteadlikkuse tõstmine haigusega parema 

                    toime tulemise ja elukvaliteedi tõusu nimel   

- Liikumisharrastuse ja vaimse tasakaalu  kasulikkus tervisele   

- Diabeetikute   probleemide, sealhulgas  raskused  tööturule sisenemise ja seal  püsimisega ,  

teadvustamine ja lahendustele kaasaaitamine  

- Diabeetikute seltsi  koostöö  teiste puuetega inimeste  organisatsioonide , riigi - ja 

tervishoiuasutuste , omavalitsuste ning  puudeteemast huvitatud kolmanda sektoriga. 

Kaasaaitamine Eesti puudepoliitika arengutele. 

 

       Käesolev projekt on suunatud Järvamaa puudega ja krooniliste haigustega  inimestele  , nende 

       peredele,  eakatele, üldsusele.  

 

         

  

3.Projekti oodatavad mõõdetavad tulemused 

 

                Tervisepäevad : 3 

                Tervisepäevadest osavõtjad : 100 

                Meediakajastused : 3 

                Osavõtjate suulised küsitlused / ankeedid : 30 

                Uute terviseprojektide algatamine omavalitsustega : 1  

 

                Otseselt mõõdetavad statistilised keskmised avalduvad tulevikus. Näiteks uued 

                haigusjuhud, diabeetikute arvu kasv või vähenemine , diabeedist tingitud tüsistuste 

                avaldumine jne. 

 

Projekti käigus  ankeetide ja suuliste küsitlustega  tehtud  arvamuste, ettepanekute ja  hinnangute  

sisuline analüüs annab konkreetse ülevaate  üksikute ürituste kohta ja projekti üldisest 

toimimisest . Vajadusel ja võimalusel tehakse muudatusi. Üldsuse teavitamine projekti 

sündmustest toimub koostöös meediaga s.o. raadio, infoportaal ja/või ajalehed.  

 

Uute terviseprojektide algatamine koostöös omavalitsuste ja perearstidega võimaldab kaasata uusi 

partnereid ja kaasfinantseerijaid ning tervisepäevi korraldada maaomavalitsustes. 

 

 



4. Projekti kavandatud tegevused ajalises järjestuses 

 

             Projekti käigus toimub   kolm tervisepäeva. 

.  

   

1. Raamatu „ Tervise hoidmise toidud ( abiks diabeedi korral )  „  tutvustamine praktilise 

õppusega  - II kvartalis Türil , raamatu autor , toiduvalmistamise ja toitumisõpetuse õpetaja 

Maire Vesingi  

 

2. Ajakirja Diabetes Sügis 2014  ja nõustamismaterjalide Diabetes Conversations Map 

tutvustamine -  III kvartalis Paides , diabeediõde Anne Amos 

 

3.  Seltsi 20. sünnipäeva tähistamine  „ Diabeedi ennetamine elustiili muutmisega   -  IV kvartalis 

              Paides – endokrinoloog Tatjana Vinogradova  

 

 

 


