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Projekti kokkuvõte 
Palume esitada lühikokkuvõte projektist 

Projekti tegevus toimub sotsiaal-valdkonnas. 
Eesmärgiks on paremate tingimuste loomine kurtide toimetulekuks, liikmesühingute juhatuste koolitus, kurtide 
viipekeele ja kultuuri arendamine ja kaitsmine, kultuuri- ja puhkeürituste korraldamine. 
Rahvusvaheliste kurtide organisatsioonide töös ja kurtide rahvusvahelistel kultuuriüritustel osalemine. 
Paremaks infoedastuseks ja tagasiside saamiseks kaasajastatakse ja ehitatakse täielikult ümber koduleht 
www.ead.ee 2010. aasta jooksul. 
Kurdid moodustavad homogeense viipekeelse kogukonna ning kõige tulemuslikum on neid koolitada, kultuuri 
arendada omas viipekeelses keskkonnas ja üritustel. 
 
Seoses  seadustatud eesti viipekeelega on vaja kaitsta ja arendada seda keelt – sõnaraamatud, õppematerjalid, 
õpetamise metoodika jm. 

 
Palume välja tuua toimunud muudatused projektitaotluses esitatud ja tegelikult elluviidud tegevuste vahel, põhjendada : 

 
    

 koostööpartner(id): OÜ Lasur, OÜ Pinvet, OÜ Otos, Tallinna Linnavalitsus, Eesti Rahvusringhääling, Eesti Viipekeele 
Tõlkide Ühing 

 
 

projektis osalenud isikute arv: planeeritud osavõtjate arv aastas 500 inimest, 
I kvartalis  137 inimest, 
II kvartalis  217 inimest 
III kvartalis 618 inimest 
IV kvartalis 139 inimest 

 
 

 projekti täitmise kestus: 02.01.2010 – 31.03.2010 
                                       01.04.2010 – 30.06.2010 



                                       01.07.2010 – 30.09.2010 
                                       01.10.2010 – 31.12.2010 

 
 

 täiendavate ressursside taotlemiseks esitatud taotlused (ning kas need rahuldati): 
 
 

o VÜF projekt "Kuulmispuudega inimeste sotsiaalse kaasatuse suurendamine läbi infotehnoloogilise 
integreerumise" – rahuldati 2009 detsembris, rakendatakse 2010.aasta jooksul 

o Sotsiaal-nõustamisteenused Tallinna Linnavalitsusele – rahuldati 
o "52 üllatust ja ideed" stipendium "Nähtav laine" Tallinna Linnavalitsusele – rahuldati  

o Kultuurikapitali projekt"Teatrikunsti alase koolituse korraldamine Tallinnas kurtidele harrastajatele" – rahuldati 
o Päästeameti projekt "Kurtide kogukonna tuleohutuse turvalisuse suurendamine" – rahuldati 
o Õigusabi osutamine Justiitsministeeriumile – rahuldati (vähendatud mahus) 
o Kurtide harrastuskunstnikele maalikunsti alase koolituslaagri korraldamine Eesti Kultuurikapitalile – rahuldati 

(loobutud projekt liiga väikese eelarve tõttu) 
o Osalemine VI Euroopa Kurtide Kultuuri Festivalil SALVIA Sloveenias Eesti Kultuurikapitalile - rahuldati 

(vähendatud eelarvega  leping vastu võetud) 
o Viipekeele õpetamine (sügisene kursus)  Tallinna Linnavalitsusele – rahuldati, lepingu sõlmimine augustis 

 
 
 

 muu: 
 
Kurtide kogukonnale hädavajaliku visuaalsete info- ja õppematerjalide tootmiseks osteti 1.kvartalis omavahendite 
arvelt stuudio minimaalne varustus. Eesti Rahvusringhääling andis liidule tähtajatuks kasutamiseks prompti, prompti 
tarbeks osteti ka tarkvara.  
 
Multimeedia tootmiseks vajamineva  tehnika soetamiseks otsime aktiivselt rahastamisallikat (positiivne vastus tuli 
5.jaanuaril 2011.a., projekt rakendatakse 2011.aasta jooksul) 

 
 

 

 

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. 

 

 

 
1. Tegevuste kirjeldus 

 Palume anda tegevuste üldkirjeldus (kontekst, teema jms) 

o Igapäevane administratiivtegevus – tegevuskavade, projektaotluste koostamine, aruandlus, 
raamatupidamine, kirjavahetus, töö komisjonides jm. 

o Teenuste osutamine liidu liikmetele – sotsiaal-nõustamisteenus, alates maist õigusabi. 

o EKL juhi sõidud info edastamiseks ja probleemide lahendamiseks osaühinguisse (3) ja 
liikmesühinguisse – Rakverre (17.aprillil), Saaremaale (24.aprillil ja 21.septembril) ja Viljandisse 
(kohalesõidu asemele Tallinnas – 16.oktoobril, 16 inimest). Liidu juhatuse koosolekute korraldamine 
(27.veebruaril, 8.mail, 27.novembril), liidu aastakoosolek läbi viidud 8.mail, osavõtjate arv - 29. 



o Osalemine kuulmispuudega inimeste probleeme käsitlevatel aruteludel ja infopäevadel – SM-s, EPIK-
s, linnavalitsuses, invakomisjonis, koostöökogus, foorumis. 

o Projektide käivitamise ja rakendamise töökohtumised Struktuur Meediaga, Päästeametiga jaanuarist 
detsembrini. 

o Leedu Kurtide Liidu delegatsiooni tutvumine Eesti viipekeelsete uudissaadete valmimisega ja 
protsessidega – 17.märtsil. 

o Viipekeele päevade tähistamine foto- ja joonistuskonkurssidena 3.veebruarist – 17.märtsini. 7.aprillil 
avati Tallinna kurtide majas näitus, millest võttis osa ~30 inimest. Sündmust tuli kajastama ETV 2. 

o Eesti keelenäituse avamine Tartus 18.mail, 4 osalejat, sellele eelnes pikk ettevalmistustöö ja koostöö 
ERM-ga. 

o Läti Kurtide Liidu 90. Juubelist osavõtt 21. – 23.mail, 2 osalejat. 

o Kultuurikapitali projekti"Teatrikunsti alase koolituse korraldamine Tallinnas kurtidele harrastajatele" 
koolitusest võtab osa igas nädalas 5 – 8 inimest. 

o SALO Baltic International OÜ-ga koostöös viime LEONARDO õpirände projekti "Läänemere riikide 
kurtide koostööpraktika", mis lõpeb sügisel Eesti kutsekoolide kuulmispuudega õpilaste 
kutsepraktikaga Saksamaal. Projektist võtab osa 10 kutsekooli õpilast ja 1 õpilasi saatev isik. 

o Ettevalmistused käivad EKL  üleeestilise suurürituse – Porkuni kooli vilistlaste kokkutulek – 
läbiviimiseks, suurüritus toimub 7. augustil 2010.a.  
Ürituse läbiviimine õnnestus ja osavõtjate arv esimest korda rekordiliselt – 467. 

o VÜF-i suurprojekti "Kuulmispuudega inimeste sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks 
infotehnoloogilise lahenduse kaudu" tööd käivad ja liidu uus koduleht www.ead.ee avati 15.juunil. 
Kodulehte lisatakse jooksvalt uusi lahendusi ja materjale aasta lõpuni. 

o 3.juulil viidi viipekeele õpetajatele VÜF-i projekti lahendusena loodud e-õpikeskkonna kasutamise 
koolitus. Koolitusest osavõtjate arv – 10 in. 

o  Eeltaotlus „Erivajadustega (kuulmispuuetega) inimeste infoühiskonnas osalemise võimaluste 
avardamine“ esitati Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusele struktuuritoetuse taotluste vastuvõttu 
taotlusvooru „Inimeste teadmiste ja oskuste suurendamine nende infoühiskonda kaasamiseks“ 
raames. Vastus tuleb orienteeruvalt oktoobri lõpus.  

o Koostöös Eesti Viipekeele Tõlkide Ühingu ja Saaremaa PIK-ga viisime 21.septembril infopäeva 
viipekeele tõlketeenust kasutavatele kuulmispuudega isikutele Saaremal ja kohalike omavalitsuste 
esindajatele. Osavõtjaid – 12. 

o 24.septembril näitas Terevisioon Eesti Kurtide Liidu esimehe lühiintervjuud rahvusvahelise kurtide 
päeva kohta. KUKU raadio interjueeris esimeest samal teemal. 

o 25.septembril viidi läbi rahvusvaheline kurtide päev stipendiumi „Helitu laine nähtavaks“ raames. Osa 
võttis ~120 inimest. 

o 27.novembril korraldati liikmesühingute liikmetele koolituspäevad Aravetes – 19 osalejat. 

o Teabepäevad Pärnus, Tallinnas ja Tartus vastavalt 4.detsembril, 8.detsembril ja 11.detsembril (kokku 
104 inimest) 

 

 

 

2. Ettevalmistused 

 Palume kirjeldada ettevalmistusi projekti elluviimiseks  
 
Koostatud tegevus- ja ürituste kavad. Määratud täideviijad ja ajakava. 
Koostatud ja esitatud taotlusprojektid erinevatele fondidele ja asutustele.( Vt. eespool kellele). 
Broneeritud ruumid ürituste läbiviimiseks. Teated kirjalikult ja kodulehele. 

 
 
3. Praktiline korraldus 

 Palume kirjeldada praktilisi tugitegevusi (transport, side jms) 
 
Sidena kasutatud peamisel E-posti, kirjaposti ja faksi. Liikmetega suhtlus ka SMS vahendusel. 
Transpordina kasutatud peamiselt isiklikku autot, juhatuse liikmeile makstud sõidukulu piletite alusel. 
Läbirääkimistel kasutame väga palju viipekeele tõlke.  

 
 
4. Saavutused 

http://www.ead.ee/


Kas saavutati püstitatud eesmärgid? 
 

Püstitatud eesmärkide realiseerimine on  algusjärgus, tegevusprogrammis väljatoodud ürituste tuumik 
langeb põhiliselt II – IV kvartali pealel. Otsime jätkuvalt 2009.aastal äraöeldud projektidele 
rahastamisallikaid. 
 
Käivitasime VÜF suurprojekti ja projekti realiseerimiseks on tööle võetud peale projektijuhti tähtajalise 
töövõtulepinguga projektijuhi assistent. Kaasasime vabatahtlikke sellesse projekti. 
 
VÜF-i projekti mõned eesmärgid – e-õpikeskkond on 14.septembril käivitatud viipekeele kursuses 
kasutusel beetaversioonina – realiseerumas. 
 
Kodulehe kaasajastamise eesmärgid on täidetud, tagasisidemete põhjal kavandatakse 
jätkutegevused uute projektide näol. 
  

 

 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. 
 

Esimese kvartali tulemuste põhjal põhjalikku hinnangut anda ei saa. 
Teisest kvartalist on laekunud rahulolevaid tagasisidemeid uue kodulehe kohta. Oodatakse enam 
viipekeelseid videoklippe, mis tulevad jooksvalt uude kodulehte. 
 
Liikmed on väga rahul uue kodulehe uute võimalustega, kuid viidatakse viimasel ajal videote halvale 
kättesaadavusele ehk ei saa videosid reaalajas normaalselt vaadata. 

 
5. Jätkutegevus 

 Kas ja kuidas on planeeritud projekti jätkutegevused? 
 
Jätkata koostatud tegevuskavade elluviimist.  
Otsida täiendavaid rahalisi vahendeid. 
Jätkutegevused on selleks, et püstitatud eesmärkide realiseerimist, mida ei suudeta täielikult realiseerida, 
jätkatakse. 

 
 
6. Majanduslik külg 

 Kas projekti elluviimiseks otsiti ka täiendavaid ressursse? Kui jah, siis palume kirjeldada täiendava 
finantseerimise otsinguid ja sellega seoses tekkinud tähelepanekuid, esinenud raskuseid 
 
Suurimaks probleemiks on omavahendite nappus, mida nõutakse 10% ulatuses muude projektide taotlemisel. 
Oleme kavandanud mõne suure projekti ja otsime rahastajaid või fonde, kus ei nõuta omaosalust. 
Jätkuvalt on uute projektide taotlemisel suurimaks probleemiks omavahendite nappus, kui vabad 
vahendid on kinni töösolevates projektides.  

 

 
7. Järeldused, ettepanekud 

 Palume kirjeldada projekti rakendamisel ilmnenud probleeme. Kas sooviksite veelkord taolise projekti 
elluviimisega tegeleda? 
 
EKL eesmärkide täitmiseks ja tõhustamiseks oleks vaja tööle võtta projektijuhte, kuid täiendavaks 
personalikuluks napib eelarve vahendeid. 
Jah, soovime ikka tegeleda  selle tööga. 

 

 Muud kommentaarid 


