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„Hasartmängumaksu laekumisest
toetuste
„Hasartmängumaksu
toetuste
taotluste
menetlemise,laekumisest
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taotluste
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kasutamise
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SAEPIFondi kaudu HASARTMÄNGUMAKSU LAEKUMISEST ANTUD TOETUSE
KASUTAMISE ARUANNE
Vahearuanne (periood, mille kohta
aruanne esitatakse)
Koondaruanne (projekti elluviimise
kogu periood)
2017.a.
NB! Kui tegemist vahearuandega, täita esimene rida.
Lepingu nr, sõlmimise kuupäev

3-3/44-1, 29/4

Toetus eraldatud vastavalt HMN
protokollile nr, kuupäev
Toetuse saaja nimetus

Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts

Kontaktisik
Telefon
E-posti aadress
Projekti nimetus
Projekti toimumise tegelik
ajavahemik
Projekti üldmaksumus, EUR

Valmar Ammer
55577056
valmarammer@gmail.com

SAEPIFond poolt eraldatud toetuse
summa, EUR
Omafinantseeringu summa, EUR
Kaasfinantseeringute summa, EUR

10,764.00

Kelluke 2017
22.02.2017-31.12.2017
32,589.00

300.00
22,000.00
valmarhammer@gmail.com

KOHUSTUSLIKUD LISADOKUMENDID, tuleb täita lisatud vahekaardid
●
LISA 1 – Projekti tulude-kulude aruanne
●
LISA 2 – Hasartmängumaksunõukogu otsusega saadud toetuse finantsaruanne
●
LISA 3 – Lühiülevaade projekti teostumisest (sh hinnang projekti teostumisele võrreldes
taotluses esitatuga)
NB! Maksedokumentide koopiaid ei ole vaja lisada
NB! Sotsiaalministeeriumil on õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide ja täiendavate
dokumentide ning andmete (sh detailsema tulude-kulude aruande) esitamist, lähtudes
lepingutingimustest ja Sotsiaalministeeriumi veebilehel toodud tingimustest.
NB! Toetuse saaja on kohustatud pidama Toetuse kohta arvestust vastavalt raamatupidamise
seadusest tulenevatele nõuetele, sealhulgas pidama eraldi kuluarvestust projekti kohta ning
kulutõendavatele dokumentidele märkima omakäelise kinnituse, et tegemist on antud Projekti
kuluga.
Kinnitan, et aruandes ja selle lisades esitatud andmed on õiged:
Toetuse saaja volitatud esindaja nimi ja Allkiri / võib saata ka
Kuupäev
ametikoht
digitaalselt
allkirjastatuna
hasart@sm.ee

Ann Paal - juhatuse esimees

Sotsiaalministri 09.01.2018.a.
2012. a käskkirja nr
„Hasartmängumaksu laekumisest toetuste
taotluste menetlemise, lepingute sõlmimise,
kasutamise üle järelevalve pidamise ja
tagasinõudmise kord Sotsiaalministeeriumis“
LISA 3

Tegevusprogramm alaprojektide/tegevuste lõikkes
Tegelik kulu
Jrk.
nr

Alaprojekti (tegevuse) Alaprojekti sisu avav selgitus (paari
lausega)
nimetus

1

1.

2.

3.

4.
5.
6.

2

Keskuse tegevus

Vabaõhuüritused

Rahvusvaheline
koostöö

Jõulud
Rehabilitatsiooniteenus

3

4

Nõustamistegevus,töö
võrgustikuga,projektide
ettevalmistamine, seire ja
koolitustegevus
Mahlasummeri ja ja
kontsertürituste korraldamine.
Ülemaailmsete org.
Liikmemaksud,ühine
teadustöö ja suhtlemine
Jõulupeo korraldamine Seltsi
liikmetele
Mitmesuguste tervist
taastavate protseduuride
pakkumine

Veebileht

7.

Planeeritud
kulu, €1

KOKKU:

Sellest
sellest
AruandlusFond-i
Fond-i
perioodil,
osalus, €
osalus,
€
€
4a
5
5a

sellest
Fond-i
osalus, €

Tegeliku
kulu vahe
planeeritud
kuluga, €3

sellest
Fond-i
osalus, €

7

7a

8

8a

Kulu selgitus
Meritis alaprojekti
nimi

Kokku, €

6

2

2,429

2,129

2,429

2,129

1.Keskus

2,429

2,129

0

0

4,000

4,000

4,000

4,000

2.Vabaõhuüritused

4,000

4,000

0

0

3,400

3,400

3,400

3,400

3.Rahvusvaheline koostöö

3,400

3,400

0

0

0

0

0

0

760

760

0

0

24,071

24,071

6,071

24,071

475
35,135

475
34,835

0
6,071

0
24,071

760

760

18,000
475
29,064

475
10,764

0

0

5.Jõulud

24,071

0

6.Rehabilitatsiooniteenus

475
34,375

0
9,529

1

Planeeritud kulu elluviidava tegevuse peale kokku, mitte planeeritud kulu käesolevaks aruandlusperioodiks.

2

Kulu kasvavas kokkuvõttes esimesest aruandlusperioodist käesoleva aruandlusperioodi lõpuni.

3

Veerg 8 = veerg 4 (planeeritud kulu) – veerg 7 (tegelik kulu kokku).

4

8a veeru summa (hall ruut) on jääk, mis viimase aruandlusperioodi aruande (koondaruande) puhul kuulub tagastamisele ministeeriumile.

8.Veebileht
0

Veerg 4

Veerg 7
Kontroll

Omaos. Kaasf. Omaos. Kaasf.
300

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 18,000

0

0

0

0

0

0

0

300 18,000

300

0
0

0

LISA 1 – Projekti tulude-kulude aruanne (Meriti kasutaja täidab selle lisa 1 tulude osa kogu
tegevusprogrammi kohta vastavalt lepingule ja taotlusele üldsummadena ja kulude osa lõppsummad alles
koond/lõpparuande juurde! Vahearuandes lisatakse Meritist pdf väljatrükk "Projektide üldine
aruanne")
PROJEKTI NIMETUS:

Kelluke 2017

TULUD (KÕIK PROJEKTIGA SEOTUD SISSETULEKUD, KAASA ARVATUD TEISTEST
ALLIKATEST SAADUD TOETUSED, OMATULUD)

NR
1.
2.
3.
3.1.
3.3.
3.4.

Tulud finantseerijate lõikes
Fondi kaudu
Hasartmängumaksu tuludest
Omafinantseering
Kaasfinantseerijad (loetleda
eraldi)
Sotsiaaalkindlustusamet
Eesti Töötukassa
TULUD KOKKU

Planeeritud / 31.12.2017.A.
taotletud
Tegelik /
summa
saadud summa
10,764.00
300.00

10,764.00
300.00

22,000.00
24,832.00
18,000.00
21,722.00
4,000.00
3,110.00
0.00
0.00
33,064.00

35,896.00

KULUD (KÕIK PROJEKTI RAAMES TEHTUD KULUTUSED FINANTSEERIJATE LÕIKES
LÄHTUVALT KASUTAMISE EESMÄRGIST JA TAOTLUSES ESITATUD EELARVEST)
Kulu liik (tegevuste ja kulude
Taotluses
31.12.2017.a.
nimetused, summad
esitatud
Eelarve
Täiendav/selgitav
kulugruppide lõikes ja projekti
eelarve, EUR täitmine, EUR informatsioon (vajadusel)
üldmaksumus)
1.
1.1.

Fondi kaudu HMN toetus
Tegevusprogramm kokku

X

X

10,764.00

Tegevus on lahti kirjutatud
10,764.00 Meriti programmis projektide
üldaruanne kasvavalt

10,764.00

10,764.00

1.2.

2.
2.1.

Fondi kaudu HMN toetuse arvelt
tehtud kulud kokku
Omafinantseering
Tegevusprogramm kokku

X
300.00

X
Tegevus on lahti kirjutatud
9,645.00 Meriti programmis projektide
üldaruanne kasvavalt

2.2.

3.
3.1.

Omafinantseeringu arvelt tehtud
kulud kokku
Kaasfinantseeringud
(Kaasfinantseerija nimetus)

3.1.1.

Tegevusprogramm kokku

3.2.
3.2.1.

(Kaasfinantseerija nimetus)

300.00
X

22,000.00

X

9,645.00
X
Tegevus on lahti kirjutatud
24,071.00 Meriti programmis projektide
üldaruanne kasvavalt
X

Kaasfinantseeringute arvelt
tehtud kulud kokku

22,000.00

24,071.00

KULUD KOKKU
33,064.00
HMN toetuse kasutamata jääk (tagastamisele
kuuluv summa) vt Lisa 2

44,480.00

NB: Lisa 2 järgmisel lehel

0.00

LISA 2 – Fondi kaudu Hasartmängumaksu laekumisest antud toetuse finantsaruanne (Meriti kasutaja Lisa 2 täitma ei pea vaid lisatakse Meritist
kõikkide prjektide (kus kasutati Fondi raha) pdf väljatrükk "Projekti detailne aruanne" )
NB: Vormi täitmisel tuleb täita kõik veerud
PROJEKTI NIMETUS:

HASARTMÄNGUMAKSU LAEKUMISEST ANTUD TOETUSE KASUTAMINE
Jrk Kuludokumen
nr. di nimetus

1.

Makse saaja

Kuludokumendi
number

KuluKuluTasumise dokumendi Kasutatud HMN
dokumendi
kuupäev
summa,
toetus, EUR
kuupäev
EUR

Tegevusprogramm KOKKU

Kulu sisu kirjeldus

10,764.00

Kuludokumentide lõikkes lahtikirjutus
10,764.00 programmi Merit Projektide detailses
aruandes

10,764.00

10,764.00

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
KOKKU

Hasartmängumaksu nõukogult saadud toetuse summa:

Toetuse saaja kohustub tagastama
jäägi samal ajal aruande esitamisega.
saaja: Rahandusministeerium
arvelduskonto: SEB 10220034796011;
Swedbank 221023778606; Danske Bank
AS Eesti Filiaal
333416110002; Nordea 17001577198
10,764.00 viitenumber: 2500069921

Hasartmängumaksu nõukogult saadud toetuse kasutamata jääk:
NB: Lisa 3 järgmisel lehel

0.00 selgitus: leping nr ...

LISA 3 – Lühiülevaade projekti teostumisest (sh hinnang projekti teostumisele võrreldes
taotluses esitatuga)
PROJEKTI NIMETUS: KELLUKE 2017
ÜLEVAADE PROJEKTI TEOSTUMISEST:
Palume esitada projekti sisu lühikokkuvõte:
Projekt toetas seljaajusonga ja vesipeahaigeid ning nende lähedasi tervisseisu, rehabilitatsiooniteenuste,
tervisega seotud koolituste ja ühistegevuste korraldamise ning sotsialiseerumisprobleemistiku
2. Palume välja tuua muudatused projektitaotluses esitatud ja projekti täitmise tegelike
üldnäitajate osas, põhjendada:
2.1. eesmärgid
Olla toeks haigusest haaratud Seltsiliikmetele ja nende lähikondsetele toime tulemiseks harvaesineva
raske kaasasündinud kesknärvisüsteemi vääraengulise seisu ja sellele kaasuvate lisprobleemidega
2.2. koostööpartner(d):
* B.Braun Medical
* Johnson&johnson AB Medical Eesti filiaal
* Eesti Puuetega Inimeste Koda
* Hasartmängumaksu Nõukogu
* Sotsiaalkindlustusamet
* International Federation of Spina Bifida and Hydrocephalus
* Põhjamaade Noorte Sümfooniaorkester / Anu Tali, Kadri Tali /
* Maria turismitalu Läänemaal Kõpus
* SA Tallinna Lastehaigla
* Eesti Töötukassa
* Sotsiaalkindlustusamet
* Eesti Haigekassa
* Saksama ASBH
* Saksamaa Berlini Charite Ülikoolikliiniku SpB Keskus
* Saksamaa Bonni Ülikool
* Eesti Geenivaramu
2.3. projektis osalenud inimeste arv:
* 800 - 900 Seltsi liiget koos kaaskondsetega ja huvilistega
* 62 rahvusvahelisel seminaril - koolitusprogrammis osalejat
* Kuulajaskond 2 -l väljamüüdud Põhjamaade Noorte Sümfooniaorkestri kontsertitel (Tartu, Tallinn) sh
80 Seltsist
* 56 Seltsi liiget osales Maria talu suvelaagrites
2.4. projekti täitmise kestus:
22.02.2017-31.12.2017
2.5. täiendavate ressursside taotlemiseks esitatud taotlused (ning kas need rahuldati):
2.6. Projekti oodatavate ja projekti täitmise tegelike mõõdetavate tulemuste võrdlus
Oodatud ja tegelik osalus üritustel vastas planeeritule, kõik plaanitud tegevused viidi ellu
2.7. Muu
3. Elluviidud tegevused
Alljärgnevalt on toodud juhend projekti rakendamise käigus elluviidud tegevuste kirjeldamiseks.
Palume märkida ära ka kõik projektiga seotud positiivsed ja negatiivsed kogemused. Võimalusel
siia lisada ka projekti elluviimisega seotud väljundid (video, fotod, veebilehekülg, artiklid jne)
ning informatsioon nende levitamise kohta.
vt. kodulehelt www.kelluke ülevaadet 2017.a. Seltsi tegemistest ja toimunud üritustest ning koolitustest
3.1. Tegevuste kirjeldus
Palume anda tegevuste üldkirjeldus (kontekst, teema jms)

I Seltsi keskus funktsioneerib aktiivselt. Tegevuste ettevalmistused, ürituste korraldusprobleemide ja
läbiviimisega seotud tegevused on planeeritult kontrolli all
II Vabaõhuüritused: - Mahlasummer Seli Tervisekeskuse pargis. Peaesinejaks oli Kose Kooli noorte
puhkpilliorkester. Osavõtjaid oli 119. Pakuti traditsionaalselt hernesuppi, maasikaid ja kringlit. Soovijad
said ühenduse "Minu unistuste päev" poolt korraldatuna näomaalingud. Autasustati Seltsi joonistuste
võistluse võitjaid priide perepääsmetega Tallinna Loomaaeda 2017.a.jooksul.
- Rahvusvahelise Tallinna Hobuste Ratsavõistluse raames Niitvälja Ratsaspordibaasis hobusesõidu ja
ponisõidupäev Seltsi lastele. Ratsavõistluse heategevustulu anti üle Eesti Rahvuskultuurkapitali
KELLUKESE allfondi. Tänu sellele sai 2017.a. KELLUKESE allfondi stipendiumi Kerli Pärnoja
49701260265, elukoht: Raplamaa,
Kaiu vald, Vahastu küla mob. 56652311, ratastoolis ja Anastassia Maiorova 49910280232, elukoht:
Tallinn, Läänemere tee 38 - 100 mob. 5228736, pime enesetäienduseks õpingute, enesearendamise ja
muusika alal.
- Põhjamaade
Sümfooniaorkestri toetuskontserdid "Erilisena sündinud" (2) Estonia kontsertsaalis ja 1 Tartus
Vanemuise kontsertsaalis, kuhu Seltsi liikmed ja nende saatjad said sooduspiletid ning suhelda vahetult
muusikutega. Kontserdi logo juhib tähelepanu harvikhaigstele, nende inimeste probleemidele ja üldisele
ühiskonna dolerantsi kujundamise üleskutsena - Läänemaa Maria talu suvelaagrid 2 vahetuses
noorematele ja vanematele iseseisvuse ja tervise edendamise ning ratsutamise algete omandamisega
III Rahvusvaheline koostöö Saksamaa Berlini Charite Ülikooli Müelodüsplaasiakeskusega ja Bonni
Ülikoolikliiniku, Ülemaailmse Spina bifida ja Hüdrotseefaluse katusorganistasiooniga, SpBH ravi ja
teadusuuringutega tegelevate erialaspetsialistidega Rootsist, Saksamaalt, Soomest, Tšiilist, Norrast,
USA-st, Soomest, Lätist, Leedust
- märtsis, juunis, detsembris oli IF SpBH ja HMN-i toetusel
läbiviidud Balti riikide koostööprojekt SpBH haigete konsultatsioonidega ja spetsialistide
täiendusseminariga samal ajal - Ammer Valmar ja Merlin Kizant on IF SpBH noortekomisjoni liikmed ja
osalesid mitmetel töökoosolekutel Brüsselis ja Stockholmis, Ann Paal osales Saksamaal Fuldas ASBH
töökoosolekul Fuldas. Eestis on 01.jaanuar 2017. seisuga 195 diagnoosipõhist Spb või HC haiget noort
täiskasvanut, kes on Töötukassa potentsiaalsed abivajajad. Kõik Balti riigid peavad vajalikuks ellu
kutsuda sünnist saati krooniliselt haigete jaoks polikliiniline struktuur - referentskeskused oma riikides,
kus saaks abi spetsiifiliste probleemidega haiged sünnist - täisealised elu lõpuni. SA TLH koos
3.2. Ettevalmistused
Palume kirjeldada ettevalmistusi projekti elluviimiseks
Tööplaani koostamine 2017 a. jaanuar-veebruar. Vastavalt käesolnud võimalustele sai minimaalne
tegevuskava ja -plaan üles seatud. Üksikasjalikud korraldusplaanid ja läbiviimiseks vajalikud
kokkulepped tehti töökäigus sh
ürituste läbiviijate ja läbiviimiskohtade osa, tööjõukulude ülevaatus, täpsed eelarved ning finantsplaan.
Kokkuvõtted said tehtud iga ürituse läbiviimise lõpul osalenute hinnanguna ja korraldajate poolse
aruande-hinnanguna
3.3. Praktiline korraldus
Palume kirjeldada praktilisi tugitegevusi (transport, side jms)
Põhiline suhtlemine toimus liikmete vahel Skype ja telefonide ja interneti teel, projektiülesandega seotud
koosolekutel. Laagritesse sõitmised said korraldatud osavõtjate endi transpordivahenditega, kes
koopereerumise teel võtsid kaasa lõpuks kõik osavõtjad. Bensiinikulu kompenseeriti. Enamus peredel,
kus ratastoolilaps, on oma autod. Seltsi 4 noort täisealist on omandanud iseseisva autojuhtimisoskused
ja juhiload - seetõttu oli mitmed asjaajamised ja liikumised isiklike autodega kaasates ka sõpru jt
transportivajajaid. Üks noormees omab oma firmabussi, millega sai ka ratastoolis olijat lisaks
3.4. Saavutused
Kas saavutati püstitatud eesmärgid?
JAH
Milline on olnud sihtgrupipoolne tagasiside? Millised probleemid on lahendamata ning kas on
vajadus jätkutegevusteks? Palume siinkohal viidata, mis meetodil kogutud informatsiooni põhjal
te eelnevatele küsimustele vastasite.

Tagasiside on olnud üritusel osalenutelt suusõnaline ja positiivne ning tulevikku vaatav. Seltsi oma face
book funktsioneerib, mis toimib innustavalt päris tõhusalt. Need, kes ise mingil põhjusel kas puudusid või
ei saanud lihtsalt osaleda tegevustes, tundsid paljud huvi, et mis tehti ja kuidas oli ning on avaldanud
soovi teine kord tingimata osalemiseks. Kahjuks püsib siiski seis, et osad lubavad algul üritusele tulla,
aga siis jääb tulemata tõenäoselt "kartusest kodust väljuda tundmatusse keskkonda". Need, kes on siiski
korra juba käinud ainult ühelgi üritusel, tulevad alati ka edaspidi
3.5. Jätkutegevused
Kas ja kuidas on planeeritud projekti jätkutegevused?
Taotleda jätkuvalt vahendeid Seltsi koordineeritud jätkutegeluseks, sest igal aastal on uusi liitujaid, kes
vajavad toetavat abi ja infot oma tervisprobleemide lahendamiskes. Noortele täiskasvanutele ei ole
väljundit meditsiinilisele kompleksele multidistsiplinaarse põhimõtte järgi korraldatud teenusele - on vaja
üles ehitada MDP Keskus, mis ei sõltuks üksnes mittetulundusühingulisest vabatahtlikust tegevusest.
Praegu aktiivne tegevusplaan on PERH-ga käivitatud, kuid tulemuseni pole veel jõutud. Töötukassa ja
SKA-ga koostöö on hädavajalik, kuna erispetsiifilisi probleeme tundvaid spetsialiste üldise
rehabilitatsiooni ja tööturu osas alles koolitatakse ning SpBH haiged on seetõttu jätkuvalt tõsise
bürokraatiast ja asjatundmatusest tuleneva surve all olnud ka 2017.aastal.
3.6. Majanduslik külg
Kas projekti elluviimiseks otsiti ka täiendavaid ressursse? Kui jah, siis palume kirjeldada
täiendava finantseerimise otsinguid ja sellega seoses tekkinud tähelepanekuid, esinenud
Suurprojekte ja eritaotlusi 2017.a. ei tehtud, sest konkureerimiseks dokumentide asjaajamine on liiga
keerukas, töömahukas ja tulemuslikkus positiivse vastuse saamiseks nullilähedane. Abiks oli Seltsi
katusorganisatsiooni IF SpBH toetus rahvusvaheliste ürituste kaasosalejana Seltsi tegemiste toetuseks.
Väga hea on olnud koostöö Eesti Haigekassa ja Saksamaa ASBH Bonni ja Berlini osakondadega, mis
on sealsete ülikoolihaiglate tiiva all. EPIK-u kaudu HMN-i ressursside kasutamise võimalus Seltsi
eesmärgiliseks tegevuseks on eriti oluline ja see toetab ka sotsiaalhoolekande, abivahendite ning
rehabilitatsioonitegevust. Bürokraatiat võiks olla vähem ning usalduslikum suhe elukestva puudelisuse
3.7.Järeldused, ettepanekud
Palume kirjeldada projekti rakendamisel ilmnenud probleeme. Kas sooviksite veelkord taolise
projekti elluviimisega tegeleda?
Projekt KELLUKE 2017 sai plaanitud mahus täidetud
Uut projekti on vaja Seltsi tegevuse aktiivsena hoidmiseks ja kaasasündinud kesknärvisüsteemi
väärarenguga patsientide kasvamise, arenemise, ravi ja toimetuleku osa jätkupidevaks toetamiseks.
Täna on haigete eluiga nihkunud sügava pensioniealiseni, kuid noorteks täisealisteks sirgunute
tervisprobleemide, õpingute, tööle saamise ning iseseisva toimetuleku osas ei ole veel rahuldavale
Muud kommentaarid
Projekti läbiviijate vabatahtlik töö peaks olema suuremas mahus kompenseeritud kas või eraldi
alaprojektina põhimõttel "teistele head tehes teed ka endale head" . Praegu on prevaleeruma hakanud
ohtlik seis, et töötamine on kahjulik, sest toob kaasa liigest kulu, mitte töörõõmu ja tulu. Mugavam on olla
kodus ja kapselduda sinna selle asemel, et edurõõmu ja "teen tööd, et paremini elada" eesmärki püüda.
Tundub, et paljudel on motivatsioonipuudus või hoopis noortel " õpetatud abitus" ja mugavus, et küll
keegi ikka minu asju korraldab ning ajab. Võiks olla eestvedaja, kes on eelarvelisel tööl.

Vabariigi Valitsuse
08.04.2010.a
määruse nr 46 alusel
esitatava aruande
täitmiseks

EPI Koja võrgustikule tegevustoetuse taotlemisel lähtub Fond EV Valitsuse
poolt 15.mail 2001.a. heakskiidetud EV Invapoliitika Üldkontseptsiooni
“Puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomise standardreeglid”
18.reeglist, mille kohaselt peab riik tunnustama, et puuetega inimeste
organisatsioonidel on invapoliitika arendamisel oma roll:
• vajaduste ja prioriteetide määratlemine
• planeerimises osalemine
• puuetega inimeste elu puudutavate teenuste ja abinõude osutamine ja
hindamine
• ning rahva teadlikkuse tõstmisele ja muutuste elluviimisele
kaasaaitamine

Arvuline indikaator

Puuetega inimeste organisatsioonid realiseerivad neid rolle oma
tegevusprogrammides läbi alljärgnevate tegevuste:

Taotluses
planeeritud

Tegelik
(kasvavalt aasta
algusest)

jah

GV proj-s
770 osalejat ja
projekt
jätkub
Balti
riikides sh
Eestis
SpBH haigete elu-kvliteedi ja
olukor-ra
kaardis-tus
ning
paranemiseks meetmete tõstatamine

1.
vajaduste ja prioriteetide määratlemiseks:
1.1. uuringute algatamine ja läbiviimine ning saadud informatsiooni
süstematiseerimine ning edastamine poliitikakujundajatele ja teistele
huvigruppidele

1.2. puuetega inimesi puudutavate seaduste, muude õigusaktide, eelnõude,
arengukavade, programmide ning projektide väljatöötamises ja elluviimises
osalemine
1.3. poliitikakujundajatele ettepanekute, märgukirjade ja ekspertarvamuste
edastamine
1.4. erinevates nõukogudes, töögruppides, komisjonides ja ümarlaudades,
milles on püsiv esindatus, liikmeks olemine
1.5. …………
2.
planeerimises osalemiseks:
2.1. ettepanekute esitamine riiklike ja/või KOV poliitikate, arengukavade,
eelarvete jms väljatöötamisel
2.2. ettepanekute esitamine riiklike ja/või KOV sotsiaalteenuste regulatsiooni
muutmiseks (teenuseosutamise riiklik planeerimine, teenuste kvaliteedi ja
tulemuslikkuse suurendamine, teenuste vastavus puudega inimeste
vajadustele)
2.3. ………..

jah

1

jah

1

jah

2

jah

1

jah

1

3.
puuetega inimeste elu puudutavate teenuste ja abinõude
hindamine ja osutamine:
3.1. puuetega inimestele osutatavate teenuste hindamine
3.2. ettepanekute esitamine riiklike või KOV teenuste
parandamiseks/muutmiseks
3.3. puuetega inimestele suunatud teenuste osutamine
3.4. erinevate oskuste arendamiseks tehtavate ürituste korraldamine
3.5. ……..
4.
rahva teadlikkuse tõstmisele ja muutuste elluviimisele
kaasaaitamine:
4.1. puuetega inimestega seonduva kajastamine artiklites ja esinemistes
avalikus meedias (TV, raadio, ajalehed, ajakirjad)
4.2. teabepäevade, seminaride, konverentside jms infoürituste korraldamine
4.3. ……..

jah

1

jah

3

jah
jah

rehab
6

jah

4

jah

8

Enesehindamise küsimustik toetuse saajale hasartmängumaksu laekumisest antud
toetuse kasutamise lepingule nr....................

Küsimus

Jah

Ei

Kommentaarid

nr. Lepingu tingimused
1. Kas olete tutvunud hasartmängumaksu laekumisest antud
toetuse kasutamise lepingu eritingimustega?
2. Kas olete tutvunud hasartmängumaksu laekumisest antud
toetuse kasutamise lepingu üldtingimustega ministeeriumi
kodulehel?

ja
ja

http://www.sm.ee/meie/dokumendiregister/sotsiaalministeeriumilepingute-uldtingimused.html

3. Kas projekt on ellu viidud lepingus sätestatud ajavahemikul ?

ja

4. Kas vahe/koondaruanded on fondiile esitatud tähtaegselt?

ja

5. Kas olete lepingu tingimuste muutmise soovi korral esitanud
kirjaliku taotluse fondipoolsele kontaktisikule?
*palume vastata lepingu tingimuste muutmise korral
6. Kas olete projekti eelarve/tegevuste muutmisel informeerinud
kirjalikult fondipoolset kontaktisikut?
*palume vastata eelarve muutmise korral
Raamatupidamise korraldus
7. Kas olete toetuse kohta pidanud arvestust vastavalt
raamatupidamise seadusest tulenevatele nõuetele?
Palun märkige kommentaari lahtrisse
raamatupidamisprogramm, mida kasutate?
8. Kas peate eraldi projekti kuluarvestust vastavalt taotluses
olevale eelarvele?
9. Kas projektiga seotud kulutõendavad dokumendid on eristatud
muudest dokumentidest?
10. Kas paberkandjal kuludokumentidele olete märkinud omakäelise
kinnituse, et tegemist on antud toetuse kasutamise lepingu
projekti kuluga?
11. Kas elektroonilisel kujul olevad dokumendid on paberkandjal
kirjalikult taasesitatavad?
12. Kas teenuste sisseostmisel olete sõlminud selleks vajalikud
teenuslepingud? (näit. raamatupidamise korraldus, IT- tugi,
kodulehe haldus, serveri rent, ruumide üür vms....)
13. Kas projekti tegevuste elluviimiseks olete sõlminud vajalikud
töövõtulepingud (näit: projektijuht, lektorid, raamatupidaja
vms....)?
14. Kas säilitate lepinguga seotud dokumente, sh toetuse
kasutamise kuludokumente?
(mitte vähem, kui 3 aastat alates lepingu lõppemisest)
Projekti tegevused
15. Kas projekti tegevuste ellu viimisel olete lähtunud taotluses
esitatud eelarvest?
16. Kas projekti elluviimiseks tehtud kulutused on sihipärased?

ei

sellel aastal ei
olnud vaja

ei

ei olnud vaja

ja

MERIT activa

ja
ja
ei

ja
ja

ja

ja

ja
ja

17. Kas olete kinni pidanud projekti tegevus- ja ajakavast?

ja

18. Kas projekti taotluses kirjeldatud eesmärgid on saavutatud?

ja

19. Kas on olemas tõendusmaterjalid projekti käigus läbi viidud
ja
tegevuste kohta (näit: kokkulepped ja kirjavahetus
koostööpartneritega, kutse, kuulutused, ürituste kavad,
osavõtjate nimekirjad jne...)?
20. Kas olete täitnud projekti oma- ja/või kaas-finantseeringuga
ja
seotud nõudeid?
21. Kas olete saanud taotluses esitatud tegevuste finantseerimiseks ja
toetust mõnest muust finantseerimisallikast?
*Palume nimetada allikad
22. Kas olete peale koondaruande esitamist toetuse kasutamata
jäägi ministeeriumile tagastanud?
*palume vastata kasutamata jäägi olemasolul

Infovahetus
23. Kas toetuse abil korraldatud üritustel, reklaamidel või trükistel
olete eksponeerinud Hasartmängumaksu Nõukogu logo?

ja

24. Kas MTÜ juhatuse koosolekul projekti tegevuste kohta vastu
ja
võetud otsused on protokollitud ja allkirjastatud?
25. Kas olete osalenud ministeeriumi poolt korraldatud HMN
ja
teabepäevadel?
26. Kas info saamiseks ja hasardi nõukogu protokollide vaatamiseks ja
kasutate ministeeriumi ja HMN kodulehte?
http://www.sm.ee/sinule/projektijuhile.html
http://www.hmn.ee/

Täitja:
Ann Paal / juhatuse esimees /
Kuupäev: 09.01.2017.
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