
 

HASARTMÄNGUMAKSU LAEKUMISTEST ERALDATAVA TOETUSE TAOTLUS 

 
 

Taotlus esitatakse 

(märkida sobiv) 

 

 Haridus- ja Teadusministeeriumile 

 Sotsiaalministeeriumile 

 Kultuuriministeeriumile (kultuuriprojekt) 

 Kultuuriministeeriumile (spordiprojekt) 

 

Toetuse taotleja 

1. Nimi Järvamaa Puuetega Inimeste Koda 

 

Toetuse saaja Toetuse saaja võib erineda toetuse taotlejast vaid juhul,  

kui toetuse taotleja on KOV-i hallatav asutus 

2. Nimi Järvamaa Puuetega Inimeste Koda 

3. Registrikood 80027935 

4. Juriidiline aadress Lai tn.33, Paide 72720    

5. Postiaadress  Lai tn.33 Paide 72720   

6. Arvelduskonto, viitenumber ja pank*  EE912200221035849031  Swedbank 

7. Esindaja nimi ja ametikoht Ülo Paas - juhataja 

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

 

Projekti kontaktisik 

8. Nimi Ülo Paas 

9. Telefon 38 52 553; 53 316 930 

10. E-posti aadress jarvakoda@gmail.com 

 

11. Projekti nimetus Järvamaa Puuetega Inimeste Koja tegevuse projekt  2016 

12. Toetuse kasutamise ajavahemik 01.01.2016 − 31.12.2016 

13. Projekti üldmaksumus 11 623,00   

14. Hasartmängumaksu  

Nõukogult taotletav summa 
9930,00 

15. Omafinantseeringu summa 1693 
 

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 

Ülo Paas - juhataja Allkirjastatud digitaalselt 11.01.2016.a. 

 



 

 

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 

9930,00            Töötasu+33%+0,8% 

Ühingu juhtide ja juhatuse 

liikmete koolitus, seminarid  

2 päevane teabe ja puhke 

üritus allorganisatsioonide 

aktiivile. 

Puuetega Inimeste päev koos 

Lääne-Virumaa PIK-ga 

Paides  

Viie valla külastus.  

Ühisüritus puuetega 

inimestele ja pereliikmetele. 

Reserv   

6380,00 

660,00 

 

600,00  

 

 

650,00  

 

 

580,00  

 

560,00 

500,00  

   

Omafinantseering  1693, 00   X Telefon, kantselei ja side 

kulu, transport, ürituste 

omaosalus  

raamatupidamine, 

organiseerimiskulud.   

1693,00   

Kaasfinantseerijad 

(loetleda eraldi ja lisada 

kaasfinantseerimist 

tõendavad dokumendid) 

X X  

 

 

            

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

TULUD KOKKU 11 623.-  KULUD KOKKU 11 623.- 

 



HASARTMÄNGUMAKSU LAEKUMISTEST ERALDATAVA TOETUSE TAOTLUSE 

LISA 2 

 

PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS 

 

1. Projekti sisuline kokkuvõte  

 Koja tegevuse kaudu on erinevate puuetega inimeste gruppidel on võimalus saada teadmisi arstidelt, 

osaleda psühholoogilist tuge    pakkuvatel kursustel ja võtta osa ühisüritustest. Laiendada Koja 

tegevust maakonnas ( tööhõive, koondada inimesi ühingutesse, tihedam koostöö omavalitsustega, 

ulatuslikum info kohalikus meedias.) Kojas tegutseb praegu 12 ühingut 901 liikmega. Osutame 

isikliku abistaja teenust Paide linna 7 liikumispuudega ja 1 pimedale. Rahalised vahendid eraldab 

Paide linn. Sellel aastal külastame vähemalt 5 valda. Tutvustame Koja ja ühingute töid ja tegemisi.   

   

2. Projekti eesmärgid ja sihtgrupp 

 Sotsiaalne. Erinevate puuetega inimeste ühenduste liikmetele. Aktiivsem töö inimestega kes ei ole 

koondunud ühingutesse. Valdade külastamine-eesmärgiga tutvustada puuetega inimestele meie 

tegemisi, korraldada valdades kohapeal üritusi. suuremal osal inimestel puudub võimalus sõita 

Paidesse üritustele, parandada koostööd kohalike omavalitsustega. Ühingu juhtide ja juhatuse 

liikmete koolitamine, osalevad ühingute juhid ja juhatuse liikmed - kasusaajaid 18-20 inimest. Aidata 

puuetega inimesi siseneda tööturule. Tutvumine teiste maakondadade Kodade tööga. Tihe koostöö 

Eesti Puuetega Inimeste Kojaga ja EPI Fondiga.   

3. Projekti oodatavad mõõdetavad tulemused 

Viia ellu kõik projektis kavandatud üritused. Parandada koostööd Järvamaa Omavalitsuste Liiduga. 

Aktiivselt toetada uute puuetega inimeste organisatsioonide loomist. Kaasata Koja töösse aktiivseid 

inimesi. Loodetavaid kasusaajaid ca 800 inimest. Sellel aastal soovime külastada vähemalt viit (5) 

omavalitsust Järvamaal, et saada ülevaade sealsetest puuetega inimestest. Loodame et igas 

omavalitsuses osaleb meie üritustel vähemalt 10-15 inimest Osalejaid ca 40 – 50 inimest. 

Rahvusvahelise Puuetega Inimeste Päeva tähistamine koos Lääne-Virumaa Kojaga Rakveres – 

osalejaid ca 200 – 250 inimest  

4. Projekti kavandatud tegevused ajalises järjestuses 

 1. Järvamaa PIK arendustegevus ( päevakeskusteenus, isikliku abistaja teenus, koja igapäevase töö 

kordineerimine, puuetega inimeste, nende pereliikmete nõustamine sotsiaalvaldkonnas, puuetega 

inimeste võrdsete võimaluste standardreeglite täitmine.) jaanuar - detsember 2016.a. 

2. Koolitused ühingu juhtidele ja juhatuse liikmetele. veebruar - detsember 2016.a. 

3. Ühisüritus puuetega inimestele ja nende pereliikmetele - "Ole reibas." august 2016.a.  

4. 2 päevane teabe ja puhke üritus allorganisatsioonide aktiivile juuli 2016.a.  

5. Rahvusvahelise puuetega Inimeste päeva tähistamine koos Lääne-Virumaa PIK- ga Rakveres 

november 2016.a.  

6. Viie (5) omavalitsuse külastamine ja ürituste korraldamine    

 

 

 


