Väikeprojektide 2021. aasta II taotlusvooru tulemused
Rahuldatud taotlused
Taotluse
number

Toetuse saaja

Taotluse nimi

RE.3.01.210809

Noorte- ja lastefilmide festivali Just 01.08.2021
Film lapse õiguste programm 2021

31.12.2021

15 500,00

8 000,00

RE.3.01.210815

Mittetulundusühing
Pimedate Ööde
Filmifestival
Eesti Seksuaaltervise
Liit

01.09.2021

28.02.2021

5 292,38

4 727,16

RE.3.01.210829

Sihtasutus Avatud
Lootuse Fond

01.09.2021

31.08.2022

8 880,00

7 992,00

RE.3.01.210843
RE.3.01.210858
RE.3.01.210865

Mittetulundusühing
Iseseisev Elu
Läänemaa
Pensionäride Ühendus
Põlva Vallavalitsus

06.09.2021

02.05.2022

4 302,00

3 871,80

14.05.2021

31.12.2021

2 637,80

2 374,02

01.09.2021

31.05.2022

4 200,00

2 100,00

RE.3.01.210866

sihtasutus Tallinna
Lastehaigla
Toetusfond
Keila Linnavalitsus

Seksuaalvägivalla ennetus läbi
lastevanemate koolituse ja
teadlikkuse tõstmise
KOVISIOON – MTÜ-de poolt
alkoholi- ja uimastisõltlaste
aitamiseks tehtava
rehabilitatsioonitöö
KOMPETENTSIDE tõstmiseks
MTÜ Iseseisev Elu kovisiooni
vajadus
Konverents "Eakad - Läänemaa
väärtus 2021"
Supervisioonid Põlva valla
sotsiaalala töötajate kompetentsi
tõstmiseks
PERSONAALNE LÄHENEMINE
LASTE ÜLEKAALULISUSE
KÄSITLUSES
Lastevanemate koolitussari Keila
linnas
Nutiseadmete videokoolituse
valmistamine nägemispuudega
inimestele

04.10.2021

05.06.2022

10 000,00

8 000,00

01.09.2021

30.06.2022

3 879,90

1 939,95

01.07.2021

30.06.2022

7 900,00

7 110,00

RE.3.01.210870
RE.3.01.210874

Eesti Pimedate Liit

Tegevuste
Tegevuste
Kogukulu
elluviimise
elluviimise
(EUR)
alguskuupäev lõppkuupäev
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Toetuse
summa
(EUR)

RE.3.01.210875

MTÜ Suunatuli

RE.3.01.210876

Mittetulundusühing
Maria ja lapsed

RE.3.01.210880

Mittetulundusühing
Vivere kool

RE.3.01.210887
RE.3.01.210894
RE.3.01.210900

Mittetulundusühing
Vaimupuu
Mynthouse MTÜ

RE.3.01.210908
RE.3.01.210910

Mittetulundusühing
EESTI APTEEKRITE
LIIT
Eesti Vaegkuuljate Liit
MTÜ Vaikuseminutid

Tugigrupp asendushoolduselt
elluastunud ja elluastuvatele
noortele
Psühholoogiline tugi raskustesse
sattunud lastele ja nende peredele
ning neid ümbritseva võrgustiku
jõustamine
ABA teraapia abiks - uued
avastused õpetajatele,
spetsialistidele ja lapsevanematele
Vaimupuu organisatoorsed ja
teavitustegevused 2021
Tugigrupiteenuse piloteerimine
lapsevanematele
Eakate patsientide
ravimikoormuse vähendamine

02.08.2021

01.08.2022

6 279,51

5 501,18

01.08.2021

31.05.2022

9 500,00

8 000,00

01.07.2021

30.10.2021

6 817,90

6 067,90

01.07.2021

31.12.2021

4 450,00

4 000,00

01.08.2021

31.05.2022

9 136,60

8 000,00

01.07.2021

31.03.2022

8 000,00

7 200,00

Kuulmisbussi abil kuulma

02.08.2021

31.01.2022

4 250,00

3 825,00

Teadveloleku kursused
meditsiinispetsialistidele:
teaduspõhine vaimse tervise tugi
stressirohkel ajal

15.08.2021

15.06.2022

8 879,00

7 529,00

Rahuldamata jäetud taotlus, mille puhul taotleja ei nõustunud ettepanekuga vähendada taotletud toetuse summat või muuta projektis
kavandatud tegevusi
Taotluse number
RE.3.01.21-0806

Taotleja nimi
Haapsalu Sotsiaalmaja

Taotluse nimi
Sotsiaalvaldkonna töötajate kompetentsi tõstmine

Eelarve vabade vahendite lõppemise tõttu rahuldamata jäetud taotlused (koondhinne vähemalt 13 punkti
Taotluse number

Taotleja nimi

Taotluse nimi
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RE.3.01.21-0813

Mittetulundusühing Õppe- ja Nõustamiskeskus Tark
Õppija

Tugiteenused kodukohajärgsesse kooli õppima asuvate
erivajadustega laste, nende perede ja õpetajate toetamiseks.

RE.3.01.21-0814

Mittetulundusühing Aadam ja Eva

RE.3.01.21-0818
RE.3.01.21-0819

Koduhospiits OÜ
Mittetulundusühing Oma Pere

RE.3.01.21-0821
RE.3.01.21-0826

Mittetulundusühing ELULIIN
EESTI AFAASIALIIT

RE.3.01.21-0842

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool

RE.3.01.21-0844
RE.3.01.21-0846
RE.3.01.21-0850

Mittetulundusühing Maana
Tallinna Keskraamatukogu
Ojaveere nõustamine OÜ

RE.3.01.21-0856
RE.3.01.21-0867
RE.3.01.21-0872

Mittetulundusühing Salutem
Sihtasutus Pikema Sõpruse Päev
Türi Noortekeskus

RE.3.01.21-0879

Mittetulundusühing Tallinna ja Harjumaa Puuetega
Naiste Ühing
MTÜ EESTI SV TUGIGRUPID

"Lapse ja tema pere alkoholi tarvitamisest tulenevate
probleemide lahendamiseks süsteemse koostöö loomine"
Kodukeskne kompleksne hospiitsteenus
Kasuperede jõustamine läbi positiivsete harivate
ühistegevuste
Eakate kaasamine vabatahtlikku tegevusse.
Afaasiaga inimeste toimetulekuõppe programm kriisi mõju
leevendamiseks.
Integreeritud sotsiaal-hariduslikku tervikteenust pakkuva
toimetuleku- ja hooldusõppe kogupäevakooli (Karolini kooli)
projektijuhtimine
Kel tarkus peas, sel ohjad käes
Seenior digimaailmas
Vanema ja lapse vahelise kontakti loomise ja taastamise
oskuste arendamine
Tervise ja sotsiaalse heaolu teenus
Pikema Sõpruse Päev
Positiivse vanemluse toetamine lapse kasvatamisel ja
arendamisel Türi vallas
TOETADES ERILISI NAISI

RE.3.01.21-0881
RE.3.01.21-0885

RE.3.01.21-0886

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste
Liidu Antsla Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide
Kogudus
Mittetulundusühing Lahendus.net

RE.3.01.21-0893

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool

RE.3.01.21-0899

Mittetulundusühing Terve Maailm
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Lapsena seksuaalvägivalda kogenud täiskasvanute
tugigrupid
Vaimse tervise toetamine
Eesti vanima internetinõustamise veebikeskkonna
Lahendus.net nõustamiskvaliteedi ja ulatuslikkuse tagamine
Konsultatsiooniteenus integreeritud sotsiaal-haridusliku
tervikteenuse saamiseks kogupäevakooli keskkonnas
Noorte vaimse tervise toetus kodukoha juures - "Kui kõike on
liiga palju ja sel mõtet nagu polegi"

RE.3.01.21-0903
RE.3.01.21-0904
RE.3.01.21-0906
RE.3.01.21-0911

Eesti Tsöliaakia Selts
Mittetulundusühing Ökotark
Mittetulundusühing EESTI VAIMSE TERVISE ÜHING
Porto Mare OÜ

Tsöliaakia koolitus sotsiaaltöötajatele
Pilootprojekt: lihtsa keele koostööprojekt 2021-2022
Programm "Vanem Vend Vanem Õde" Tallinnas ja Narvas
Vanemluse jõustamise rühmad nuti- ja digisõltuvuse lapsega
toimetulekuks

Rahuldamata jäetud taotlused (koondhinne kuni 13 punkti)
Taotluse number
RE.3.01.21-0857

Taotleja nimi
Sillamäe Linnavalitsus

Taotluse nimi
Erilised vajadused - uued võimalused: muuseumitegevus
eakate ja puuetega inimestele
Aegunud ravimite ja toidulisandite vastutustundlik käitlemine.

RE.3.01.21-0860

Mittetulundusühing Pärnumaa Kodukant

RE.3.01.21-0861
RE.3.01.21-0869
RE.3.01.21-0884
RE.3.01.21-0902

VAO KÜLASELTS
MTÜ Liikumise Võlu
Mittetulundusühing Lõhmussaare sepp
Mittetulundusühing Saaremaa Lasterikaste Perede
Ühendus

Vao küla aktiivsed eakad
Noorte jooga
Lastevanemate koolitus Gordoni perekool Saaremaal
Lasterikaste perede emad vormi

Mittevastavaks tunnistatud ja rahuldamata jäetud taotlused
Taotluse number
RE.3.01.21-0805

RE.3.01.21-0841

Taotleja nimi
Mittetulundusühing
Koduharjutus

Eesti Punane Rist

Taotluse nimi
Invatakso

Koduapteek korda

Selgitus
Korra punkti 5.1.5 kohaselt on korra raames mittetoetatavaks kuluks
sõidukid, sh mootorsõidukid, maastiku ja vee sõidukid, droonid – nende
soetamine, rendi ja ülalpidamiskulud.
Projekt ei vasta korra punktile 5.1.5, sest projektis on kavandatud
sõiduki soetamise kulu.
Korra punkti 6.1 kohaselt on toetatava tegevuse elluviimise periood
heakskiidetud taotluses sätestatud ajavahemik, millal algab ja lõpeb
projekti tegevus ning tekib projekti elluviimiseks vajalik kulu. Projekti
toetatava tegevuse elluviimise periood ei või olla varasem kui taotluse
esitamise kuupäev.
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Projekt ei vasta korra punktile 6.1, sest projekti toetatava tegevuse
elluviimise periood on varasem taotluse esitamise kuupäevast.
Korra punkti 5.2 kohaselt on väikeprojektide puhul lisaks korra punktis
5.1 toodud kuludele mittetoetatavad ka muud vara soetamise ja
rentimise kulud, välja arvatud kui taotlusvormis on piisavalt põhjalikult
lahti kirjeldatud nende vajalikkus ja edasine kasutus. Sellised
põhjendatud kulud võivad moodustada kuni 10% projekti kogukuludest
ja kulutused peavad olema tehtud vähemalt kuus kuud enne projekti
elluviimise perioodi lõppu.

RE.3.01.21-0864

RE.3.01.21-0891

RE.3.01.21-0895

T&T Teraapia MTÜ

Eesti-Rootsi
Vaimse Tervise ja
Suitsidoloogia
Instituut

OÜ Sygistuul

Vaimse tervise
edendamine ja
nõustamine

EAAD parima praktika
mudeli kohandamine
ja rakendamine
depressiooniravi
parandamiseks ja
suitsiidikäitumise
ennetamiseks Pärnus
(EAAD-Best)
Lühifilm "Vanaema,
saa tuttavaks"

Projekt ei vasta korra punktile 5.2, sest projektis on kavandatud vara
soetamine suuremas mahus kui 10% projekti kogukuludest. Soetusteta
ei ole võimalik ka ülejäänud projekti tegevusi ellu viia.
Korra punkti 5.1.5 kohaselt on korra raames mittetoetatavaks kuluks
sõidukid, sh mootorsõidukid, maastiku ja vee sõidukid, droonid – nende
soetamine, rendi ja ülalpidamiskulud.
Projekt ei vasta korra punktile 5.1.5, sest projektis on kavandatud
sõiduki soetamise kulu.
Korra punkti 10.5 kohaselt ei rahasta Sotsiaalministeerium
hasartmängumaksu laekumisest tegevusi, mille katteks on juba toetust
eraldatud või makstud Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa
Sotsiaalfondi või Ühtekuuluvusfondi vahenditest või teisest meetmest
või riigieelarve või muu avaliku sektori või muudest välisabi vahenditest.
Projekt ei vasta korra punktile 10.5, sest tegevuse katteks on juba
toetust eraldanud Euroopa Komisjon.
Korra punkti 10.5 kohaselt ei rahasta Sotsiaalministeerium
hasartmängumaksu laekumisest tegevusi, mille katteks on juba toetust
eraldatud või makstud Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa
Sotsiaalfondi või Ühtekuuluvusfondi vahenditest või teisest meetmest
või riigieelarve või muu avaliku sektori või muudest välisabi vahenditest.
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RE.3.01.21-0896

Linnaprojektid MTÜ

Jõhvi linna avalik
töökoda

Projekt ei vasta korra punktile 10.5, sest tegevuse katteks on juba
toetust eraldanud Eesti Kultuurkapital.
Korra punkti 5.2 kohaselt on väikeprojektide puhul lisaks korra punktis
5.1 toodud kuludele mittetoetatavad ka muud vara soetamise ja
rentimise kulud, välja arvatud kui taotlusvormis on piisavalt põhjalikult
lahti kirjeldatud nende vajalikkus ja edasine kasutus. Sellised
põhjendatud kulud võivad moodustada kuni 10% projekti kogukuludest
ja kulutused peavad olema tehtud vähemalt kuus kuud enne projekti
elluviimise perioodi lõppu.
Projekt ei vasta korra punktile 5.2, sest projektis on kavandatud vara
soetamine suuremas mahus kui 10% projekti kogukuludest. Soetusteta
ei ole võimalik ülejäänud projekti tegevusi ellu viia.
Korra punkti 9.3.1 kohaselt ei või taotleja ja partneri maksu- või
maksevõlg riigile koos intressiga olla suurem kui 100 eurot või see on
ajatatud.

RE.3.01.21-0907

RE.3.01.21-0912

Pärnu maakonna
Kutsehaigete Ühing

OÜ VASTSELIINA
HOOLDEKODU

Pärnu Maakonna
Kutsehaigete Ühingu
suvine
koolitusprogramm
"Ajalooline PõhjaEesti"
Innovatiivne robootika
teraapia hoolekandes

Projekt ei vasta korra punktile 9.3.1, sest taotlejal on maksuvõlg ja see
ei ole ajatatud.
Korra punkti 9.3.5 kohaselt peavad taotleja ja partneri majandusaasta
aruanded, mille esitamise tähtaeg on saabunud, olema esitatud.
Projekt ei vasta korra punktile 9.3.5, sest taotleja majandusaasta
aruanded, mille esitamise tähtaeg on saabunud, on esitamata.
Korra punkti 5.2 kohaselt on väikeprojektide puhul lisaks korra punktis
5.1 toodud kuludele mittetoetatavad ka muud vara soetamise ja
rentimise kulud, välja arvatud kui taotlusvormis on piisavalt põhjalikult
lahti kirjeldatud nende vajalikkus ja edasine kasutus. Sellised
põhjendatud kulud võivad moodustada kuni 10% projekti kogukuludest
ja kulutused peavad olema tehtud vähemalt kuus kuud enne projekti
elluviimise perioodi lõppu.
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Projekt ei vasta korra punktile 5.2, sest projektis on kavandatud vara
soetamine moodustab rohkem kui 10% projekti kogukuludest. Projekti
eelarvest moodustavad soetused 100%.
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