
 

HASARTMÄNGUMAKSU LAEKUMISTEST ERALDATAVA TOETUSE TAOTLUS 

 
 

Taotlus esitatakse 

(märkida sobiv) 

 

 Haridus- ja Teadusministeeriumile 

 Sotsiaalministeeriumile 

 Kultuuriministeeriumile (kultuuriprojekt) 

 Kultuuriministeeriumile (spordiprojekt) 

 

Toetuse taotleja 

1. Nimi Eesti Tsöliaakia Selts 

 

Toetuse saaja Toetuse saaja võib erineda toetuse taotlejast vaid juhul,  

kui toetuse taotleja on KOV-i hallatav asutus 

2. Nimi Eesti Tsöliaakia Selts 

3. Registrikood 80030400 

4. Juriidiline aadress Rapla 79 514, Salu 11 

5. Postiaadress Rapla, 79 514, Salu 11 

6. Arvelduskonto, viitenumber ja pank* 1120243241, Swedbank 

7. Esindaja nimi ja ametikoht Aive Antson, juhatuse esimees 

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

 

Projekti kontaktisik 

8. Nimi Aive Antson 

9. Telefon 55 18 448 

10. E-posti aadress info@tsoliaakia.ee 

 

11. Projekti nimetus Eesti Tsöliaakia Seltsi tegevusprogramm 2011 

12. Toetuse kasutamise ajavahemik 01.01.2011 − 31.12.2011 

13. Projekti üldmaksumus 8092.00 

14. Hasartmängumaksu  

Nõukogult taotletav summa 
6132.00 

15. Omafinantseeringu summa 460.00 

16. Kaasfinantseeringute summa 1500.00 

 

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 

Aive Antson, juhatuse esimees  16.01.2010 

 

 



 

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 

6132.00  

 
      Projektijuhi töötasu:  300.00  

Omafinantseering 460.00 X Koolitustest osavõtt  200.00 

Kaasfinantseerijad 

(loetleda eraldi ja lisada 

kaasfinantseerimist 

tõendavad dokumendid) 

X X  

 

 

Telefoni- ja postikulu 

Sõidukulud 

 

150.00 

100.00 

OÜ Aivil Transport ja 

Koolitus 

1500.00       Arvuti kulud 

Paber, kirjutusvahendid 

40.00 

50.00 

                  AOECS- i liikmemaks 300.00 

                  Üldkoosoleku ruumi üür 

Üldkoosolekul lektori tasu 

Üldkoosolekul toitlustamine 

Üldkoosolekul lektori 

transport 

65.00 

40.00 

80.00 

20.00 

                  Bukleti "Tsöliaakiahaige 

meelespea" kordustrükk 

(1000 tk.) 

280.00 

                  
 

Patsiendiinfo "Mis haigus on 

tsöliaakia?" kordustrükk 

(1000 tk.) 

1395.00 

                  Projekt "Tsöliaakiaalased 

infomaterjalid meditsiini 

üliõpilastele"  

30.00 

                  Projekt  "Tsöliaakiaalased 

infomaterjalid 

sotsiaalvaldkonna õpilastele" 

35.00 

                  Küpsetuskoolitused 

(toimuvad kolmel  korral) 

307.00 

                  Tervisepäev Nõmme 

Seiklusrajal 

420.00 

                  Seltsi 15nda sünnipäeva 

tähisamine 

250.00 

                  Suvelaagri- seminari  

projektijuhi töötasu 

Suvelaagris  ööbimine 

Suvelaagri giidi töötasu 

Suvelaagris - seminaril  

toitlustamine 

25.00 

 

320.00 

65.00 

200.00 



                  Osalemine AOECS 

üldkoosolekul Maltal 

(General Assembly) 

650.00 

                  Infopäeva ruumi üür 

Infopäeval toitlustamine 

Infopäeval lektorite töötasu 

 

65.00 

80.00 

80.00 

 

                  Laste Jõulupidu 225.00 

 

 
            Raamatupidaja töötasu 

aastas 

Raamatupidamiseks 

bürootarbed 

 

300.00 

 

65.00      

 

                  Töötasu IT - juhile 

Kodulehe serveri tasu 

300.00 

155.00 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 

 

 

 

            Gluteenivabade toiduainete 

toomine Soomest 

1500.00 

 

 

TULUD KOKKU 8092.00 

 

 

 KULUD KOKKU 8092.00 

 

 

HASARTMÄNGUMAKSU LAEKUMISTEST ERALDATAVA TOETUSE TAOTLUSE 

LISA 2 

 

PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS 

 

1. Projekti sisuline kokkuvõte 

Tsöliaakia on krooniline peensoole haigus, mille puhul inimene ei talu nisus, rukkis, kaeras ega odras 

leiduvat teraviljavalku.  

Eesti Tsöliaakia Selts on sotsiaalvallas tegutsev mittetulundusühendus, mille  eesmärgiks on tegeleda 

kompleksselt tsöliaakiat puudutavate küsimustega - tsöliaakiahaigete ühendamine ja nende 

teadlikkuse suurendamine, tsöliaakia alase kirjanduse rahastamine ja levitamine,  ühiskonna 

tsöliaakiaalase teadlikkuse suurendamine.  

Esti Tsöliaakia Seltsi juhatusse kuuluvad Aive Antson ja Riin Jõgi. Igas maakonnas on oma 

kontaktisik tsöliaakiaalaste küsimuste lahendamiseks. Seltsi raamatupidamist hoiab korras seltsi liige 

Diana Vaagert, IT - tegevuses nõustab seltsi juhatust OÜ Webgate. Veebilehe foorumis vastab 

küsimustele dr. Karin Kull.  

Oleme Euroopa Tsöliaakia Seltside katusorganisatsiooni liige.  

Seltsi ülekoosolekud toimuvad kaks korda aastas - märtsis ja novembris. Novembris toimub ka 

infopäev, kus käsitletakse tsöliaakiaga seonduvaid teemasid. Juhatuse koosolekud toimuvad 4 - 5 

korda aastas. 

Jätkame koostööd nii Sotsiaalministeeriumi, Haigekassa kui EPIK - ga, et leida võimalused  Eestis 

elavatele täiskasvanud tsöliaakiahaigetele ülikallite gluteenivabade toodete kompenseerimiseks. Sellel 

aastal tähistab selts 15ndat sünnipäeva. Jätkame oma traditsiooniliste üritustega: igal kevadel  

spordime Tervisepäeval, suvel lõõgastume suvelaagris ja detsembis peame Jõulupidu.  Uute 

projektidena on kavas jaotada tsöliaakiaalaseid infomaterjale  meditsiinivaldkonna üliõpilastele ja 

sotsiaalvaldkonna õpilastele.  

Jätkub koostöö jaekettide esindajatega, et tagada suuremates kauplustes minimaalnegi sortiment 

gluteenivabu tooteid.   

Võimalusel võtame osa erinevatest messidest ja tervisepäevadest, et oma haigust ja seltsi tutvustada.  

 



2. Projekti eesmärgid ja sihtgrupp 

Kõige suuremaks  ülesandeks on tsöliaakiahaigete ühendamine ja teadlikkuse tõstmine. Selleks 

korraldame kõigile tsöliaakiahaigetele nii infopäevi kui  koolitusi ning jagame dr. O. Uibo 

Patsiendiinfot ja seltsi liikmete poolt koostatud Tsöliaakiahaige Meelespea`d. Meie koduleht on 

mahukas ja inforohke, kust saab  lugeda haiguse olemuse, menüü koostamise jm.  kohta. Tegeleme 

kodulehe arendusega pidevalt ja vastame erinevate teemadega foorumites küsimustele. Aasta alguses 

peaks valmima nii soome-kui inglise keelne veebileht. 

 

Meie sihtgrupiks on kõik Eestis elavad inimesed, kes tsöliaakiaga kokku puutuvad. Kõige esmaseks 

sihtgrupiks on äsja dianoositud tsöliaakiahaiged, kelledel on alguses palju hirme ja muresid. Kuid 

toetust ja abi vajavad ka "staažikad" haiged, peame ju väga täpselt teadma kõikide toidukaupade 

koostist ja samuti saab alati täiustada oma küpsetusoskusi (gluteenivabad jahud ei kerki küpsetamisel 

hästi ja "nõuavad" eriretsepte). Nõustame tsöliaakiahaigete pereliikmeid, eriti vajavad abi 

tsöliaakiahaigete laste vanemad. Samuti koolitame nii toitlustus-, kaubandus- kui sotsiaaltöötajaid. 

Tänu maakonna kontaktisikutele on info saamine muutunud operatiivsemaks. 

 

Selle aasta eesmärgiks on ka viimastel aastate soiku jäänud välissuhete parandamine ja tsöliaakiaalase 

info saamine välismaalt.  

 

Sellel aastal on tänu uutele projektidele sihtgrupiks ka meditsiinivaldkonna üliõpilased ja 

sotsiaalvaldkonna õpilased.   

 

3. Projekti kavandatud tegevused ajalises järjestuses 

Eesti Tsöliaakia Seltsi üldkoosolekud märtsis ja novembris 

Bukleti "Tsöliaakiahaige meelespea" kordustrükk (1000 tk.) 

Patsiendiinfo "Mis haigus on tsöliaakia?" kordustrükk (1000 tk.) 

Projekt "Tsöliaakiaalased infomaterjalid meditsiini üliõpilastele"  

Projekt  "Tsöliaakiaalased infomaterjalid sotsiaalvaldkonna õpilastele" 

Küpsetuskoolitused (toimuvad kolmel  korral - mais, juulis ja novembris) 

Tervisepäev Nõmme Seiklusrajal mais 

Seltsi 15nda sünnipäeva tähisamine mais 

Suvelaager - seminar Lääne- Virumaal juulis 

Osalemine AOECS üldkoosolekul Maltal (General Assembly) septembris 

Ülevabariigiline infopäev novembris 

Eesti  Tsöliaakia Seltsi laste jõulupidu detsembris 

Välissuhete korraldus 

Eesti Tsöliaakia Seltsi raamatupidamise korrashoid 

Seltsi IT – alane tegevus 

Gluteenivabade toiduainete toomine Soomest 

 

 


