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Projekti kokkuvõte 
 
Projekti kestus 
 
 
Projekti algus:  01/ 01 / 2012    Projekti lõpp: 31/ 12 / 2012 

Tegevuste kogukestus (kalendripäevades): 365 päeva 

 
 
 

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. 
 
Kaasajastatud kodulehte www.ead.ee arendatakse paremaks infoedastuseks jätkuprojektidega. 
 
Kurdid moodustavad homogeense viipekeelse kogukonna ning kõige tulemuslikum on neid koolitada, kultuuri arendada omas 
viipekeelses keskkonnas ja üritustel. 
 
Tehakse ettevalmistustöid 2012.a. Tallinnas toimuva üleeuroopalise kurtide teatrifestivali ja EKL 90.juubeli läbiviimiseks. 
 
Seoses seadustatud eesti viipekeelega on vaja kaitsta ja arendada seda keelt – sõnaraamatud, õppematerjalid, õpetamise 
metoodika jm. 
 
2012. aastal keskendutakse erilist tähelepanu kurtide noorte kutse- ja kõrghariduse kättesaadavusele, kurtide tööhõive , 
tõlketeenuse kättesaadavuse, infotehnoloogiliste küsimuste ja lahenduste väljatöötamisele ja rakendamisele, samuti 
viipekeeletõlkide uue kutsestandardi väljatöötamisele koostöös Kutsekoja ja partneritega. 
 
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 700 inimest, 
I kvartalis  259 inimest, 
II kvartalis 211 inimest. 
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III kvartalis 331 inimest + 810 inimest 
IV kvartalis 100 inimest 

 
§ projekti täitmise kestus:  01.01.2012 – 31.03.2012 

                                       01.04.2012 – 30.06.2012 
                                       01.07.2012 – 30.09.2012 

§                                        01.10.2012 – 31.12.2012 
 

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

o RIA projekt "Erivajadustega (kuulmispuuetega) inimeste infoühiskonnas osalemise võimaluste avardamine" – 
(projekt jätkub kuni 2012. a. augustini) 

o Sotsiaal-nõustamisteenused kurtidele ja viipekeelsetele vaegkuuljatele Tallinna Linnavalitsusele – rahuldati 
ja rakendatakse kuni detsembrini 

o Viipekeele tõlketeenuse koordineerimine Tallinna Linnavalitsusele – rahuldati ja rakendatakse veebruarist 
detsembrini 

o Õigusabi osutamine Justiitsministeeriumile – rahuldati 
o Koolitus “Kuidas suhelda kuuljaga” HMN-ile – rahuldati 2011. a. sügisel ja rakendati kuni 31. märtsini 
o Näitus „145 aastat kurtide haridust Eestis” HMN-le –rahuldati ja rakendati jaanuarist veebruarini 
o “VII Euroopa kurtide kunsti- ja kultuurifestivali Salvia läbiviimiseks” projektid esitati Kultuurikapitalile (rahuldati 

osaliselt), HMN-le (rahuldati täielikult) ja Kultuuriministeeriumile (rahuldati osaliselt) 
o Konverents “Eesti kurtide kogukond teelahkmel?” HMN-le – rahuldati 
o VÜF-ile on esitatud suurprojekt “Kurtide kogukonna teadlikkuse ja kaasatuse suurendamine 

kodanikuühiskonnas avatud videoteenuste keskkonna loomise kaudu” – vastus 2013. a. veebruaris 
 

§ muu:  
o Kurtide kogukonna infoühiskonda sotsiaalse kaasatuse jätkusuutlikkuse arendadamiseks ja kinnistamiseks 

otsime stabiilset rahastamisallikat videoserveri ehitamiseks ja majandamiseks, mis teenindaks EKL 
kodulehte, e-viipesõnastikku, e-õpikeskkonda ja videoportaali. 
 
2012. aastal keskendutakse erilist tähelepanu kurtide noorte kutse- ja kõrghariduse kättesaadavusele, 
kurtide tööhõivele  ja tõlketeenuse kättesaadavusele 

 
 
 
 

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, juriidiline nõustamine ja viipekeele 
tõlketeenuse koordineerimine. 

o EKL juhi sõidud info edastamiseks ja probleemide lahendamiseks osaühinguisse (3) ja 
liikmesühinguisse. 

o Liidu juhatuse töökoosolekute korraldamine (18. veebruaril, 28. aprillil , 1. juunil, 3. novembril), liidu 
aastakoosolek on läbi viidud 12. mail. 

o Tallinna STA-ga kohtumine ja viipekeele tõlketeenuse koordineerimise süsteemi käivitamine – 17. 
veebruaril, tõlketeenuse osutajate, TSTA ja EKL ühine nõupidamine 23. veebruaril. 

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

o Eesti Kurtide Liit teeb koostööd viipekeeletõlkide uue kutsestandardi väljatöötamiseks Kutsekoja ja 
partneritega – 3. veebruaril, 18. juunil, 20. septembril, 18. oktoobril, 5. detsembril. 

o Koolitus “Kuidas suhelda kuuljaga” viidi läbi 2011 oktoobrist kuni 2012 märtsini, 99 osavõtjat Tallinnast 
Tartust, Pärnust, Rakveres, Viljandis, Võrus ja Haapsalus. 
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o  Näitus „145 aastat kurtide haridust Eestis” korraldati koostöös Tallinna Ülikooli ja Eesti Pedagoogika 
Arhiivimuuseumiga 6. – 20. veebruaril. 

o Uue projekti käivitamise ja rakendamise töökohtumised Struktuur Meediaga jaanuarist detsembrini. 
o Eesti Kurtide Liidu toetusel viis Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon missivõistluse “Vaikne kaunitar 

2012” läbi 10. märtsil, 99 osavõtjat. 
o Viipekeele päevade tähistamine fotokonkursiga koostöös Eesti Kurtide Noorte Organisatsiooniga 

1.veebruarist – 5.märtsini – 54 osavõtjat.  
o Töökohtumised kogemuste ja informatsiooni vahetamiseks Soome viipekeele tõlketeenuse 

peakoordineerija Timo Heiskalaga (töökohtumised said alguse 2011. aasta sügisest). 
o Ettevalmistused üleeuroopalise kurtide kunsti- ja teatrifestivali läbiviimiseks käivad alates 1- jaanuarist ja 

festival toimub 8. – 11. augustil Tallinnas (810 inimest). 
o Eesti Kurtide Liidu 90. juubeli tähistamiseks tehakse ettevalmistusi konverentsi korraldamiseks 1. juunil, 

mis toimub Susi hotellis. 
o 10. aprillil võttis Eesti kurtide Liidu esindaja Tiit Papp, viipekeele tõlketeenuse koordinaator Kaire Papp 

ja Eesti Kurtide Noorte Organisatsiooni esindaja Sirele Papp Aravete Gümnaasiumi kutsel infopäeval, 
kus tutvustati kurtide kogukonda, viipekeelt, ajalugu, haridust ja sotsiaalvaldkonda jne. 

o 18. aprillil kohtuti Inglismaa suursaadikuga, kus arutati Inglise kurtide näitlejate paremast kaasamisest 
Salvia festivalisse ja rahastamise küsimusi, muuhulgas ka Eesti ja Inglise kurtide kultuuride vahetamise 
võimalusi ja perspektiive. 

o 20. aprillil kohtuti õiguskantsler Indrek Tederiga, kus arutati viipekeele tõlketeenuse käibemaksustamise 
küsimusi. 

o 17. – 20. mail osales Eesti Kurtide Liit Euroopa Kurtide Liidu peaassambleel Kopenhaagenis Taanis. 
o Eesti Kurtide Liidu 90. juubeli konverentsil käsitleti kurtide piiratud võimalusi haridusele, kultuurile ja 

ühiskonnaga sotsiaalse suhtlemise täisväärtuslikule saamisele, siis selleteemalise konverentsi 
korraldamine loob paremaid võimalusi ja eeldusi kaasava juurdepääsetavuse ja ühiskonda inimeste 
õiguste kaitse edendamise ja võrdsete tingimuste loomise teadvustamiseks. Osavõtjate arv – 76 
inimest. 

o 24. mail võttis Eesti Kurtide Liit EPIK korraldatud arutelust, kus arutati liikmesorganisatsioonide 
rahastamisskeemi ja rahastamise tulevikku. 

o 25. mail arutasid Salvia fesivali töögrupp ja tõlkefirma Salvia festivali tõlkimise küsimusi. 
o 2. juunil viidi üleeestiline kurtide pensionäride kokkutulek Tallinnas, osa võttis 135 inimest. 
o Eesti Kurtide Liit osales 18. juunil Eesti Kutsekoja korraldatud viipekeeletõlgi uue kutsestandardi 

koostamise töörühmas. 
o 20. juunil osales Eesti Kurtide Liit koostöökogu koosolekul. 
o Kurtide kogukonna infoühiskonda sotsiaalse kaasatuse eesmärgil valmistati II kvartalis 2 videot 

“Fookus”. 
o Eesti Kurtide Liidu esimees Tiit Papp osales 20. juunil puuetega Koostöökogus Toompuiestee 10. 
o 19. juulil -  juhi sõidud info edastamiseks ja probleemide lahendamiseks Tartu Kurtide Ühingusse ja 

ettevõttesse. 
o 26. juulil arutasid Salvia fesivali töögrupp ja vabatahtlikud Salvia festivali korraldamise ja läbiviimise 

küsimusi. 
o 21. augustil osales Eesti Kurtide Liidu esimees Tiit Papp töövõimetuskindlustuse seaduse 

väljatöötamise grupis Sotsiaalministeeriumis. 
o 6. septembril võtsid EKL esimees Tiit Papp ja EKNO juhatuse liige Sirle Papp nõupidamisest osa 

Haridusministeeriumi initsiatiivil, teemaks erivajadustega üliõpilaste õppetoetus/stipendium. 
o Eesti Kurtide Liit osales 20. septembril Eesti Kutsekoja korraldatud viipekeeletõlgi uue kutsestandardi 

koostamise töörühmas. 
o Eesti Kurtide Liit osales 20. septembril koostööpartner ERR-ga Sotsiaalministeeriumi korraldatud 

konverentsil „Pikk ja kvaliteetne tööelu“, kus andsime ülevaate läbiviidud ja rakendatud projektist 
“Kuulmispuudega inimeste sotsiaalse kaasatuse suurendamine kurtidest ajakirjanike koolitamise ning 
töölerakendamise kaudu”. 

o 27. septembril analüüsis EKL Salvia töögrupp ja tõlkemeeskond Salvia festivali korraldusest 
kokkuvõtteid. 

o 3. oktoobril arutasid kurtide laste lastevanemad Tallinna Heleni Kooli tekkinud olukorda ja kurtide laste 
õppimise ja õpetamise võimalusi. 

o Eesti Kurtide Liit osales Tallinna Puuetega Inimeste Koja 15. aastapäeva juubelikonverentsil 10. 
oktoobril. 

o Eesti Kurtide Liit osales 18. oktoobril ja 5. detsembril Eesti Kutsekoja korraldatud viipekeeletõlgi uue 
kutsestandardi koostamise töörühmas. 
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o Eesti Kurtide Liidu esimees Tiit Papp osales 19. oktoobril Euroopa Puuetega Inimeste Foorumil EDF ja 
Eesti Puuetega Inimeste Koja arendusseminaril „ÜRO ja EL poliitika ellurakendamine puuetega inimeste 
olukorra parandamiseks – KELLEGA ja KUIDAS?“, samas ka EPIKoja üldkoosolekul. 

o Eesti Kurtide Liit osales 20. oktoobril Lääne-Virumaa Kurtide Ühingu valimiskoosoleku ja 10. novembril 
Saarte Kurtide Ühingu üld- ja valimiskoosoleku läbiviimises, 25. oktoobril Tartumaa Kurtide Ühingu 
koosolekul, 25. novembril Pärnumaa Kurtide Ühingu korraldatud üritusel. 

o Eesti Kurtide Liit võttis osa 3. detsembril Puuetega inimeste päeva konverentsil "Puudega inimesed - 20 
aastat muutuste tuultes" Tallinnas.  

o Eesti Kurtide Liit osales 12. oktoobrist 25. novembrini võimalike ja potentsiaalsete koostööpartneritega 
VÜF-ile suurprojekti “Kurtide kogukonna teadlikkuse ja kaasatuse suurendamine kodanikuühiskonnas 
avatud videoteenuste keskkonna loomise kaudu”. Positiivse vastuse korral 2013. aasta veebruari teisest 
poolest on projektiga kavandatud tegevuste kestuseks 14 kuud. 

o Häirekeskus käivitas 2012. aasta detsembrist SMS 112 testperioodi ja selleks viis Häirekeskus koostöös 
Eesti Kurtide Liiduga 5. detsembril teadlikule grupile testkoolituse. 2013. aastal on kurtide liidu üheks 
prioriteediks korraldada kurtide kogukonnale üle Eesti koolitusi SMS 112 kasutamiseks. 

o RIA suurprojekti “Erivajadustega (kuulmispuuetega) inimeste infoühiskonnas osalemise võimaluste 
avardamine” projektiga aluse pandud igaaastasele “Ringvaade 2011”-ile tuleb järgmine “Ringvaade 
2012”, mis tuleb 2013. aasta jaanuaris. 

 
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 
• Kas saavutati püstitatud eesmärgid?  
 

Püstitatud eesmärkide realiseerimine on  algusjärgus, tegevusprogrammis väljatoodud ürituste tuumik 
langeb põhiliselt II – IV kvartali pealel. Otsime uutele projektidele rahastamisallikaid. 

 
Kodulehe kaasajastamise eesmärgid on täidetud, tagasisidemete põhjal kavandatakse jätkutegevused uute 
projektide näol. 
 
2012. aastal ettevõetud eesmärgid on saavutatud ettevõetud 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. Läbiviidud ürituste järgselt saime 
kogutud tagasisideme põhjal, et seni jäädakse väga rahule. 
 
Tallinnas käivitatud viipekeele tõlketeenuse koordineerimise esimestel kuudel on ilmnenud sügavad 
probleemid tõlketeenuse kättesaadavuses, mis on tingitud viimased 7 aastat muutumatust alarahastamisest. 
 
Jätkuvaks probleemiks on üle Eesti tõlketeenuse kättesaadavus ja alarahastatus, millele tuleb riiklikul 
tasandil lahendus leida. 

 
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. 
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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 varasematest aastatest omavahendite nappus, mida nõutakse 10% või rohkem 
ulatuses muude projektide taotlemisel. Oleme kavandanud mõne suure projekti ja otsime rahastajaid või 
fonde, kus ei nõuta omaosalust. 
 
Praegu on suurimaks probleemiks festivali täielik finantseerimine, selle tarvis esitatud projektide raha on liiga 
palju kärbitud, otsime jätkuvalt lisavahendeid festivali korralikuks läbiviimiseks.   

 
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 raskustele vaatamata ikka tegeleda  selle tööga. 

 
• Muud kommentaar 
 
 


