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Projekti kokkuvõte 
 
Projekti kestus 
 
 
Projekti algus:  01 / 01 / 2013    Projekti lõpp: 31 / 12 / 2013 

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. 
 
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. 
 
Seoses  seadustatud eesti viipekeelega on vaja kaitsta ja arendada seda keelt – sõnaraamatud, õppematerjalid, õpetamise 
metoodika jm. 
 
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. 
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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, Viipekeeletõlkide OÜ. 

 
 

§ projektis osalenud isikute arv: planeeritud osavõtjate arv aastas 700 inimest, 
I kvartalis 159 inimest, 
II kvartalis 253 inimest, 
III kvartalis 301 inimest, 
IV kvartalis 412 inimest 

 
§ projekti täitmise kestus: 01.01.2013 – 31.03.2013 

                                      01.04.2013 – 30.06.2013 
                                      01.07.2013 – 30.09.2013 
                                      01.10.2013 – 31.12.2013 

 
 

§ täiendavate ressursside taotlemiseks esitatud taotlused (ning kas need rahuldati): 
o Sotsiaal-nõustamisteenused kurtidele ja viipekeelsetele vaegkuuljatele Tallinna Linnavalitsusele – rahuldati  
o Viipekeele tõlketeenuse koordineerimine Tallinna Linnavalitsusele – rahuldati 
o Õigusabi osutamine Justiitsministeeriumile – rahuldati 
o Suurprojekt “Kurtide kogukonna teadlikkuse ja kaasatuse suurendamine kodanikuühiskonnas avatud 

videoteenuste keskkonna loomise kaudu” VÜF-le – ei rahuldatud 
o Projekt “Tööandjate teadlikkuse suurendamine ja julgustamine kurtide inimeste tööhõive positiivsel 

lahendamisel” EPIF-le - rahuldati 
 

§ muu:  
 
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. 
 
2013. 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 ja juriidiline nõustamine. 
o EKL juhi sõidud info edastamiseks ja probleemide lahendamiseks osaühinguisse (3) ja 

liikmesühinguisse (Pärnumaa KÜ infopäev 18. aprillil – 28 in, Tartumaa KÜ infopäev TVK reformi teemal 
24. oktoobril – 46 in, Pärnumaa KÜ infopäev TVK reformi teemal 28. novembril – 35 in) 

o Liidu juhatuse töökoosolekute korraldamine (23. veebruaril – 8 in, 27. aprillil – 9 in, 13. septembril –10 
in), liidu aastakoosolek läbi viidud 11. mail – 42 in. 

o Osalemine kuulmispuudega inimeste probleeme käsitlevatel aruteludel ja infopäevadel – SM-s, EPIK-s, 
linnavalitsuses, invakomisjonis, koostöökogus, foorumis: viipekeele tõlketeenuse infopäev 16. jaanuaril 
– 56 in, EPIKoja võrgustiku protest HMN rahastuse osas 30. jaanuaril, SoM infopäev 8.veebruaril, Eesti 
Töötukassa ühisarutelu 1. märtsil – 2 in, viipekeele tõlketeenuse infopäev 6. märtsil – 64 in, TSTA 
nõupidamine eluruumide kohandamise teemal 8. märtsil, SoM kordus-infopäev 13. märtsil – 5 in, EPIK 
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üldkoosolek 22. märtsil, EPIK ümarlaud, et ühiselt arutada planeeritavate muudatuste teemal, mis 
puudutavad töövõimehindamist ning riiklike sotsiaalteenustega seostumist (eeskätt rehabilitatsioon ja 
abivahendid) 19. aprillil, Ligipääsetavuse töögrupi esimene kokkusaamine TSTA-s, Koosolekule tuleb 
kaasava elukeskkonna loomiseks vajamineva universaalse disaini (UD) põhimõtteid tutvustama ekspert 
Tiina Kalevik Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusest. Koosolekul saame UD metoodikat täpsustada ja 
arutada järgnevaid tegevusi. Tallinna ligipääsetavuse audit aitab koondada seni tehtut, teha asjast 
huvitatud huvipooltega koostööd ligipääsetavuse parandamiseks Tallinnas – 20. mail. 

o Teavitustööd: teleintervjuu SMS 112 teemal ETV2-le, Andrei Jegorovi maalinäituse avamine Vene 
Muuseumis – 19. veebruaril, viipekeele ja kurtide kultuuri tutvustamine Laulasmaa Koolis – 5. märtsil, 
Häädemeeste Gümnaasiumis – 9. aprillil, Paldiski Gümnaasiumis – 21. mail, Tallinna Heleni Kooli 
õpilaskodu avamine 15. märtsil. 

o Eesti Kurtide Liit teeb koostööd viipekeeletõlkide uue kutsestandardi väljatöötamiseks Kutsekoja ja 
partneritega – 7. märtsil, 20. märtsil, 24. mail, kutsekomisjonis 26. augustil, 20. septembril 

o Eesti Kurtide Liit teeb koostööd Eesti Häirekeskusega SMS 112 teemal: 12. märtsil, 19. juunil. 
o Uue projekti käivitamise ja rakendamise töökohtumised Struktuur Meediaga jaanuarist detsembrini. 
o Viipekeele päevade tähistamine fotokonkursiga (Facebook’-s) koostöös Eesti Kurtide Noorte 

Organisatsiooniga 1.veebruarist – 5.märtsini, 24 osavõtjat. 
o Aegviidu workshop “Euroopa Noored” projektiga “Together” koostöö raames 24. aprillil, meie poolt 2 in.  
o Eesti Kurtide Liit teeb koostööd Tartu Ülikooliga ja selle raames osales õppekava “Eesti viipekeele tõlk” 

üleminekuhindamisel 23. aprillil – 4 in. 
o EKL esimees Tiit Papp tegi EAS-i korraldatud seminaril “Turism kõigile” ettekande “Ligipääsetava 

turismi nähtamatud takistused” 6. mail. 
o Eesti Kurtide Liit osales oma väljapanekutega Eesti Puuetega Inimeste Kojaga koostöös festivalil 

“Puude taga on inimene” 7. ja 8. juunil, 3 osalejat. Viide - http://www.ead.ee/378905.  
o 8. juunil viidi üleeestiline kurtide pensionäride kokkutulek Rakvere linnuses Vallimäel, osa võttis 98 

inimest. 
o Eesti Kurtide Liit osales Briti suursaadiku korraldatud pidulikul vastuvõtul 11. juunil. 
o Koostöös Eesti Vaegkuuljate Liiduga testisime ligipääsetavust vaegkuuljatele ja kurtidele inimestele 

KUMU-s 26. juunil (2 inimest), Kadrioru kunstimuuseumis ja Mikkeli muuseumis 10. juulil (3 inimest) ja 
Niguliste ja Adamson-Ericu muuseumides 13. augustil (3 inimest). 

o Eesti Kurtide Liit võttis osa loomingulisest laagrist „Kogukonnateater“ 18. augustil, 10 + 13 inimest. Viide 
- http://www.ead.ee/379032. 

o Eesti Kurtide Liit osales Saarte Kurtide Ühingu 80.aastapäevale pühendatud konverentsil "Saarte 
Kurtide Ühing heitlikes tuultes", EKL esimehe ettekanne "Eesti Kurtide Liidu ajalugu minevikust 
tänapäevani" 7. septembril, 35 osalejat. 

o EKL esimees Tiit Papp koos tõlketeenuse koordinaatoriga kohtus ja arutas Tallinna Linnavolikogu 
esimees Toomas Vitsutiga, teema on aktuaalne - viipekeele tõlketeenuse lähitulevik ja piiratud eelarve – 
17. septembril. 

o Eesti Kurtide Liit osales TVK eelnõu nõupidamisel 26. septembril. 
o Liikmesühingud koostöös Eesti Kurtide Liiduga korraldasid septembri viimasel nädalal rahvusvahelise 

kurtide nädala tähistamiseks üritusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Võrus (kokku ~180 – 200 inimest), 
sealhulgas valmistati EKL-s tervitusvideo - http://www.ead.ee/379061 (18 osalejat). 

o Eesti Kurtide Liidu kohtumine Majandus- ja Kommunikatsiooni ministeeriumiga, teemaks Eesti kurtide 
kogukonna infoühiskonnas osalemise võimaluste praktiline laiendamine ja arendamine, investeeringu 
rahastamise ja efektiivse kaasamise võimalused lähiaastateks – 1. oktoobril. 

o Projekti “Tööandjate teadlikkuse suurendamine ja julgustamine kurtide inimeste tööhõive positiivsel 
lahendamisel” filmimise tööd on lõpufaasis ja on alustatud monteerimise, subtiitreerimise ja 
helindamisega. 

o Eesti Kurtide Liit ja Eesti Häirekeskus alustavad IV kvartalist liikmesühingutele SMS-112 praktiliste 
koolitustega. 

o 12. oktoobril tutvustas Eesti Kurtide Liit Soome Kurtide Liidu liikmesühingute pensionäridele EKL 
ajalugu, EKL rolli ja kurtide kogukonna tegemisi, teenuseid jms.  

o Eesti Kurtide Liidu esimees Tiit Papp osales 16. oktoobril Koostöökogus Sotsiaalministeeriumis. 
o Eesti kurtide kogukonna infoühiskonnas osalemise IT võimaluste avardamise projekti teemal kohtus 

Eesti Kurtide Liidu esimees Tiit Papp MKM-i, SOM-i ja Astangu Kutserehabilisatsiooni Keskuse 
esindajatega 30. oktoobril ja 5. novembril, mille väljundiks sai koostöölepingu sõlmimine ühisprojekti 
tegemiseks ja rakendamiseks 2014. aastaks. 

o 6. novembril osales Eesti Kurtide Liit Tallinna Heleni Kooli arengukava ümarlauas koostööpartneritega, 
aktuaalseks teemaks kurtide laste hariduse (sh gümnaasiumi) kättesaadavuse ja rahastamise 
jätkusuutlikkus. 
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o SMS-112 praktiliste koolitusi ja kurtide kogukonna IT kommunikatsiooni parendamiseks (avalike 
teenuste kättesaadavuse ja võimaluste parema kasutamiseks) koostöös EMT-ga viidi läbi järgmistes 
ühingutes ja koolides: Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühingus 30. oktoobril (SMS-112) ja 6. novembril 
(EMT teenused) – 120 in, Tallinna Heleni Koolis 6. novembril (SMS-112) – 13 in, Tartumaa Kurtide 
Ühingus 7. novembril (SMS-112) – 46 in, Läänemaa Kurtide Ühingus 9. novembril (SMS-112) – 17 in, 
Võrumaa Kurtide Ühingus 23. novembril (SMS-112) – 33 in, Tartumaa Kurtide Ühingus 28. novembril 
(EMT teenused) – 50 in, Pärnumaa Kurtide Ühingus 5. detsembril (SMS-112 ) – 40 in. 

o Eesti Häirekeskus soovib jätkata EKL liikmesühingutele SMS-112 praktiliste järelkoolitustega 2014. 
aastal. 

o “Tööandjate teadlikkuse suurendamine ja julgustamine kurtide inimeste tööhõive positiivsel 
lahendamisel” projekt lõpetati 25. novemriks, tellitud DVD-d on jagatud Töötukassale, 
koostööpartneritele, EPIK-le. Valminud materjalid on leitavad ka EKL kodulehelt: 
http://www.ead.ee/379118 ja http://www.ead.ee/379119. 

o Eesti Kurtide Liidu esimees Tiit Papp osales  28. novembril puudega inimeste õiguste kaitse (sotsiaalse 
kaasatuse ja ühiskonnaelus osalemise, sh juurdepääsetavus) arengukava arutelu töögrupis 
Sotsiaalministeeriumis. 

o Eesti Kurtide Liit võttis osa 3. detsembril puuetega inimeste päeva konverentsil " Puudega inimesed 
tööle – võimalik või võimatu?" Tallinnas – 9 osalejat.  

 
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, kuid käesoleval aastal napib tegevusprogrammist raha 
viipekeele tõlketeenuse ostmiseks, alates II kvartalist on süvenenud tegevusvõimekuse ja osalemise 
pärssimine. 

 
4. Saavutused 
• Kas saavutati püstitatud eesmärgid?  
 

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

 
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. 
 
Teises kvartalis õnnestus viia ellu kurtide pensionäride üleeestiline kokkutulek Rakveres, mis on rahastatud 
tegevusprogrammist ja osavõtjade omaosalustasudest. Kolmandale ja neljandale kvartalile planeeritud 
liikmetele suunatud tegevusi pole võimalik realiseerida, sest selleks pole enam rahalisi vahendeid kärbitud 
tegevusprogrammis.  
 
Liikmed on viimasel ajal hakanud rahulolematust ilmutama viipekeelsete videote vähesuse üle, nad soovivad 
jätkuvalt rohkem viipekeelseid uudissaateid, mille tootmiseks ei õnnestunud saada viimasel ajal tagasi 
lükatud projektide raha.  
 
2013. aasta algusest kärpiti väga tugevalt tegevusprogrammi rahastust ja puuetega inimeste (iseäranis 
kurtide kogukonna) tegevusprioriteete, mille tõttu kannatas kurtide kogukonna esindaja Eesti Kurtide Liidu 
tegevus-, kaasamise-, eestkooste- ja koostöövõimekus (ei olnud võimalik osaleda kõikidel nõupidamistel, 
koosolekutel, koolitustel jms viipekeele tõlketeenuse alarahastuse põhjusel, näiteks EPIK suvekool 21. – 23. 
augustil jne). Meil ei ole võimalik teha ettepanekuid ministeeriumidele kohtumisteks arutamaks kurtide 
kogukonna sotsiaalseid, kultuurilisi ja hariduslikke küsimusi, sest meil ei ole vahendeid viipekeele 
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tõlketeenuse eest tasumiseks. Nende küsimuste arutamiseks ja lahendamiseks ei piisa ainult kirjavahetustest 
jne.  
 
Sotsiaalministeerium ei arvestanud absoluutselt 2013 projektide rahastamise prioriteetide 
piiritlemisel/seadmisel kurtide kogukonna kommunikatsioonile juurdepääsetavuse põhilisi iseärasusi, mille 
tõttu pole võimalik esitada projekte võrreldes eelnevate aastatega. 

 
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 varasematest aastatest omavahendite nappus, mida nõutakse 10% või rohkem 
ulatuses muude projektide taotlemisel. Oleme kavandamas mõne suure projekti ja otsime rahastajaid või 
fonde, kus ei nõuta omaosalust. 
 
Seoses VÜF-le esitatud suurprojekti tagasilükkamisega “Kurtide kogukonna teadlikkuse ja kaasatuse 
suurendamine kodanikuühiskonnas avatud videoteenuste keskkonna loomise kaudu” otsitakse teisi fonde 
või rahastamisallikaid. Tagasilükkamise põhjuseks võib pidada piisava info puudumist selle kohta, et kurtide 
kogukonna täielikumaks kaasamiseks ühiskonda on vaja eelnevalt ressurssimahukamalt investeerida 
spetsiifilisema infotehnoloogia ja erilahenduste loomiseks.  
 
2013. aastal tugevasti kärbitud tegevusprogrammi eelarvest napib rahalisi vahendeid viipekeele 
tõlketeenuse ostmiseks, mida vajame hädasti läbirääkimistel, seminaridel, koosolekutel jne. See on hakanud 
avaldama negatiivset mõju EKL tegevusvõimekusele ja juurdepääsetavusele. 
 
Teatavasti on igal liidul omad püsikulud keskuse ülalpidamiseks ja mida pole alati võimalik vähendada 
tegevusvõimekust ohustamata. See hakkab juba avalduma negatiivselt kurtide liidu keskuse 
tegevusvõimekusele. 

 
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. 
 
2014. aastaks HMN-i seatud prioriteetide, EKL eesmärkide ja ülesannete täitmiseks jääb peale esimehe 
olemasoleva 0,36 töökoormusega projektijuhist tugevalt puudu ja oleme sunnitud otsima vähemalt 
normaalse töötasuga ja vähemalt 0,5 töökoormusega uut projektijuhti.  
 
Jah, soovime raskustele vaatamata ikka tegeleda  selle tööga. 

 
• Muud kommentaarid 
 


