
 

HASARTMÄNGUMAKSU LAEKUMISTEST ERALDATAVA TOETUSE TAOTLUS 

 
 

Taotlus esitatakse 

(märkida sobiv) 

 

 Haridus- ja Teadusministeeriumile 

 Sotsiaalministeeriumile 

 Kultuuriministeeriumile (kultuuriprojekt) 

 Kultuuriministeeriumile (spordiprojekt) 

 

Toetuse taotleja 

1. Nimi Järva Psoriaasi Ühing 

 

Toetuse saaja Toetuse saaja võib erineda toetuse taotlejast vaid juhul,  

kui toetuse taotleja on KOV-i hallatav asutus 

2. Nimi Järva Psoriaasi Ühing 

3. Registrikood 80254565 

4. Juriidiline aadress Lai tn.33, Paide  72720   

5. Postiaadress Lai tn.33, Paide  72720   

6. Arvelduskonto, viitenumber ja pank* 221037999170  Swedbank 

7. Esindaja nimi ja ametikoht Martin Kalberg juhatuse liige 

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

 

Projekti kontaktisik 

8. Nimi Martin Kalberg 

9. Telefon 56691759 

10. E-posti aadress greblak@yahoo.com 

 

11. Projekti nimetus Järva Psoriaasi Ühingu õppepäevad aastal 2015     

12. Toetuse kasutamise ajavahemik 01.01.2015    − 31.12.2015    

13. Projekti üldmaksumus 552,00     

14. Hasartmängumaksu  

Nõukogult taotletav summa 
502,00     

15. Omafinantseeringu summa 50,00     

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 

Martin Kalberg  22.01.2015      

 

 



 

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 

502,00           Ostetud koolitus 

Töötasu + 33% +0,8% 

Transport  

Raamatupidamisteenus  

Ühisürituse omaosalus  

Psoriaasi Liidu üritustel 

osalemine.  

120,00 

95,00 

50,00 

40,00  

40,00  

157,00  

Omafinantseering 50,00     X Toitlustus 50,00     

Kaasfinantseerijad 

(loetleda eraldi ja lisada 

kaasfinantseerimist 

tõendavad dokumendid) 

X X  

 

 

            

                              

                              

                              

                              

                              

                                

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

TULUD KOKKU 552,00     KULUD KOKKU 552,00   

 

 

 



HASARTMÄNGUMAKSU LAEKUMISTEST ERALDATAVA TOETUSE TAOTLUSE 

 

PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS 

 

LISA 2 

 

1. Projekti sisuline kokkuvõte 

 Info ja õppepäevadega tutvustatakse psoriaasi põdevatele inimestele võimalusi haigusega 

toimetulekuks ning elukvaliteedi parandamiseks. Sellistel päevadel esinevad nahahaiguste 

spetsialistid, ravimifirmade esindajad ja jagatakse omavahel kogemusi. Psoriaasi ravist huvitunud 

saavad ülevaate turul olevatest ravimitest sh uudistoodetest ning ravimetoodikast.       

2. Projekti eesmärgid ja sihtgrupp 

Programm on suunatud psoriaasihaigetele ja teistele, kes on huvitatud sellest haigusest rohkem teada 

saama- sest ja oma vaimse ja füüsilise tervise eest rohkem ja paremini hoolitsemisest. Leiame, et 

ühingul on see võimalus ja ka kohustus, et elanike tervisekasvatust suunata. Eesmärgiks on 

psoriaasihaigete elama õpetamine – tervisliku eluviisi edendamine.       

3. Projekti oodatavad mõõdetavad tulemused 

Teavitada inimesi nende haigusest, et inimesed ei peaks häbenema oma haigust. Praegu on ühingus 

vähe liikmeid. Teha rohkem teavitusüritusi, et sellel aastal tuua ühingusse juurde vähemalt 6 – 7 

inimest. Korraldame ühisüritusi teiste organisatsioonidega. Nii saame kaasata suurema hulga inimesi. 

Osaleme Järvamaa PIK koolitusel tööhõive projekti raames. Kuna meie ühing on väike, siis osaleb 

koolitusel 1 inimene. Osaleme aktiivselt Psoriaasi Liidu poolt korraldatavatel üritusel 2 – 3 inimesega. 

Järva Psoriaasi Ühing aitab oma liikmetel integreeruda tavaühiskonda – tööhõives rakendust leida 

ning vaba aega sisustada.  Korraldab psoriaasihaigetele, nende perekonnaliikmetele ja toetajatele 

loenguid, teabepäevi, seminare, puhkeõhtuid, laagreid ning muid üritusi; annab võimalusel välja 

teabelehti ja voldikuid; organiseerib oma liikmete koolitust, enesetäiendamist; teeb koostööd teiste 

puuetega inimeste organisatsioonidega. 

  
 
  

 

4. Projekti kavandatud tegevused ajalises järjestuses 

1. Mai 2015 - infopäev "Psoriaasi ravimeetodid" 

2. Juuni 2015 - ühine õppepäev teiste liikmesorganisatsioonidega. 

3. August 2015 - Kuidas õigesti käituda psoriaasi olemasolu korral.  

4.  Juuni - Oktoober 2015 Eesti Psoriaasiliidu üritustel osalemine.  

5. Juuli Osalemine Järvamaa PIK korraldataval üritusel.  

 

 

 


