
Eesti	  Kurtide	  Liidu	  projektid	  2013	  

	  
Projekti nimi: Nõustamisteenus kurtidele ja vaegkuuljatele 
Kestvus: 01.01.2013 – 31.12.2013 
Projektijuht: Tiit Papp 
Projektijuhi assistant: Külli Terras 
Eelarve: 4 413,90 eurot 
Rahastaja: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 
  

Projekti nimi: Viipekeele tõlketeenuse koordineerimine 
Kestvus: 01.02.2013 – 31.12.2013 
Projektijuht: Tiit Papp 
Projektijuhi assistent: Kaire Papp 
Eelarve: 6 129 eurot 
Rahastaja: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 
  

Projekti nimi: Eesti Kurtide Liidu ja tema liikmesorganisatsioonide tegevuse arendamine 
Kestvus: 01.01.2013 – 31.12.2013 
Projektijuht: Tiit Papp 
Projektijuhi assistent: Reet Adama 
Eelarve:  12 919 eurot  
Rahastaja: Eesti Puuetega Inimeste Fond  
Täiendav info: 
Projekti eesmärk on paremate tingimuste loomine kurtide toimetulekuks, liikmesühingute juhatuste 
koolitus, info levik puuetega inimeste olukorrast üldiselt ja elukvaliteedi tõstmise võimalikkusest, 
kurtide viipekeele ja kultuuri arendamine ja kaitsmine, kultuuri- ja puhkeürituste korraldamine. 
Seoses SMS 112 käivitamisega 2012 detsembrist tuleb kurtidele korraldada üle Eesti väikestes 
gruppides SMS 112 teenuse kasutamise praktilisi koolitusi. 
Kurtide kogukonna kommunikatsiooniteenuste halveneva kättesaadavusega tuleb teha rohkem 
koostööd ja leida lahendusi probleemidele riiklikul/kohalikul tasandil.  
2013. aastal keskendutakse jätkuvalt 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.  
Rahvusvaheliste kurtide organisatsioonide töös ja kurtide rahvusvahelistel kultuuriüritustel osalemine. 
  
Projekti nimi: Õigusabi osutamine MTÜ-le Eesti Kurtide Liit (koos alaliitudega) ja tema 
liikmeskonnale ning MTÜ-le Eesti Puuetega Inimeste Koda koos allorganisatsioonide ja nende 
liikmetega 
Kestvus: 01.04.2013 – 28.02.2014 
Projektijuht: Tiit Papp 
Projektijuhi assistent: Alar Salu 
Eelarve: 37 035,40 eurot 
Rahastaja: Justiitsministeerium 
 
Õigusabi osutamise vastuvõtu ajad 2013  
  

Projekti nimi: Tööandjate teadlikkuse suurendamine ja julgustamine kurtide inimeste tööhõive 
positiivsel lahendamisel Kestvus: 01.06.2013 – 30.11.2013 
Projektijuht: Tiit Papp 
Eelarve: 3 000 eurot 
Omafinantseering: 69,68 eurot ja 40 eurot (mitterahalise panusena) 
Rahastaja: Sotsiaalministeerium 
Täiendav info: 
Projekti üldeesmärgiks on kurtide inimeste teadlikum kaasamine tööturule tööandjate väärhoiakute 
vähendamise ja teadlikkuse suurendamise kaudu. 



Tööandjate väärhoiakute vähendamine ja teadlikkuse suurendamine saab efektiivsemalt ja 
tõhusamalt toimuda teiste tööandjate kurtide inimeste tööle rakendamisel saadud positiivsete 
kogemuste vahetamise teel. Nn positiivsete tööandjate intervjuud, kurtidest töövõtjate ja otseste 
ülemuste töösuhtlus töökohtadel üle Eesti võetakse videole.  

1. Tööandjate positiivsed kogemused 
2. Teenused ja toetused 

	  


