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Mis on Eesti Puuetega Inimeste Koda 
ehk EPIKoda? 

1993. aastal loodud katus- ja 
esindus-organisatsioon 48 

liikmesorganisatsiooniga ja 5 
toetaja-liikmesorganisatsiooniga

Põhjamaade mudel

 



EPIKoja hoone, Toompuiestee 10, Tallinn



Juhtimine ja rahastamine

• 48-liikmeline üldkoosolek

• 9-liikmeline juhatus

• 5-liikmeline palgaline tegevmeeskond + tugipersonal

Rahastus:

EPIFond u 50% + lisaprojektid erinevatelt rahastajatelt u 50%

Kogueelarve maht 2019: 348 000 eurot



EPIKoja juhatus al 2018



EPIKoja liikmesorganisatsioonide tüübid

• Maakondlikud puuetega inimeste kojad, mis koondavad kohalikke puuetega 
inimeste ja krooniliste haigete ühinguid

• Üleriigilised puudespetsiifilised katusorganisatsioonid 
      nt. Eesti Pimedate Liit – koondab regionaalseid pimedate ühinguid

• Kroonilise haiguse põhised katusorganisatsioonid 
      nt. Eesti Sclerosis Multiplexi Ühingute Liit – koondab regionaalseid  
      SM ühinguid

• Organisatsioonid, mis koondavad üksikliikmeid nt. Eesti Pimekurtide Tugiliit

• EPIKojal kokku liikmete kaudu u 22 000 üksikliiget.



Liituge EPIKoja liikmesorganisatsioonidega!

Sobiva organisatsiooni leiad
https://epikoda.ee/kes-me-oleme/koja-liikmed

või küsi nõu EPIKojast 

https://epikoda.ee/kes-me-oleme/koja-liikmed


EPIKoja huvikaitse tegevused

Oma huvikaitse alases tegevuses lähtume põhikirjalistest eesmärkidest:

• Kaitsta puuetega inimeste (inim-, kodaniku-, sotsiaalseid ning majanduslikke) õigusi.
• Kaitsta oma liikmete ning liikmeskonna liikmete huvisid.
• Olla puuetega inimeste poliitika edendamise alaseks üleriigiliseks koostöö- ning 

koordinatsiooniorganiks;
• Esindada ja kaitsta Eesti puuetega inimeste huve Euroopa ja rahvusvahelisel tasandi.
• Soodustada võimaluste võrdsustamist kõigile vastavalt mittediskrimineerimise 

põhimõttele koostöös riigi valitsemis- ja võimuorganite, kodanikeühenduste, ärisektori 
ning rahvusvaheliste organisatsioonide ja esindustega.

• Osutada koolitus-, hoolekande- ja sotsiaalalaseid ning teisi teenuseid ning korraldada 
ühisüritusi.



EPIKoja peamine roll 
• Puuetega ja krooniliste terviseprobleemidega inimeste 

õiguste ja huvikaitse riigi tasandil ning avalikus 
meediaruumis

• Liikmesorganisatsioonide toetamine ja jõustamine
• Rahvusvaheline koostöö – EPIKoda on Euroopa Puuetega 

Inimeste Foorumi ja Euroopa Patsientide Foorumi liige
• Puuetega inimeste ja lähedaste tasuta nõustamine
• Valdkonna info vahendamine puuetega ja 

terviseprobleemidega inimestele ja nende lähedastele, 
avalikkusele



Legitiimsus

• EPIKoja kontekstis tähendab legitiimsus arusaama, et 
tegevused on seaduslikud, vastuvõetavad ja õigustatud. 

• Legitiimsuse annab meie võrgustik ja selles tehtav koostöö ja 
kokkulepped, st meie tehtav on vajalik, tõsiseltvõetav, mis on 
hädavajalik edukaks huvide eest seismiseks.

• Legitiimsus on eelduseks, et  EPIKoda tunnustatakse, 
arvestatakse, tahetakse koos töötada ja sind toetada.



Aastapõhised prioriteedid

2020
1) KOV tasandi sotsiaalkaitse tugevnemisele kaasaaitamine;
2) Sihtgrupi (puudega inimesed, kroonilised haiged ja nende lähedased) teavitamise 
tõhustamine (sh väljapoole EPIKoja liikmete liikmeskonda); 
3) EPIKoja võrgustiku huvikaitse- ja rahastusmudeli uuenduste väljatöötamine koostöös 
EPIFondiga.

2021
1) KOV tasandi sotsiaalkaitse tugevnemisele kaasaaitamine; 
2) Ligipääsetavuse edendamine EPIKoja võrgustiku poolt.

2022
+
3) Kaasamine otsustusprotsessidesse (fookusega e-tervise ja personaalmeditsiini 
teemadel).



Eesmärkide saavutamiseks:

• Teeme koostööd riigiasutuste, omavalitsuste ja 
kodanikuühiskonna ning erasektori organisatsioonidega.

• Osaleme töörühmades; vahendame informatsiooni, viime ellu 
arendustegevusi ja projekte EPIKoja liikmesorganisatsioonidele 
ning puuetega inimestele ja kroonilistele haigetele.

• Anname välja teabematerjale, suhtleme laiema avalikkusega 
läbi meedia.



Huvikaitse osalemise kaudu

• Huvikaitse TOP-teemad: puude tuvastamise praktika, COVID19 kriis, 
täitemenetlus ja töövõimetoetus, abivahendite e-teenindus, Eesti 2035 
arengukava, telesaadete subtiitrid, ühistranspordi ligipääsetavus.

• 65 arvamust ja eksperthinnangut poliitikakujundajatele/koostööpartneritele
• EPIKoja esindajate osalemine 46-s regulaarses töörühmas/nõukogus
• COVID19 kriisis puuetega inimeste huvikaitse ja saavutatud erisused
• COVID19 kriisis EPIKoja võrgustiku rahastuse säilitamine 
• 4 regionaalset ümarlauda KOVidele ja PI ühingutele (3 veebis, 1 Rakveres)
• Intensiivne töö Ligipääsetavuse rakkerühmas
• 18 ettekannet koostööpartnerite üritustel 
• ÜRO PIK variraporti esitamine ja kaitsmine – riigipõhised soovitused



EPIKoja tasuta juriidiline nõustamine

• Puudega inimeste ja nende lähedaste tasuta 
õigusnõustamine koostöös SA Õigusteenuste Bürooga 
(elukondlikud teemad nt perekonnaõigus, täitemenetlus)

• Info ja eelregistreerimine: tel 53 850 005 E-N kell 10- 16

• Töövõime hindamise ja puude tuvastamise tasuta 
nõustamine tööealistele EPIKojas

• Info ja eelregistreerimine: tel 6715909 või 

                                                   noustaja@epikoda.ee



EPIKoja tasuta sotsiaalnõustamine 
erivajadustega inimestele ja pereliikmetele

Aitame aru saada: 

• millised on abivajaja õigused abi saamisel

• kuhu ja millises järjekorras pöörduda teenuste ja toetuste 
saamiseks

• Pöörduda tel 6616629 või tel 6616614 

    või e-postil epikoda@epikoda.ee  

                                          



EPIKoja infokanalid kõigile huvilistele



EPIKoja veebileht

• www.epikoda.ee

• Valdkonna uudised jooksvalt
• Eraldi alamlehed erivajadustega inimesele, lapsevanemale, 

spetsialistile
• Juhendmaterjalid, uuringud
• EPIKoja tegevused ja dokumendid
• Ja palju muud olulist eesti, vene ja inglise keeles

http://www.epikoda.ee/


EPIKoja e-uudiskiri 

• https://epikoda.ee/uudiskiri

• Iga kuu olulisemad uudised puuetega inimeste 
valdkonnas otse Sinu e-postkasti

• Registreeru uudiskirja saajaks kodulehekülje kaudu või 
kirjutades epikoda@epikoda.ee !

https://epikoda.ee/uudiskiri
mailto:epikoda@epikoda.ee


Ajakiri „Sinuga“ aastast 1994

• Paberil ja digiajakirjana 2-4 x aastas
https://sinuga.epikoda.ee/

• Ajakirja saab koju tellida 2 euro eest aastas:
https://tellimine.ee/est/sinuga

• Pikemad lood inspireerivatest persoonidest, põnevatest 
sündmustest ja headest praktikatest

• Praktilised näpunäiteid abi saamiseks ja oma õiguste kaitseks

https://sinuga.epikoda.ee/
https://tellimine.ee/est/sinuga


Taskuhääling ehk podcast EPIKoda
• https://epikoda.ee/mida-me-teeme/epikoja-taskuhaaling
• Saatejuht ja toimetaja EPIKoja juhatuse liige Jakob Rosin
• Uus episood 1 x kuus
• Intervjuud tegijatega päevakajalisel ja harival teemal 

Jälgi ja kuula ka oma lemmik-taskuhäälingu platvormil:
• Apple Podcasts
• Google Podcasts
• Spotify
• YouTube

https://epikoda.ee/mida-me-teeme/epikoja-taskuhaaling


Sotsiaalmeedia kanalid

• Facebook https://www.facebook.com/EPIKoda

• Operatiivseim info EPIKojalt ja valdkonna postituste 
jagamine

• YouTube www.youtube.com/epikoda

• Õppefilmid, kampaaniavideod, retrorubriik. Nt „Ennetus 
ja erivajadus“ koostöös Päästeametiga

Hakka jälgijaks!

https://www.facebook.com/EPIKoda
http://www.youtube.com/epikoda


EPIKoja laiendatud meeskond 2021 suvel



EPIKoja ÜLDKONTAKT

epikoda@epikoda.ee 
Tel 661 6629 ja 661 6614


