
Eesti	  Kurtide	  Liidu	  tegevuste	  ülevaade	  2014.	  aastal	  	  	  	  	  	  

MTÜ	  Eesti	  Kurtide	  Liit	  (edaspidi	  EKL)	  on	  asutatud	  1922.	  aastal.	  EKL	  on	  katusorganisatsiooniks	  8-‐le	  
piirkondlikule	  kurtide	  ühingule	  ning	  Eesti	  	  Kurtide	  Noorte	  Organisatsioonile	  ja	  Eesti	  Viipekeeletõlkide	  
Kutseühingule.	  makstud	  üksikliikmete	  arv	  neis	  ühinguis	  kahanes	  898-‐lt	  876-‐ni.	  Kurtide	  koguarv	  Eestis	  
on	  ca	  1500	  inimest	  ja	  viipekeelt	  valdavaid	  ca	  2000	  inimest	  (viimastel	  andmetel	  oli	  välja	  toodud	  kuni	  4	  
500	  viipekeele	  valdajate	  näitajat).	  

Eesti	  Kurtide	  Liidu	  tööd	  korraldab	  juhatus,	  mis	  on	  7-‐liikmeline.	  Juhatuse	  tööd	  juhib	  juhatuse	  esimees.	  
Juhatuse	  koosolekud	  toimusid	  2014.	  aastal	  6	  korda	  aastas.	  

Kuna	  Eesti	  Kurtide	  Liit	  on	  mittetulunduslik	  liit,	  siis	  on	  meile	  andnud	  Eesti	  Puuetega	  Inimeste	  Fondi	  
poolt	  sihtrahastatud	  projekt	  „Eesti	  Kurtide	  Liidu	  ja	  tema	  liikmesorganisatsioonide	  tegevuse	  
arendamine“	  võimaluse	  läbi	  viia	  erinevaid	  projekte	  toetamaks	  kurtide	  ja	  viipekeelsete	  vaegkuuljate	  
kaasatust	  tavaühiskonda.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Liidu	  eesmärgiks	  on	  liikmesühingute	  huvide	  kaitsmine	  ja	  esindamine,	  tegevuse	  arendamine	  läbi	  
koolituste,	  ühisürituste,	  rahvusvaheliste	  sidemete	  laiendamise,	  ühtse	  eesti	  viipekeele	  ja	  kultuuri	  
arendamine,	  koostöö	  edendamine	  avaliku,	  mittetulundus-‐	  ja	  erasektori	  vahel	  kurtide	  inimeste	  
võrdsete	  võimaluste	  loomisel	  kohalikul	  ja	  riiklikul	  tasandil.	  
	  
EKL	  tegevussuunad	  jaotuvad	  järgnevalt:	  

o Kurtide	  inimeste	  huvide	  esindamine	  ja	  kaitsmine	  kohalikul	  ja	  riiklikul	  tasandil	  	  
o Liikmesorganisatsioonide	  toetamine	  ja	  informatsiooni	  edastamine	  
o Eesti	  Kurtide	  Liidu	  keskuse	  ja	  ettevõtete	  haldamine	  	  
o Liikmesorganisatsioonide	  liikmetele	  suunatud	  erinevad	  projektid	  ja	  teenused	  

Sotsiaal-‐	  ja	  kultuuripoliitika	  kohalikul	  ja	  riiklikul	  tasandil	  

Eesti	  Kurtide	  Liit	  on	  teinud	  tihedat	  koostööd	  Eesti	  Puuetega	  Inimeste	  Koja,	  Sotsiaalministeeriumi,	  
Koostöökogu,	  Tallinna	  Linnavalitsuse,	  Eesti	  Rahvusringhäälingu,	  Eesti	  Häirekeskuse	  ja	  Töötukassaga.	  
Mainimata	  ei	  saa	  jätta	  ka	  Justiitsministeeriumi,	  Viipekeeletõlkide	  OÜ-‐d,	  Eesti	  Viipekeeletõlkide	  
Kutseühingut,	  Eesti	  Kutsekoda,	  Euroopa	  Kurtide	  Liitu,	  Maailma	  Kurtide	  Föderatsiooni,	  EMT-‐i	  ja	  teisi.	  

Kõigepealt	  tuleb	  ära	  mainida,	  et	  Eesti	  Kurtide	  Liidu	  tegevust	  korraldati	  arengukava	  ja	  aasta	  
tegevuskava	  alusel.	  Natuke	  kurvastavam	  oli	  see,	  et	  2014.	  aastal	  ei	  suudetud	  aastast-‐aastasse	  ja	  
piisavalt	  liikmeskonnale	  suunatud	  tegevusi-‐üritusi	  läbi	  viia	  fondi	  tugevalt	  kärbitud	  eelarve	  tõttu,	  
samuti	  polnud	  erilisi	  võimalusi	  selliseid	  tegevusi	  toetada	  teistest	  muudest	  projektidest,	  mille	  
rahastamiseks	  2014.	  aastaks	  seatud	  prioriteedid	  ei	  ole	  täielikult	  arvestanud	  puuetega	  inimeste	  ühe	  
sihtgrupi	  –	  kurtide	  kogukonna	  –	  erivajadusi.	  Loomulikult	  on	  veel	  jätkuvalt	  palju	  teha...	  

EKL	  korraldab	  kurte	  toetavate	  teenuste	  osutamist,	  millede	  rahastamiseks	  esitati	  projekttaotlusi:	  

o Viipekeele	  tõlketeenust	  osutatakse	  tõlkekeskuste	  kaudu	  Tallinnas	  (2011.	  aastast	  
koordineerib	  EKL	  Tallinna	  viipekeele	  tõlketeenust),	  Tartus,	  Pärnus,	  Viljandis	  ja	  Kuresaares.	  
Teenust	  rahastavad	  omavalitsused.	  

o Nõustamisteenus	  Tallinnas	  	  elavatele	  kurtidele	  ja	  vaegkuuljatele	  –	  teenust	  osutab	  EKL	  ja	  
rahastab	  Tallinna	  Linnavalitsus	  meie	  projekti	  alusel.	  

o Justiitsministeeriumi	  toetusel	  	  teostati	  aastatel	  2006	  –	  2016	  projekt	  „Õigusabi	  osutamine	  
MTÜ-‐le	  Eesti	  Kurtide	  Liit	  (koos	  alaliitudega)	  ja	  tema	  liikmeskonnale	  ning	  MTÜ-‐le	  Eesti	  



Puuetega	  Inimeste	  Koda	  koos	  allorganisatsioonide	  ja	  nende	  liikmetega“.	  2012.	  aastast	  sai	  
esmakordselt	  võimalikuks	  õigusabi	  osutamine	  teistele	  regioonidele,	  täpsemalt	  peale	  Tallinna	  
Rakverre,	  Tartusse	  ja	  Pärnusse,	  2013.	  aastast	  ka	  Jõhvisse.	  See	  projekt	  töötab	  stabiilselt.	  

o Suurprojekt	  “Kurtide	  kogukonna	  teadlikkuse	  ja	  kaasatuse	  suurendamine	  kodanikuühiskonnas	  
avatud	  videoteenuste	  keskkonna	  loomise	  kaudu”	  pandi	  alus	  läbirääkimistel	  Majandus-‐	  ja	  
kommunikatsiooni	  ministeeriumiga,	  mille	  rakendasime	  2014	  veebruarist	  2015	  maini	  
koostöös	  Astangu	  Kutserehabilisatsiooni	  Keskusega.	  Aprilli	  keskpaigust	  valminud	  viipekeelne	  
videoportaal	  http://videoportaal.ead.ee	  	  ja	  videoteek,	  mis	  hakkab	  teenindama	  videoportaali,	  
lähitulevikus	  kodulehte,	  e-‐sõnaraamatut,	  e-‐õpikeskkonda	  jt.	  

o 2014	  detsembris	  rahuldati	  suurprojekti	  “Rahvusvahelise	  viiplemise	  e-‐sõnastik”	  taotlus	  
koostöös	  Eesti	  Viipekeeletõlkide	  Kutseühinguga.	  Selle	  projekti	  käivitasime	  2015	  veebruarist	  
ja	  projekti	  tulemusena	  valminud	  e-‐sõnastik	  peab	  valmima	  hiljemalt	  2016	  veebruariks.	  

	  
2014.	  aasta	  jooksul	  käsitleti	  EPIK-‐s,	  Sotsiaalministeeriumis,	  Koostöökogus,	  Häirekeskuses,	  
Töötukassas	  järgmisi	  teemasid	  112	  SMS	  teenuse	  kasutamine,	  koolitused	  ja	  kuulmispuudega	  inimeste	  
tagasitoomine	  tööturule,	  töövõime	  reform	  jms.	  

Eesti	  Kurtide	  Liit	  osales	  2013.	  aasta	  teisest	  poolest	  	  Eesti	  Viipekeeletõlkide	  Kutseühingu	  kui	  
kutseandja	  kutsekomisjonis	  ning	  2014.	  aastast	  väga	  intensiivsemalt	  SoM-‐i	  töövõime	  reformi	  
töögrupis.	  2014.	  aastal	  oli	  väga	  aktuaalseks	  teemaks	  kujunenud	  puuduliku	  töövõimereformi	  läbi	  
surumine	  valitsuse	  ja	  riigikogu	  poolt.	  Puuetega	  inimeste	  organisatsioonid	  (sh	  kurtide	  liit)	  olid	  jõuliselt	  
selgitanud	  võimaliku	  töövõimereformi	  rakendamise	  suuri	  puudujääki	  seadusandluse	  kui	  ka	  avatud	  
tööturu	  konteksis.	  

1.	  märtsil	  2007.	  a.	  eesti	  viipekeele	  seadustamise	  järgselt	  vajavad	  ülesanded	  olid	  järgmised:	  viipekeele	  
sõnaraamatu	  	  koostamine	  nii	  paberkandjal	  kui	  ka	  videos,	  viipekeele	  õpetamise	  metoodika	  ja	  
õppematerjalide	  väljatöötamine,	  viipekeele	  õpetajate	  koolitamine	  ja	  viipekeele	  keskuse	  loomine.	  
Need	  teemad	  on	  endistviisi	  aktuaalsed	  ja	  ootavad	  lahendamist	  lähemate	  aastate	  jooksul.	  
	  
Viipekeele	  e-‐sõnaraamatu	  (hakatuseks	  suurprojekti	  järgi	  rahvusvahelise	  viiplemise	  e-‐sõnastiku)	  
loomine	  ja	  rakendamine	  käivitus	  2015.	  veebruarist,	  kindlustunnet	  annab	  projektijärgselt	  valminud	  e-‐
sõnastiku	  tarkvara	  korduvkasutatavus,	  mida	  saab	  valdkonnapõhiste	  sõnastike	  loomiseks	  kasutada.	  	  

Tähelepanu	  on	  enim	  suunatud	  toetavate	  teenuste	  arengule	  –	  viipekeele	  tõlketeenus,	  
nõustamisteenus	  ja	  õigusabi.	  Nendest	  teenustest	  on	  2011.	  aastast	  tõusetunud	  enim	  probleeme	  
valmistanud	  viipekeele	  tõlketeenuse	  jätkuvalt	  vähene	  maht	  ja	  rahastamineTallinnas,	  mujal	  
väiksemates	  regioonides	  on	  tõlketeenuse	  kättesaadavus	  väga	  väike	  või	  olematu.	  Selles	  vallas	  tuleb	  
rohkem	  tööd	  teha.	  Fookusesse	  tuleb	  teravalt	  tõstatada	  küsimus	  viipekeele	  tõlketeenuse	  turu	  
teenusepakkujate	  paljususe	  lubamisest	  ühe	  või	  teise	  kohaliku	  omavalitsuse	  piires	  (Tartu	  linna	  näide).	  
Samuti	  peame	  erilist	  tähelepanu	  pöörama	  sotsiaalnõustamise	  (sh	  tugiisiku	  teenuse)	  eraldamisele	  
viipekeele	  tõlketeenuse	  sisust	  (praeguse	  seisuga	  sisaldavad	  Tartu	  ja	  Pärnu	  (ilmselt	  ka	  Kuressaare)	  
tõlketeenused	  sotsiaalnõustamise	  osutamise	  kohustust	  või	  osutavad	  selle	  teenuse	  puudumisel	  
sellekohast	  abi).	  	  

2010	  -‐	  2015.	  aastal	  on	  jätkuvalt	  päevakorras	  kurtide	  noorele	  kogukonnale	  murettekitav	  tõsiasi	  kutse-‐
ja	  kõrghariduse	  omandamises.	  Varem	  said	  	  kuulmispuudega	  üliõpilased	  Haridusministeeriumi	  kaudu	  
ESF	  programmist	  „Primus“	  õpingutõlke	  kulusid	  maksimummääras	  tasuda,	  siis	  2010.	  aasta	  keskel	  
otsustati	  maksimummäära	  kaks	  korda	  kärpida	  ilma	  mõistliku	  selgituseta,	  mis	  on	  jätkuvalt	  ka	  2015.	  
aastal	  jäänud	  vastuseta.	  ESF	  programm	  „Primus“	  on	  lähiajal	  lõppemas,	  mis	  saab	  edasi...	  

21.	  märtsil	  2012.	  a.	  ratifitseeris	  Riigikogu	  puuetega	  inimeste	  õiguste	  konventsiooni,	  mis	  võimaldab	  
muuhulgas	  kurtide	  inimeste	  õigusi	  ja	  sotsiaalset-‐kultuurilist	  kaasatust	  parandada,	  selleks	  peame	  



hakkama	  välja	  töötama	  meetmed-‐strateegiad	  koostöös	  liikmesühingute,	  	  vastavate	  ministeeriumide,	  
puuetega	  inimeste	  kojaga	  ja	  partneritega.	  

Liikmesorganisatsioonide	  toetamine	  ja	  informatsiooni	  edastamine	  

2010.	  aastast	  liikmeks	  vastu	  võetud	  Eesti	  Viipekeeletõlkide	  Kutseühinguga	  teeme	  konstruktiivset	  
koostööd	  viipekeele	  arendamiseks	  ja	  tõlketeenuse	  kättesaadavuse	  parendamiseks	  ning	  kurtide	  
eluoluks	  võrdsete	  võimaluste	  tagamiseks	  teiste	  kodanikega.	  

Külastatud	  liikmesühingutes	  on	  viimastest	  aastatest	  veel	  jätkuvalt	  murettekitav	  tõsiasi,	  et	  kaua	  
aastaid	  tegutsenud	  juhatusele/aktiivile	  ei	  ole	  jätkuvalt	  või	  väga	  vaevaliselt	  peale	  kasvanud	  noort	  ja	  
tegusat	  järelkasvu,	  selles	  vallas	  tuleb	  liidul	  tõsist	  tööd	  teha.	  

2014.	  aasta	  tegevustest	  võime	  välja	  tuua	  olulsemaid	  punkte:	  

o Teenuste	  osutamine	  liidu	  liikmetele	  –	  sotsiaal-‐nõustamisteenus	  (I	  poolaastal	  220	  h/85	  in,	  II	  
poolaastal	  220h/118	  in),	  viipekeele	  tõlketeenuse	  koordineerimine	  (I	  poolaastal	  300	  h,	  II	  
poolaastal	  300	  h)	  ja	  juriidiline	  nõustamine	  (I	  poolaastal	  108	  h,	  II	  poolaastal	  108	  h).	  

o Liidu	  juhatuse	  töökoosolekute	  korraldamine	  (10.	  jaanuaril	  -‐	  7	  in,	  26.	  aprillil	  -‐	  9	  in,	  12.	  
septembril	  –	  14	  in,	  6.-‐7.	  detsembril	  –	  7	  in),	  liidu	  aastakoosolek	  läbi	  viidud	  10.	  mail	  -‐	  31	  in.	  

o Osalemine	  kuulmispuudega	  inimeste	  probleeme	  käsitlevatel	  aruteludel	  ja	  infopäevadel	  –	  
SOM-‐s,	  EPIK-‐s,	  linnavalitsuses,	  invakomisjonis,	  koostöökogus,	  foorumis	  jms:	  
töövõimetoetuse	  seaduse	  eelnõu	  arvamus	  avaldatud	  21.	  jaanuaril,	  TvTS	  eelnõu	  ümarlaud	  
TPIK-‐i	  koostööpartneritele	  10.	  märtsil,	  EPIK	  üldkoosolek	  3.	  aprillil.	  

o EKL	  esimees	  Tiit	  Papp	  osales	  EVKTÜ	  kutsekomisjonis	  16.	  jaanuaril,	  19.	  juunil.	  
o 23.	  jaanuaril	  osales	  EKL	  esimees	  Tiit	  Papp	  Riigikogu	  kultuurikomisjoni	  väljasõiduistungil	  

Tallinna	  Heleni	  Koolis,	  aktuaalseks	  teemaks	  kurtide	  gümnaasiumi	  hariduse	  jätkamise	  
probleemid	  ja	  rahastamise	  küsimused.	  

o Eesti	  Kurtide	  Liit	  arutas	  27.	  jaanuaril	  ERR-‐i	  viipekeelsete	  uudiste	  toimetuse	  nõupidamisel	  
oldud	  tegemisi,	  saavutusi	  ja	  lähimaid	  plaane	  viipekeelsete	  saadete	  parendamiseks	  -‐	  5	  in.	  	  

o EKL	  esimees	  Tiit	  Papp	  projektijuhina	  osales11.	  veebruaril	  ja	  6.	  mail	  Astangu	  
Kutserehabilisatsiooni	  Keskuse	  suurprojekti	  "Kurtide	  kogukonna	  teadlikkuse	  ja	  kaasatuse	  
suurendamine	  kodanikuühiskonnas	  avatud	  videoteenuste	  keskkonna	  loomise	  kaudu"	  
käivitamise	  arutelul.	  

o Eesti	  Kurtide	  Liit	  võõrustas	  20.	  -‐	  23.	  veebruaril	  Euroopa	  Kurtide	  Liidu	  juhatust,	  arutati	  EPIK-‐u	  
ja	  EPIF	  esindajatega	  kurtide	  kogukonda	  puudutavaid	  küsimusi,	  probleeme	  ja	  võimalikke	  
lahendusteid	  Eestis	  ja	  Euroopas,	  21.	  veebruaril	  andis	  EUD	  infopäeva	  huvilistele	  TPIK-‐i	  majas	  -‐	  
66	  in.	  	  

o Viipekeele	  päevade	  raames	  toimus	  eesti	  viipekeele	  -‐	  eesti	  keele	  veebisõnastiku	  esitlus	  EKI	  
majas	  25.	  märtsil	  -‐	  45	  in.	  

o Eesti	  Kurtide	  Liit	  osales	  26.	  märtsil	  EPIK-‐u	  korraldatud	  kommunikatsiooni	  praktilisel	  
seminaril-‐koolitusel.	  

o EKL	  esimees	  Tiit	  Papp	  andis	  intervjuu	  Eesti	  Päevalehele	  Tallinna	  Heleni	  Kooli	  gümnaasiumi	  
teemal	  26.	  märtsil.	  

o Eesti	  Kurtide	  Liit	  arutas	  Eesti	  Häirekeskusega	  4.	  aprillil	  SMS-‐112	  jätkukoolituste	  teemal.	  
o 4.	  aprillil	  kohtus	  Eesti	  Kurtide	  Liit	  noorsotsidega	  arutamaks	  kurtide	  noorte	  hariduse	  kõiki	  

aspekte	  -‐	  15	  in.	  
o 5.	  aprillill	  osales	  EKL	  esimees	  Tiit	  Papp	  kurtide	  lastevanemate	  esindajana	  EKLVL	  

aastakoosolekul.	  
o 28.	  aprillil	  võttis	  Eesti	  Kurtide	  Liit	  Puuetega	  Inimeste	  Õiguste	  Komitee	  teabepäeval	  Tallinna	  

Puuetega	  Inimeste	  Kojas	  -‐	  3	  in.	  
o 7.	  mail	  osales	  Eesti	  Kurtide	  Liit	  haridusministeeriumi	  nõupidamisel,	  teemaks	  kurtide	  ja	  

pimedate	  õpilaste	  gümnaasiumiõppe	  korraldamise	  küsimused	  -‐	  3	  in.	  



o EKL	  esimees	  Tiit	  Papp	  tegi	  EAS-‐i	  korraldatud	  seminaril	  “Turism	  kõigile”	  ettekande	  
“Ligipääsetava	  turismi	  nähtamatud	  takistused”	  27.	  mail.	  

o EKL	  esimees	  Tiit	  Papp	  osales	  sotsiaalministeeriumis	  10.	  juunil	  "Puudega	  inimeste	  sotsiaalne	  
kaasatus	  ja	  ühiskonnaelus	  osalemine"	  töögrupi	  koosolekul,	  mille	  eesmärgiks	  on	  uuendada	  
arengukava	  ja	  täpsustada	  Eesti	  puudepoliitika	  peamisi	  eesmärke	  ning	  seada	  prioriteetsed	  
tegevussuunad	  kuni	  2020.	  aastani.	  

o 10.	  juunil	  osales	  EKL	  esimees	  Tiit	  Papp	  Riigikogu	  IRL	  fraktsiooni	  eelkoosolekul	  liitude	  
esindajatele	  ja	  Riigikogu	  sotsiaalkomisjoni	  istungil,	  teemaks	  plaanitava	  töövõimereformi	  
kitsaskohtade	  arutelu.	  

o Eesti	  Kurtide	  Liit	  osales	  Briti	  suursaadiku	  korraldatud	  pidulikul	  vastuvõtul	  18.	  juunil.	  
o Kurtide	  kogukonna	  infoühiskonda	  sotsiaalse	  kaasatuse	  eesmärgil	  valmistati	  I	  poolaastal	  3	  

videot	  “Fookus”,	  III	  veerandil	  1	  video	  “Fookus”.	  	  
o Eesti	  Kurtide	  Liit	  osales	  Riigikogu	  kinnises	  sotsiaalkomisjonis	  15.	  juulil,	  teemaks	  

töövõimetoetuse	  seaduse	  eelnõu	  (678	  SE)	  menetlemine.	  
o 7.	  augustil	  võttis	  Eesti	  Kurtide	  Liit	  EPIK	  üldkoosolekust.	  
o 9.	  –	  10.	  augustil	  viidi	  Eesti	  kurtide	  kogukonna	  suvepäevad	  Nelijärve	  Puhkekeskuses	  koostöös	  

Eesti	  Kurtide	  Noorte	  Organisatsiooniga,	  osa	  võttis	  102	  inimest.	  
o EKL	  esimees	  Tiit	  Papp	  osales	  EVKTÜ	  kutsekomisjonis	  25.	  augustil	  ja	  25.	  septembril.	  
o Eesti	  Kurtide	  Liit	  osales	  koos	  EVKTÜ	  juhatus	  25.	  juulil	  ja	  22.	  augustil	  kohtumistel	  SoM-‐i	  

asekantsleri	  Rait	  Kuuse	  initsiatiivil,	  teemaks	  kurtide	  kogukonna	  kaasamine	  
töövõimereformisse	  ja	  teenuste	  (kaugtõlke	  teenuse	  arendamise	  võimalused)	  
edasiarendamisesse.	  	  

o 4.	  septembril	  Eesti	  Kurtide	  Liit	  osales	  Töötukassa	  korraldatud	  ajurünnakul	  töövõimereformi	  
teemal,	  sellest	  võttis	  osa	  5	  in.	  

o Eesti	  Kurtide	  Liidu	  esimees	  Tiit	  Papp	  andis	  koos	  teiste	  puuetega	  inimeste	  esindajatega	  
töövõimereformi	  alase	  pressikonverentsi	  15.	  septembril.	  

o 17.	  septembril	  kohtuti	  kurtide	  inimeste	  tööhõivesse	  kaasamise	  eesmärgil	  tööandja	  ALLPRINT	  
HM	  OÜ-‐ga,	  3	  in.	  

o 25.	  septembril	  osales	  Eesti	  Kurtide	  Liidu	  esindajad	  puudega	  inimeste	  sotsiaalse	  kaitse	  leppe	  
koostamise	  kohtumisel	  SoM-‐is.	  

o Liikmesühingud	  koostöös	  Eesti	  Kurtide	  Liiduga	  korraldasid	  septembri	  viimasel	  nädalal	  
rahvusvahelise	  kurtide	  päeva	  tähistamiseks	  üritusi	  Tallinnas,	  Tartus,	  Pärnus	  ja	  Võrus	  (kokku	  
~180	  –	  200	  inimest).	  

o Töövõimereformi	  alastel	  infopäevade	  raames	  külastati	  ja	  tutvustati	  Tartumaa	  Kurtide	  
Ühingut	  16.	  oktoobril	  (45	  in)	  ja	  Pärnumaa	  Kurtide	  Ühingut	  4.	  detsembril	  (23	  in).	  

o Eesti	  Kurtide	  Liit	  võttis	  osa	  20.	  oktoobril	  sotsiaalse	  kaasatuse	  arengukava	  avaüritusest.	  
o 25.	  oktoobril	  külastati	  Viljandi	  Kurtide	  Ühingut	  ja	  arutati	  mitmeid	  küsimusi,	  sealhulgas	  jagati	  

infot	  töövõimereformist	  (18	  in).	  
o Eesti	  Kurtide	  Liit	  osales	  28.	  oktoobril	  puudega	  ja	  tervisekahjustusega	  inimeste	  sotsiaalse	  

kaitse	  tagamise	  ja	  koostöö	  leppe	  ümarlauas	  SoM-‐is.	  
o 6.	  novembril	  külastati	  Riigikogu	  avalikku	  istungit.	  
o 11.	  novembril	  võttis	  Tiit	  Papp	  EPIK	  üldkoosolekust	  ja	  ÜRO	  PIK	  seminarist.	  
o 3.	  detsembril	  tähistati	  puuetega	  inimeste	  päeva	  konverentsiga	  „Töövõimereform	  –	  pead	  

tööle!”.	  
	  
	  
Liidu	  	  üheks	  peamiseks	  ülesandeks	  on	  igapäevane	  teavitustöö	  sihtgrupile	  uute	  teenuste,	  toetuste	  ja	  
muude	  muudatuste	  kohta.	  Oleme	  kättesaadavad	  e-‐posti	  	  ja	  personaalse	  kontakti	  teel	  vastamaks	  
sihtgrupi	  esindajate	  küsimustele,	  mis	  puudutab	  kurtide	  inimeste	  eluolu	  ja	  kõike	  sellega	  seonduvat.	  
Tänu	  VÜF	  projektile	  kaasajastatud	  kodulehega	  http://www.ead.ee	  	  ja	  20.	  maist	  2015	  ametlikult	  
avatava	  videoportaaliga	  http://videoportaal.ead.ee	  saame	  edastada	  põhjalikult	  ja	  operatiivselt	  
vajaliku	  info	  kurtide	  inimestele	  nii	  riiklikest,	  avalikest	  kui	  ka	  muudest	  teenustest,	  toetustest	  ja	  
uudistest	  infopäevade	  ning	  ürituste	  kohta.	  

Eesti	  Kurtide	  Liidu	  keskuse	  ja	  ettevõtete	  haldamine	  



Viimastel	  aastatel	  on	  EKL	  ettevõtted	  orienteeritud	  rendipindade	  väljaüürimisele	  ja	  sellest	  saadavast	  
tulust	  hallatakse	  hooneid	  piiratud	  mahus	  ja	  toetatakse	  EKL	  keskuse	  ülalpidamist	  ja	  tegevust.	  Pikemas	  
perspektiivis	  ei	  ole	  selline	  majandamine	  jätkusuutlik,	  sest	  ettevõtete	  konkurentsivõime	  jätkuva	  
nõrgenemisega	  võib	  EKL	  tegevus-‐	  ja	  eestkoostevõimekuse	  täielik	  kadumine	  lähimatel	  aastatel	  kõne	  
alla	  tulla.	  	  

EKL	  oma	  osaühingud	  on	  jätkuvalt	  minetamas	  oma	  tähtsust	  puuetega	  inimestele	  tööandjana.	  	  Ja	  seda	  
tänu	  kurtide	  avardunud	  hariduse-‐	  ja	  kutseõppe	  võimalustele	  ja	  avatud	  tööturule	  orienteerimisele.	  	  	  	  

Samas	  on	  avatud	  tööturg	  andnud	  viimasel	  ajal	  kurtidele	  inimestele	  esimesi	  tagasilööke	  –	  töötus	  on	  
väikelinnades	  kui	  ka	  suurlinnades	  suurenenud.	  Selle	  probleemi	  leevendamiseks	  peame	  rohkem	  
tähelepanu	  pöörama	  teavitustööle,	  koostööle	  Töötukassa	  ja	  vastavate	  instantsidega	  ja	  ameti	  
täiend/ümberõppe	  võimalustele.	  
	  
Kokkuvõte	  

Edu	  ja	  jätkusuutlikkuse	  mitmes	  valdkonnas	  on	  taganud	  tihe	  koostöö	  ametiasutuste	  ja	  teiste	  
invaorganisatsioonidedega	  –	  Sotsiaalministeerium,	  Eesti	  Puuetega	  Inimeste	  Koda,	  Eesti	  Töötukassa,	  
Tallinna	  invakomisjon,	  Koostöökogu,	  Viipekeeletõlkide	  Kutseühing,	  kuulmispuuetega	  inimeste	  
organisatsioonide	  ümarlaud	  ja	  ka	  omavalitsused.	  
EKL	  kuulub	  ülemaailmsesse	  kurtide	  organisatsiooni	  WFD	  ja	  Euroopa	  Kurtide	  Liitu	  EUD.	  

Tiit	  Papp	  
Eesti	  Kurtide	  Liidu	  juhatuse	  esimees	  
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