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Eesti Kurtide Liidu tegevuste u├ levaade にどなね┻ aastal      
MTÜ EWゲデｷ Kurtide Liit (edaspidi EKL) on asutatud 1922. aastal. EKL on katusorganisatsiooniks 8-le 

ヮｷｷヴﾆﾗﾐSﾉｷﾆ┌ﾉW ﾆ┌ヴデｷSW ┑ｴｷﾐｪ┌ﾉW ning Eesti  Kurtide Noorte Organisatsioonile ja Eesti VｷｷヮWﾆWWﾉWデﾛﾉﾆｷSW 
K┌デゲW┑ｴｷﾐｪ┌ﾉW. ﾏ;ﾆゲデ┌S ┑ksikliikmeデW ;ヴ┗ ﾐWｷゲ ┑ｴｷﾐｪ┌ｷゲ ﾆ;ｴ;ﾐWゲ 898-lt 876-ni. Kurtide koguarv Eestis 

on ca 1500 inimest ja viipekeelt valdavaid ca 2000 inimest (viimastel andmetel oli ┗@ﾉﾃ; デﾗﾗS┌S ﾆ┌ﾐｷ ヴ 
500 viipekeele ┗;ﾉS;ﾃ;デW ﾐ@ｷデ;ﾃ;デぶ. 

Eesti Kurtide Liidu デﾜﾜS ﾆﾗヴヴ;ﾉS;H ﾃ┌ｴ;デ┌ゲが ﾏｷゲ ﾗﾐ Α-ﾉｷｷﾆﾏWﾉｷﾐWく J┌ｴ;デ┌ゲW デﾜﾜS ﾃ┌ｴｷH ﾃ┌ｴ;デ┌ゲW WゲｷﾏWWゲく 
Juhatuse koosolekud toimusid 2014. aastal 6 korda aastas. 

Kuna Eesti Kurtide Liit on mittetulunduslik liit, siis on meile andnud Eesti Puuetega Inimeste Fondi 

poolt sihtヴ;ｴ;ゲデ;デ┌S ヮヴﾗﾃWﾆデ ずEWゲデｷ K┌ヴデｷSW LｷｷS┌ ﾃ; デWﾏ; ﾉｷｷﾆﾏWゲﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷSW デWｪW┗┌ゲW 
;ヴWﾐS;ﾏｷﾐWさ ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲW ﾉ@Hｷ ┗ｷｷ; WヴｷﾐW┗;ｷS ヮヴﾗﾃWﾆデW デﾗWデ;ﾏ;ﾆゲ ﾆ┌ヴデｷSW ﾃ; ┗ｷｷヮWﾆWWﾉゲWデW ┗;Wｪﾆ┌┌ﾉﾃ;デW 
ﾆ;;ゲ;デ┌ゲデ デ;┗;┑ｴｷゲﾆﾗﾐS;く                                            

Liidu eWゲﾏ@ヴｪｷﾆゲ ﾗﾐ ﾉｷｷﾆﾏWゲ┑ｴｷﾐｪ┌デW ｴ┌┗ｷSW ﾆ;ｷデゲﾏｷﾐW ﾃ; WゲｷﾐS;ﾏｷﾐWが デWｪW┗┌ゲW ;ヴWﾐS;ﾏｷﾐW ﾉ@Hｷ 
ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲデWが ┑ｴｷゲ┑ヴｷデ┌ゲデWが ヴ;ｴ┗┌ゲ┗;ｴWﾉｷゲデW ゲｷSWﾏWデW ﾉ;ｷWﾐS;ﾏｷゲWが ┑ｴデゲW WWゲデｷ ┗ｷｷヮWﾆWWﾉW ﾃ; ﾆ┌ﾉデ┌┌ヴｷ 
;ヴWﾐS;ﾏｷﾐWが ﾆﾗﾗゲデﾜﾜ WSWﾐS;ﾏｷﾐW ;┗;ﾉｷﾆ┌が ﾏｷデデWデ┌ﾉ┌ﾐS┌ゲ- ja erasektori vahel kurtide inimeste 

┗ﾛヴSゲWデW ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲデW ﾉﾗﾗﾏｷゲWﾉ ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆ┌ﾉ ﾃ; ヴｷｷﾆﾉｷﾆ┌ﾉ デ;ゲ;ﾐSｷﾉく 
 

EKL デWｪW┗┌ゲゲ┌┌ﾐ;S ﾃ;ﾗデ┌┗;S ﾃ@ヴｪﾐW┗;ﾉデぎ 

o Kurtide inimeste huvide esindamine ja kaitsmine kohalikul ja riiklikul tasandil  

o Liikmesorganisatsioonide toetamine ja informatsiooni edastamine 

o EWゲデｷ K┌ヴデｷSW LｷｷS┌ ﾆWゲﾆ┌ゲW ﾃ; WデデW┗ﾛデWデW ｴ;ﾉS;ﾏｷﾐW  
o Liikmesorganisatsioonide liikmetele suunatud erinevad projektid ja teenused 

Sotsiaal- ja kultuuripoliitika kohalikul ja riiklikul tasandil 

EWゲデｷ K┌ヴデｷSW Lｷｷデ ﾗﾐ デWｷﾐ┌S デｷｴWS;デ ﾆﾗﾗゲデﾜﾜS EWゲデｷ Puuetega Inimeste Koja, Sotsiaalministeeriumi, 

Kﾗﾗゲデﾜﾜﾆﾗｪ┌が Tallinna Linnavalits┌ゲWが EWゲデｷ R;ｴ┗┌ゲヴｷﾐｪｴ@@ﾉｷﾐｪ┌が EWゲデｷ H@ｷヴWﾆWゲﾆ┌ゲW ﾃ; Tﾜﾜデ┌ﾆ;ゲゲ;ｪ;. 

M;ｷﾐｷﾏ;デ; Wｷ ゲ;; ﾃ@デデ; ka Justiitsministeeriumi, ViipekeeleデﾛﾉﾆｷSW OÜ-d, Eesti ViipekeeletﾛﾉﾆｷSe 

K┌デゲW┑ｴｷﾐｪ┌デ, Eesti Kutsekoda, E┌ヴﾗﾗヮ; K┌ヴデｷSW Lｷｷデ┌が M;;ｷﾉﾏ; K┌ヴデｷSW FﾜSWヴ;デゲｷﾗﾗﾐｷが EMT-i ja teisi. 

KﾛｷｪWヮW;ﾉデ デ┌ﾉWH @ヴ; ﾏ;ｷﾐｷS;が Wデ EWゲデｷ K┌ヴデｷSW LｷｷS┌ デegevust korraldati arengukava ja aasta 

tegevuskava alusel. Natuke kurvastavam oli see, et 2014. aastal ei suudetud aastast-aastasse ja 

piisavalt liikmeskonnale suunatud tegevusi-┑ヴｷデ┌ゲｷ ﾉ@Hｷ ┗ｷｷ; aﾗﾐSｷ デ┌ｪW┗;ﾉデ ﾆ@ヴHｷデ┌S WWﾉ;ヴ┗W デﾛデデ┌が 
ゲ;ﾏ┌デｷ ヮﾗﾉﾐ┌S Wヴｷﾉｷゲｷ ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲｷ ゲWﾉﾉｷゲWｷS デWｪW┗┌ゲｷ デﾗWデ;S; teistest muudest projektidest, mille 

rahastamiseks 2014. aastaks seatud prioriteedid ei ole デ@ｷWﾉｷﾆ┌ﾉデ ;ヴ┗Wゲデ;ﾐ┌S ヮ┌┌WデWｪ; ｷﾐｷﾏWゲデW ┑ｴW 
sihtgrupi に kurtide kogukonna に erivajadusi. Loomulikult on veel ﾃ@デﾆ┌┗;ﾉデ palju teha... 

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

o VｷｷヮWﾆWWﾉW デﾛﾉﾆWデWWﾐ┌ゲデ ﾗゲ┌デ;デ;ﾆゲW デﾛﾉﾆWﾆWゲﾆ┌ゲデW ﾆ;┌S┌ T;ﾉﾉｷﾐﾐ;ゲ (2011. aastast 

ﾆﾗﾗヴSｷﾐWWヴｷH EKL T;ﾉﾉｷﾐﾐ; ┗ｷｷヮWﾆWWﾉW デﾛﾉﾆWデWWﾐ┌ゲデぶが T;ヴデ┌ゲが P@ヴﾐ┌ゲが Vｷﾉﾃ;ﾐSｷゲ ﾃ; K┌ヴWゲ;;ヴWゲく 
Teenust rahastavad omavalitsused. 

o Nﾛ┌ゲデ;ﾏｷゲデWWﾐ┌ゲ T;ﾉﾉｷﾐﾐ;ゲ  Wﾉ;┗;デWﾉW ﾆ┌ヴデｷSWﾉW ja vaegkuuljatele に teenust osutab EKL ja 

rahastab Tallinna Linnavalitsus meie projekti alusel. 

o Justiitsministeeriumi toetusel  teostati aastatel 2006 に 2016 ヮヴﾗﾃWﾆデ ずÕｷｪ┌ゲ;Hｷ ﾗゲ┌デ;ﾏｷﾐW 
MTÜ-le Eesti Kurtide Liit (koos alaliitudega) ja tema liikmeskonnale nｷﾐｪ MTÜ-le Eesti 



Puuetega Inimeste Koda koos allorganisatsioonide ja nende liikmetegaさく 2012. aastast sai 

Wゲﾏ;ﾆﾗヴSゲWﾉデ ┗ﾛｷﾏ;ﾉｷﾆ┌ﾆゲ ﾛｷｪ┌ゲ;Hｷ ﾗゲ┌デ;ﾏｷﾐW デWｷゲデWﾉW ヴWｪｷﾗﾗﾐｷSWﾉWが デ@ヮゲWﾏ;ﾉデ ヮW;ﾉW T;ﾉﾉｷﾐﾐ; 
R;ﾆ┗WヴヴWが T;ヴデ┌ゲゲW ﾃ; P@ヴﾐ┌ゲゲW, 2013. ;;ゲデ;ゲデ ﾆ; Jﾛｴ┗ｷゲゲW. “WW ヮヴﾗﾃWﾆデ デﾜﾜデ;H ゲデ;HｷｷﾉゲWﾉデく 

o Suurprojekt さK┌ヴデｷSW ﾆﾗｪ┌ﾆﾗﾐﾐ; デW;Sﾉｷﾆﾆ┌ゲW ﾃ; ﾆ;;ゲ;デ┌ゲW ゲ┌┌ヴWﾐS;ﾏｷﾐW ﾆﾗS;ﾐｷﾆ┌┑ｴｷゲﾆﾗﾐﾐ;ゲ 
;┗;デ┌S ┗ｷSWﾗデWWﾐ┌ゲデW ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ; ﾉﾗﾗﾏｷゲW ﾆ;┌S┌ざ ヮ;ﾐSｷ ;ﾉ┌ゲ ﾉ@Hｷヴ@@ﾆｷﾏｷゲデWﾉ M;ﾃ;ﾐS┌ゲ- ja 

kommunikatsiooni ministeeriumiga, mille rakendasime 2014 veebruarist 2015 maini 

ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ Astangu Kutserehabilisatsiooni Keskusega. Aprilli keskpaigust valminud viipekeelne 

videoportaal http://videoportaal.ead.ee  ja videoteek, mis hakkab teenindama videoportaali, 

ﾉ@ｴｷデ┌ﾉW┗ｷﾆ┌ゲ ﾆﾗS┌ﾉWｴデWが W-ゲﾛﾐ;ヴ;;ﾏ;デ┌デが W-ﾛヮｷﾆWゲﾆﾆﾗﾐS; ﾃデく 
o 2014 detsembris rahuldati suurprojekti さR;ｴ┗┌ゲ┗;ｴWﾉｷゲW ┗ｷｷヮﾉWﾏｷゲW W-ゲﾛﾐ;ゲデｷﾆざ デ;ﾗデﾉ┌ゲ 

ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ EWゲデｷ VｷｷヮWﾆWWﾉWデﾛﾉﾆｷSW K┌デゲW┑ｴｷﾐｪ┌ｪ;く “WﾉﾉW ヮヴﾗﾃWﾆデｷ ﾆ@ｷ┗ｷデ;ゲｷﾏW ヲヰヱヵ ┗WWHヴ┌;ヴｷゲデ 
ja projekti tulemusena valminud e-ゲﾛﾐ;ゲデｷﾆ ヮW;H ┗;ﾉﾏｷﾏ; ｴｷﾉﾃWﾏ;ﾉデ ヲヰヱヶ ┗WWHヴ┌;ヴｷﾆゲく 

2014く ;;ゲデ; ﾃﾗﾗﾆゲ┌ﾉ ﾆ@ゲｷデﾉWデｷ EPIK-s, Sotsiaalministeeriumis, Kﾗﾗゲデﾜﾜﾆﾗｪ┌ゲが H@ｷヴWﾆWゲﾆ┌ゲWゲ, 

Tﾜﾜデ┌ﾆ;ゲゲ;ゲ ﾃ@ヴｪﾏｷゲｷ デWWﾏ;ゲｷS 112 SMS teenuse kasutamine, koolitused ja kuulmispuudega inimeste 

デ;ｪ;ゲｷデﾗﾗﾏｷﾐW デﾜﾜデ┌ヴ┌ﾉW, デﾜﾜ┗ﾛｷﾏW ヴWaﾗヴﾏ jms. 

Eesti Kurtide Liit osales ヲヰヱンく ;;ゲデ; デWｷゲWゲデ ヮﾗﾗﾉWゲデ  EWゲデｷ VｷｷヮWﾆWWﾉWデﾛﾉﾆｷSW K┌デゲW┑ｴｷﾐｪ┌ ﾆ┌ｷ 
kutseandja kutsekomisjonis ning ヲヰヱヴく ;;ゲデ;ゲデ ┗@ｪ; ｷﾐデWﾐゲｷｷ┗ゲWﾏ;ﾉデ “ﾗM-i デﾜﾜ┗ﾛｷﾏW ヴWaﾗヴmi 

デﾜﾜｪヴ┌ヮｷゲく ヲヰヱヴく ;;ゲデ;ﾉ ﾗﾉｷ ┗@ｪ; ;ﾆデ┌;;ﾉゲWﾆゲ デWWﾏ;ﾆゲ ﾆ┌ﾃ┌ﾐWﾐ┌S ヮ┌┌S┌ﾉｷﾆ┌ デﾜﾜ┗ﾛｷﾏWヴWaﾗヴﾏｷ ﾉ@Hｷ 
surumine valitsuse ja riigikogu poolt. Puuetega inimeste organisatsioonid (sh kurtide liit) ﾗﾉｷS ﾃﾛ┌ﾉｷゲWﾉデ 
selgitanud ┗ﾛｷﾏ;ﾉｷﾆ┌ デﾜﾜ┗ﾛｷﾏWヴWaﾗヴﾏｷ ヴ;ﾆWﾐS;ﾏｷゲW ゲ┌┌ヴｷ ヮ┌┌S┌ﾃ@@ﾆｷ ゲW;S┌ゲ;ﾐSﾉ┌ゲW ﾆ┌ｷ ﾆ; ;┗;デ┌S 
デﾜﾜデ┌ヴ┌ ﾆﾗﾐデWﾆゲｷゲく 

1. ﾏ@ヴデゲｷﾉ ヲヰヰΑく ;く WWゲデｷ ┗ｷｷヮWﾆWWﾉW ゲW;S┌ゲデ;ﾏｷゲW ﾃ@ヴｪゲWﾉデ ┗;ﾃ;┗;S ┑ﾉWゲ;ﾐSWS ﾗﾉｷS ﾃ@ヴｪﾏｷゲWSぎ ┗ｷｷヮWﾆWWﾉW 
ゲﾛﾐ;ヴ;;ﾏ;デ┌  ﾆﾗﾗゲデ;ﾏｷﾐW ﾐｷｷ ヮ;HWヴﾆ;ﾐSﾃ;ﾉ ﾆ┌ｷ ﾆ; ┗ｷSWﾗゲが ┗ｷｷヮWﾆWWﾉW ﾛヮWデ;ﾏｷゲW ﾏWデﾗﾗSｷﾆ; ﾃ; 
ﾛヮヮWﾏ;デWヴﾃ;ﾉｷSW ┗@ﾉﾃ;デﾜﾜデ;ﾏｷﾐWが ┗ｷｷヮWﾆWWﾉW ﾛヮWデ;ﾃ;デW ﾆﾗﾗﾉｷデ;ﾏｷﾐW ﾃ; viipekeele keskuse loomine. 

NWWS デWWﾏ;S ﾗﾐ WﾐSｷゲデ┗ｷｷゲｷ ;ﾆデ┌;;ﾉゲWS ﾃ; ﾗﾗデ;┗;S ﾉ;ｴWﾐS;ﾏｷゲデ ﾉ@ｴWﾏ;デW ;;ゲデ;デW ﾃﾗﾗﾆゲ┌ﾉく 
 

Viipekeele e-ゲﾛﾐ;ヴ;;ﾏ;デ┌ ふｴ;ﾆ;デ┌ゲWﾆゲ ゲ┌┌ヴヮヴﾗﾃWﾆデｷ ﾃ@ヴｪｷ ヴ;ｴ┗┌ゲ┗;ｴWﾉｷゲW ┗ｷiplemise e-ゲﾛﾐ;ゲデｷﾆ┌ぶ 
ﾉﾗﾗﾏｷﾐW ﾃ; ヴ;ﾆWﾐS;ﾏｷﾐW ﾆ@ｷ┗itus 2015. veebruarist, ﾆｷﾐSﾉ┌ゲデ┌ﾐﾐWデ ;ﾐﾐ;H ヮヴﾗﾃWﾆデｷﾃ@ヴｪゲWﾉデ ┗;ﾉﾏｷﾐ┌S W-

ゲﾛﾐ;ゲデｷﾆ┌ デ;ヴﾆ┗;ヴ; ﾆﾗヴS┌┗ﾆ;ゲ┌デ;デ;┗┌ゲが ﾏｷS; ゲ;;H ┗;ﾉSﾆﾗﾐﾐ;ヮﾛｴｷゲデW ゲﾛﾐ;ゲデｷﾆW ﾉﾗﾗﾏｷゲWﾆゲ ﾆ;ゲ┌デ;S;く  

T@ｴWﾉWヮ;ﾐ┌ ﾗﾐ Wﾐｷﾏ ゲ┌┌ﾐ;デ┌S デﾗWデ;┗;デW デeenuste arengule に ┗ｷｷヮWﾆWWﾉW デﾛﾉﾆWデWWﾐ┌ゲが 
ﾐﾛ┌ゲデ;ﾏｷゲデWWﾐ┌ゲ ﾃ; ﾛｷｪ┌ゲ;Hｷく NWﾐSWゲデ デWWﾐ┌ゲデWゲデ ﾗﾐ 2011く ;;ゲデ;ゲデ デﾛ┌ゲWデ┌ﾐ┌S enim probleeme 

┗;ﾉﾏｷゲデ;ﾐ┌S ┗ｷｷヮWﾆWWﾉW デﾛﾉﾆWデWWﾐ┌ゲW ﾃ@デﾆ┌┗;ﾉデ ┗@ｴWﾐW ﾏ;ｴデ ﾃ; ヴ;ｴastamineTallinnas, mujal 

┗@ｷﾆゲWﾏ;デWゲ ヴWｪｷﾗﾗﾐｷSWゲ ﾗﾐ デﾛﾉﾆWデWWﾐ┌ゲW ﾆ@デデWゲ;;S;┗┌ゲ ┗@ｪ; ┗@ｷﾆW ┗ﾛｷ ﾗﾉWﾏ;デ┌. Selles vallas tuleb 

ヴﾗｴﾆWﾏ デﾜﾜS デWｴ;. Fookusesse tuleb teravalt デﾛゲデ;tada ﾆ┑ゲｷﾏ┌ゲ ┗ｷｷヮWﾆWWﾉW デﾛﾉﾆWデWWﾐ┌ゲW デ┌ヴ┌ 
デWWﾐ┌ゲWヮ;ﾆﾆ┌ﾃ;デW ヮ;ﾉﾃ┌ゲ┌ゲW ﾉ┌H;ﾏｷゲWゲデ ┑ｴW ┗ﾛｷ デWｷゲW ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆ┌ ﾗﾏ;┗;ﾉｷデゲ┌ゲW ヮｷｷヴWゲ ふT;ヴデ┌ ﾉｷﾐﾐ; ﾐ@ｷSWぶく 
“;ﾏ┌デｷ ヮW;ﾏW Wヴｷﾉｷゲデ デ@ｴWﾉWヮ;ﾐ┌ ヮﾜﾜヴ;ﾏ; ゲﾗデゲｷ;;ﾉﾐﾛ┌ゲデ;ﾏｷゲW (sh tugiisiku teenuse) eraldamisele 

┗ｷｷヮWﾆWWﾉW デﾛﾉﾆWデWWﾐ┌ゲW ゲｷゲ┌ゲデ ふヮヴ;Wｪ┌ゲW ゲWｷゲ┌ｪ; ゲｷゲ;ﾉS;┗;S T;ヴデ┌ ﾃ; P@ヴﾐ┌ ふｷﾉﾏゲWﾉデ ﾆ; K┌ヴWゲゲ;;ヴWぶ 
デﾛﾉﾆWデWWﾐ┌ゲWS ゲﾗデゲｷ;;ﾉﾐﾛ┌ゲデ;ﾏｷゲW ﾗゲ┌デ;ﾏｷゲW ﾆﾗｴ┌ゲデ┌ゲデ ┗ﾛｷ ﾗゲ┌デ;┗;S ゲWﾉﾉW デWWﾐ┌ゲW ヮ┌┌S┌ﾏｷゲWﾉ 
sellekohast abi).  

2010 - 2015. ;;ゲデ;ﾉ ﾗﾐ ﾃ@デﾆ┌┗;ﾉデ ヮ@W┗;ﾆﾗヴヴ;ゲ kurtide noorele ﾆﾗｪ┌ﾆﾗﾐﾐ;ﾉW ﾏ┌ヴWデデWﾆｷデ;┗ デﾛゲｷ;ゲｷ ﾆ┌デse-

ﾃ; ﾆﾛヴｪｴ;ヴｷS┌ゲW ﾗﾏ;ﾐS;ﾏｷゲWゲく Varem said  ﾆ┌┌ﾉﾏｷゲヮ┌┌SWｪ; ┑ﾉｷﾛヮｷﾉ;ゲWS Haridusministeeriumi kaudu 

ESF pヴﾗｪヴ;ﾏﾏｷゲデ ずPヴｷﾏ┌ゲさ ﾛヮｷﾐｪ┌デﾛﾉﾆW kulusid ﾏ;ﾆゲｷﾏ┌ﾏﾏ@@ヴ;ゲ デ;ゲ┌S;が ゲｷｷゲ ヲヰヱヰく aasta keskel 

ﾗデゲ┌ゲデ;デｷ ﾏ;ﾆゲｷﾏ┌ﾏﾏ@@ヴ; ﾆ;ﾆゲ ﾆﾗヴS; ﾆ@ヴヮｷS; ｷﾉﾏ; ﾏﾛistliku selgiデ┌ゲWデ;が ﾏｷゲ ﾗﾐ ﾃ@デﾆ┌┗;ﾉデ ﾆ; ヲヰヱヵ. 

aastal ﾃ@@ﾐ┌S vastuseta. E“F ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ ずPヴｷﾏ┌ゲさ ﾗﾐ ﾉ@ｴｷ;ﾃ;ﾉ ﾉﾛヮヮWﾏ;ゲが ﾏｷゲ ゲ;;H WS;ゲｷくくく 

ヲヱく ﾏ@ヴデゲｷﾉ ヲヰヱヲく ;く ヴ;デｷaｷデゲWWヴｷゲ Rｷｷｪｷﾆﾗｪ┌ ヮ┌┌WデWｪ; ｷﾐｷﾏWゲデW ﾛｷｪ┌ゲデW ﾆﾗﾐ┗Wﾐデゲｷﾗﾗﾐｷが ﾏｷゲ ┗ﾛｷﾏ;ﾉS;H 
ﾏ┌┌ｴ┌ﾉｪ;ゲ ﾆ┌ヴデｷSW ｷﾐｷﾏWゲデW ﾛｷｪ┌ゲｷ ﾃ; ゲﾗデゲｷ;;ﾉゲWデ-kultuurilist kaasatust parandada, selleks peame 

http://videoportaal.ead.ee/


ｴ;ﾆﾆ;ﾏ; ┗@ﾉﾃ; デﾜﾜデ;ﾏ; ﾏWWデﾏWS-ゲデヴ;デWWｪｷ;S ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ ﾉｷｷﾆﾏWゲ┑ｴｷﾐｪ┌デWが  ┗;ゲデ;┗;デW ﾏｷﾐｷゲデWWヴｷ┌ﾏｷSWが 
puuetega inimeste kojaga ja partneritega. 

Liikmesorganisatsioonide toetamine ja informatsiooni edastamine 

2010く ;;ゲデ;ゲデ ﾉｷｷﾆﾏWﾆゲ ┗;ゲデ┌ ┗ﾛWデ┌S Eesti ViipekeeﾉWデﾛﾉﾆｷSW K┌デゲW┑hinguga teeme konstruktiivset 

ﾆﾗﾗゲデﾜﾜS viipekeele arendamiseks ﾃ; デﾛﾉﾆWデWWﾐ┌ゲW ﾆ@デデWゲ;;S;┗┌ゲW parendamiseks ning kurtide 

Wﾉ┌ﾗﾉ┌ﾆゲ ┗ﾛヴSゲWデW ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲデW デ;ｪ;ﾏｷゲWks teiste kodanikega. 

K┑ﾉ;ゲデ;デ┌S ﾉｷｷﾆﾏWゲ┑ｴｷﾐｪ┌デWゲ ﾗﾐ ┗ｷｷﾏ;ゲデWゲデ ;;ゲデ;デWゲデ veel ﾃ@デkuvalt ﾏ┌ヴWデデWﾆｷデ;┗ デﾛゲｷ;ゲｷが Wデ ﾆ;┌; 
aastaid tegutsenud juhatusele/aktiivile ei ole ﾃ@デﾆ┌┗;ﾉデ ┗ﾛｷ ┗@ｪ; ┗;W┗;ﾉｷゲWﾉデ peale kasvanud noort ja 

デWｪ┌ゲ;デ ﾃ@ヴWﾉﾆ;ゲ┗┌が ゲWﾉﾉWゲ ┗;ﾉﾉ;ゲ デ┌ﾉWH ﾉｷｷS┌ﾉ デﾛゲｷゲデ デﾜﾜS デWｴ;く 

2014く ;;ゲデ; デWｪW┗┌ゲデWゲデ ┗ﾛｷﾏW ┗@ﾉﾃ; デ┌┌; ﾗﾉ┌ﾉゲWﾏ;ｷS punkte: 

o Teenuste osutamine liidu liikmetele に sotsiaal-ﾐﾛ┌ゲデ;ﾏｷゲデWWﾐ┌ゲ ふI ヮﾗﾗﾉ;;ゲデ;ﾉ ヲヲヰ ｴっΒヵ ｷﾐが II 
ヮﾗﾗﾉ;;ゲデ;ﾉ ヲヲヰｴっヱヱΒ ｷﾐぶが ┗ｷｷヮWﾆWWﾉW デﾛﾉﾆWデWWﾐ┌ゲW ﾆﾗﾗヴSｷﾐWWヴｷﾏｷﾐW ふI ヮﾗﾗﾉ;;ゲデ;ﾉ ンヰヰ ｴが II 
ヮﾗﾗﾉ;;ゲデ;ﾉ ンヰヰ ｴぶ ﾃ; ﾃ┌ヴｷｷSｷﾉｷﾐW ﾐﾛ┌ゲデ;ﾏｷﾐW ふI ヮﾗﾗﾉ;;ゲデ;ﾉ ヱヰΒ ｴが II poolaastal 108 h). 

o LｷｷS┌ ﾃ┌ｴ;デ┌ゲW デﾜﾜﾆﾗﾗゲﾗﾉWﾆ┌デW ﾆﾗヴヴ;ﾉS;ﾏｷﾐW ふヱヰく ﾃ;;ﾐ┌;ヴｷﾉ - 7 in, 26. aprillil - 9 in, 12. 

septembril に 14 in, 6.-7. detsembril に Α ｷﾐぶが ﾉｷｷS┌ ;;ゲデ;ﾆﾗﾗゲﾗﾉWﾆ ﾉ@Hｷ ┗ｷｷS┌S ヱヰく ﾏ;ｷﾉ - 31 in. 

o Osalemine kuulmispuudega inimeste probleeme ﾆ@ゲｷデﾉW┗;デWﾉ ;ヴ┌デWﾉ┌SWﾉ ﾃ; ｷﾐaﾗヮ@W┗;SWﾉ に 

SOM-s, EPIK-ゲが ﾉｷﾐﾐ;┗;ﾉｷデゲ┌ゲWゲが ｷﾐ┗;ﾆﾗﾏｷゲﾃﾗﾐｷゲが ﾆﾗﾗゲデﾜﾜﾆﾗｪ┌ゲが aﾗﾗヴ┌ﾏｷゲ ﾃﾏゲぎ 
デﾜﾜ┗ﾛｷﾏWデﾗWデ┌ゲW ゲW;S┌ゲW WWﾉﾐﾛ┌ ;ヴ┗;ﾏ┌ゲ ;┗;ﾉS;デ┌S ヲヱく ﾃ;;ﾐ┌;ヴｷﾉが T┗T“ WWﾉﾐﾛ┌ ┑ﾏ;ヴﾉ;┌S 
TPIK-ｷ ﾆﾗﾗゲデﾜﾜヮ;ヴデﾐWヴｷデWﾉW ヱヰく ﾏ@ヴデゲｷﾉが EPIK ┑ﾉSﾆﾗﾗゲﾗlek 3. aprillil. 

o EKL WゲｷﾏWWゲ Tｷｷデ P;ヮヮ ﾗゲ;ﾉWゲ EVKTÜ ﾆ┌デゲWﾆﾗﾏｷゲﾃﾗﾐｷゲ ヱヶく ﾃ;;ﾐ┌;ヴｷﾉが ヱΓく ﾃ┌┌ﾐｷﾉく 
o ヲンく ﾃ;;ﾐ┌;ヴｷﾉ ﾗゲ;ﾉWゲ EKL WゲｷﾏWWゲ Tｷｷデ P;ヮヮ Rｷｷｪｷﾆﾗｪ┌ ﾆ┌ﾉデ┌┌ヴｷﾆﾗﾏｷゲﾃﾗﾐｷ ┗@ﾉﾃ;ゲﾛｷS┌ｷゲデ┌ﾐｪｷﾉ 

T;ﾉﾉｷﾐﾐ; HWﾉWﾐｷ Kﾗﾗﾉｷゲが ;ﾆデ┌;;ﾉゲWﾆゲ デWWﾏ;ﾆゲ ﾆ┌ヴデｷSW ｪ┑ﾏﾐ;;ゲｷ┌ﾏｷ ｴ;ヴｷS┌ゲW ﾃ@デﾆ;ﾏｷゲW 
ヮヴﾗHﾉWWﾏｷS ﾃ; ヴ;ｴ;ゲデ;ﾏｷゲW ﾆ┑ゲｷﾏ┌ゲWSく 

o Eesti Kurtide Liit arutas 27. jaanuaril ERR-ｷ ┗ｷｷヮWﾆWWﾉゲWデW ┌┌SｷゲデW デﾗｷﾏWデ┌ゲW ﾐﾛ┌ヮｷS;ﾏｷゲWﾉ 
ﾗﾉS┌S デWｪWﾏｷゲｷが ゲ;;┗┌デ┌ゲｷ ﾃ; ﾉ@ｴｷﾏ;ｷS ヮﾉ;;ﾐW ┗ｷｷヮWﾆWWﾉゲWデW ゲ;;SWデW ヮ;ヴWﾐS;ﾏｷゲWﾆゲ - 5 in.  

o EKL esimees Tiit Papp projektijuhina osales11. veebruaril ja 6. mail Astangu 

Kutserehabilisatsiooni Keskuse suurprojekti "Kurtide kogukonna teadlikkuse ja kaasatuse 

ゲ┌┌ヴWﾐS;ﾏｷﾐW ﾆﾗS;ﾐｷﾆ┌┑ｴｷゲﾆﾗﾐﾐ;ゲ ;┗;デ┌S ┗ｷSWﾗデWWﾐ┌ゲデW ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ; ﾉﾗﾗﾏｷゲW ﾆ;┌S┌ゎ 
ﾆ@ｷ┗ｷデ;ﾏｷゲW ;ヴ┌デWﾉ┌ﾉく 

o Eesti Kurtide Liiデ ┗ﾛﾛヴ┌ゲデ;ゲ ヲヰく - 23. veebruaril Euroopa Kurtide Liidu juhatust, arutati EPIK-u 

ﾃ; EPIF WゲｷﾐS;ﾃ;デWｪ; ﾆ┌ヴデｷSW ﾆﾗｪ┌ﾆﾗﾐS; ヮ┌┌S┌デ;┗;ｷS ﾆ┑ゲｷﾏ┌ゲｷが ヮヴﾗHﾉWWﾏW ﾃ; ┗ﾛｷﾏ;ﾉｷﾆﾆW 
ﾉ;ｴWﾐS┌ゲデWｷS EWゲデｷゲ ﾃ; E┌ヴﾗﾗヮ;ゲが ヲヱく ┗WWHヴ┌;ヴｷﾉ ;ﾐSｷゲ EUD ｷﾐaﾗヮ@W┗; ｴ┌┗ｷﾉｷゲデWﾉW TPIK-i majas - 

66 in.  

o VｷｷヮWﾆWWﾉW ヮ@W┗;SW ヴ;;ﾏWゲ デﾗｷﾏ┌ゲ WWゲデｷ ┗ｷｷヮWﾆWWﾉW - WWゲデｷ ﾆWWﾉW ┗WWHｷゲﾛﾐ;ゲデｷﾆ┌ Wゲｷデﾉ┌ゲ EKI 
ﾏ;ﾃ;ゲ ヲヵく ﾏ@ヴデゲｷﾉ - 45 in. 

o EWゲデｷ K┌ヴデｷSW Lｷｷデ ﾗゲ;ﾉWゲ ヲヶく ﾏ@ヴデゲｷﾉ EPIK-u korraldatud kommunikatsiooni praktilisel 

seminaril-koolitusel. 

o EKL esimees Tiit P;ヮヮ ;ﾐSｷゲ ｷﾐデWヴ┗ﾃ┌┌ EWゲデｷ P@W┗;ﾉWｴWﾉW T;ﾉﾉｷﾐﾐ; HWﾉWﾐｷ Kﾗﾗﾉｷ ｪ┑ﾏﾐ;;ゲｷ┌ﾏｷ 
デWWﾏ;ﾉ ヲヶく ﾏ@ヴデゲｷﾉく 

o EWゲデｷ K┌ヴデｷSW Lｷｷデ ;ヴ┌デ;ゲ EWゲデｷ H@ｷヴWﾆWゲﾆ┌ゲWｪ; ヴく ;ヮヴｷﾉﾉｷﾉ “M“-ヱヱヲ ﾃ@デﾆ┌ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲデW デWWﾏ;ﾉく 
o 4. aprillil kohtus Eesti Kurtide Liit noorsotsidega arutamaks kurtide nooヴデW ｴ;ヴｷS┌ゲW ﾆﾛｷﾆｷ 

aspekte - 15 in. 

o 5. aprillill osales EKL esimees Tiit Papp kurtide lastevanemate esindajana EKLVL 

aastakoosolekul. 

o ヲΒく ;ヮヴｷﾉﾉｷﾉ ┗ﾛデデｷゲ EWゲデｷ K┌ヴデｷSW Lｷｷデ P┌┌WデWｪ; IﾐｷﾏWゲデW Õｷｪ┌ゲデW KﾗﾏｷデWW デW;HWヮ@W┗;ﾉ T;ﾉﾉｷﾐﾐ; 
Puuetega Inimeste Kojas - 3 in. 

o Αく ﾏ;ｷﾉ ﾗゲ;ﾉWゲ EWゲデｷ K┌ヴデｷSW Lｷｷデ ｴ;ヴｷS┌ゲﾏｷﾐｷゲデWWヴｷ┌ﾏｷ ﾐﾛ┌ヮｷS;ﾏｷゲWﾉが デWWﾏ;ﾆゲ ﾆ┌ヴデｷSW ﾃ; 
ヮｷﾏWS;デW ﾛヮｷﾉ;ゲデW ｪ┑ﾏﾐ;;ゲｷ┌ﾏｷﾛヮヮW ﾆﾗヴヴ;ﾉS;ﾏｷゲW ﾆ┑ゲｷﾏ┌ゲWS - 3 in. 



o EKL esimees Tiit Papp tegi EAS-ｷ ﾆﾗヴヴ;ﾉS;デ┌S ゲWﾏｷﾐ;ヴｷﾉ さT┌ヴｷゲﾏ ﾆﾛｷｪｷﾉWざ WデデWﾆ;ﾐSW 
さLｷｪｷヮ@@ゲWデ;┗; デ┌ヴｷゲﾏｷ ﾐ@ｴデ;ﾏ;デ┌S デ;ﾆｷゲデ┌ゲWSざ ヲΑく ﾏ;ｷﾉく 

o EKL esimees Tiit Papp osales sotsiaalministeeriumis 10. juunil "Puudega inimeste sotsiaalne 

ﾆ;;ゲ;デ┌ゲ ﾃ; ┑ｴｷゲﾆﾗﾐﾐ;Wﾉ┌ゲ ﾗゲ;ﾉWﾏｷﾐWゎ デﾜﾜｪヴ┌ヮｷ ﾆﾗﾗゲﾗﾉWﾆ┌ﾉが ﾏｷﾉﾉW WWゲﾏ@ヴｪｷﾆゲ ﾗﾐ ┌┌WﾐS;S; 
;ヴWﾐｪ┌ﾆ;┗; ﾃ; デ@ヮゲ┌ゲデ;S; EWゲデｷ ヮ┌┌SWヮﾗﾉｷｷデｷﾆ; ヮW;ﾏｷゲｷ WWゲﾏ@ヴﾆW ﾐｷﾐｪ ゲW;S; ヮヴｷﾗヴｷデWWデゲWS 
tegevussuunad kuni 2020. aastani. 

o 10. juunil osales EKL esimees Tiit Papp Riigikogu IRL fraktsiooni eelkoosolekul liitude 

WゲｷﾐS;ﾃ;デWﾉW ﾃ; Rｷｷｪｷﾆﾗｪ┌ ゲﾗデゲｷ;;ﾉﾆﾗﾏｷゲﾃﾗﾐｷ ｷゲデ┌ﾐｪｷﾉが デWWﾏ;ﾆゲ ヮﾉ;;ﾐｷデ;┗; デﾜﾜ┗ﾛｷﾏWヴWaormi 

kitsaskohtade arutelu. 

o Eesti Kurtide Liit osales Briti suursaadiku korraldatud pｷS┌ﾉｷﾆ┌ﾉ ┗;ゲデ┌┗ﾛデ┌ﾉ ヱΒく ﾃ┌┌ﾐｷﾉく 
o K┌ヴデｷSW ﾆﾗｪ┌ﾆﾗﾐﾐ; ｷﾐaﾗ┑ｴｷゲﾆﾗﾐS; ゲﾗデゲｷ;;ﾉゲW ﾆ;;ゲ;デ┌ゲW WWゲﾏ@ヴｪｷﾉ ┗;ﾉﾏｷゲデ;デｷ I ヮﾗﾗﾉ;;ゲデ;ﾉ ン 

┗ｷSWﾗデ さFﾗﾗﾆ┌ゲざが III ┗WWヴ;ﾐSｷﾉ ヱ ┗ｷSWﾗ さFﾗﾗﾆ┌ゲざく  
o Eesti Kurtide Liit osales Riigikogu kinnises sotsiaalkomisjonis 15. juulil, teemaks 

デﾜﾜ┗ﾛｷﾏWデﾗWデ┌ゲW ゲW;S┌ゲW WWﾉﾐﾛ┌ ふヶΑΒ “Eぶ ﾏWﾐWデﾉWﾏｷﾐWく 
o Αく ;┌ｪ┌ゲデｷﾉ ┗ﾛデデｷゲ EWゲデｷ K┌ヴデｷSW Lｷｷデ EPIK ┑ﾉSﾆﾗﾗゲﾗﾉWﾆ┌ゲデく 
o 9. に ヱヰく ;┌ｪ┌ゲデｷﾉ ┗ｷｷSｷ EWゲデｷ ﾆ┌ヴデｷSW ﾆﾗｪ┌ﾆﾗﾐﾐ; ゲ┌┗Wヮ@W┗;S NWﾉｷﾃ@ヴ┗W P┌ｴﾆWﾆWゲﾆ┌ゲWゲ ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ 

EWゲデｷ K┌ヴデｷSW NﾗﾗヴデW Oヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷｪ;が ﾗゲ; ┗ﾛデデｷゲ ヱヰヲ ｷﾐｷﾏWゲデく 
o EKL WゲｷﾏWWゲ Tｷｷデ P;ヮヮ ﾗゲ;ﾉWゲ EVKTÜ ﾆ┌デゲWﾆﾗﾏｷゲﾃﾗﾐｷゲ ヲヵく ;┌ｪ┌ゲデｷﾉ ﾃ; ヲヵく ゲWヮデWﾏHヴｷﾉく 
o EWゲデｷ K┌ヴデｷSW Lｷｷデ ﾗゲ;ﾉWゲ ﾆﾗﾗゲ EVKTÜ ﾃ┌ｴ;デ┌ゲ ヲヵく ﾃ┌┌ﾉｷﾉ ﾃ; ヲヲく ;┌ｪ┌ゲデｷﾉ ﾆﾗｴデ┌mistel SoM-i 

asekantsleri Rait Kuuse initsiatiivil, teemaks kurtide kogukonna kaasamine 
デﾜﾜ┗ﾛｷﾏWヴWaﾗヴﾏｷゲゲW ﾃ; デWWﾐ┌ゲデW ふﾆ;┌ｪデﾛﾉﾆW デWWﾐ┌ゲW ;ヴWﾐS;ﾏｷゲW ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲWSぶ 
edasiarendamisesse.  

o ヴく ゲWヮデWﾏHヴｷﾉ EWゲデｷ K┌ヴデｷSW Lｷｷデ ﾗゲ;ﾉWゲ Tﾜﾜデ┌ﾆ;ゲゲ; ﾆﾗヴヴ;ﾉS;デ┌S ;ﾃ┌ヴ┑ﾐﾐ;ﾆ┌ﾉ デﾜﾜ┗ﾛｷﾏWヴWaﾗヴﾏｷ 
デWWﾏ;ﾉが ゲWﾉﾉWゲデ ┗ﾛデデｷゲ ﾗゲ; ヵ ｷﾐく 

o Eesti Kurtide Liidu esimees Tiit Papp andis koos teiste puuetega inimeste esindajatega 
デﾜﾜ┗ﾛｷﾏWヴWaﾗヴﾏｷ ;ﾉ;ゲW ヮヴWゲゲｷﾆﾗﾐ┗WヴWﾐデゲｷ ヱヵく ゲWヮデWﾏHヴｷﾉく 

o ヱΑく ゲWヮデWﾏHヴｷﾉ ﾆﾗｴデ┌デｷ ﾆ┌ヴデｷSW ｷﾐｷﾏWゲデW デﾜﾜｴﾛｷ┗WゲゲW ﾆ;;ゲ;ﾏｷゲW WWゲﾏ@ヴｪｷﾉ デﾜﾜ;ﾐSﾃ; ALLPRINT 
HM OÜ-ga, 3 in. 

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

o LｷｷﾆﾏWゲ┑ｴｷﾐｪ┌S ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ EWゲデｷ K┌ヴデｷSW LｷｷS┌ｪ; ﾆﾗヴヴ;ﾉS;ゲｷS ゲWヮデWﾏHヴｷ ┗ｷｷﾏ;ゲWﾉ ﾐ@S;ﾉ;ﾉ 
rahvuゲ┗;ｴWﾉｷゲW ﾆ┌ヴデｷSW ヮ@W┗; デ@ｴｷゲデ;ﾏｷゲWﾆゲ ┑ヴｷデ┌ゲｷ T;ﾉﾉｷﾐﾐ;ゲが T;ヴデ┌ゲが P@ヴﾐ┌ゲ ﾃ; Vﾛヴ┌ゲ ふﾆﾗﾆﾆ┌ 
~180 に 200 inimest). 

o Tﾜﾜ┗ﾛｷﾏWヴWaﾗヴﾏｷ ;ﾉ;ゲデWﾉ ｷﾐaﾗヮ@W┗;SW ヴ;;ﾏWゲ ﾆ┑ﾉ;ゲデ;デｷ ﾃ; デ┌デ┗┌ゲデ;デｷ T;ヴデ┌ﾏ;; K┌ヴデｷSW 
Üｴｷﾐｪ┌デ ヱヶく ﾗﾆデﾗﾗHヴｷﾉ ふヴヵ ｷﾐぶ ﾃ; P@ヴﾐ┌ﾏ;; K┌ヴデｷSW Üｴｷﾐｪ┌デ ヴく SWtsembril (23 in). 

o EWゲデｷ K┌ヴデｷSW Lｷｷデ ┗ﾛデデｷゲ ﾗゲ; ヲヰく ﾗﾆデﾗﾗHヴｷﾉ ゲﾗデゲｷ;;ﾉゲW ﾆ;;ゲ;デ┌ゲW ;ヴWﾐｪ┌ﾆ;┗; ;┗;┑ヴｷデ┌ゲWゲデく 
o ヲヵく ﾗﾆデﾗﾗHヴｷﾉ ﾆ┑ﾉ;ゲデ;デｷ Vｷﾉﾃ;ﾐSｷ K┌ヴデｷSW Üｴｷﾐｪ┌デ ﾃ; ;ヴ┌デ;デｷ ﾏｷデﾏWｷS ﾆ┑ゲｷﾏ┌ゲｷが ゲW;ﾉｴ┌ﾉｪ;ゲ ﾃ;ｪ;デｷ 

ｷﾐaﾗデ デﾜﾜ┗ﾛｷﾏWヴWaﾗヴﾏｷゲデ ふヱΒ ｷﾐぶく 
o Eesti Kurtide Liit osales 28. oktoobril puudega ja tervisekahjustusega inimeste sotsiaalse 

ﾆ;ｷデゲW デ;ｪ;ﾏｷゲW ﾃ; ﾆﾗﾗゲデﾜﾜ ﾉWヮヮW ┑ﾏ;ヴﾉ;┌;ゲ “ﾗM-is. 
o ヶく ﾐﾗ┗WﾏHヴｷﾉ ﾆ┑ﾉ;ゲデ;デｷ Rｷｷｪｷﾆﾗｪ┌ ;┗;ﾉｷﾆﾆ┌ ｷゲデ┌ﾐｪｷデく 
o ヱヱく ﾐﾗ┗WﾏHヴｷﾉ ┗ﾛデデｷゲ Tｷｷデ P;ヮヮ EPIK ┑ﾉSﾆﾗﾗゲﾗﾉWﾆ┌ゲデ ﾃ; ÜRO PIK ゲWﾏｷﾐ;ヴｷゲデく 
o 3. SWデゲWﾏHヴｷﾉ デ@ｴｷゲデ;デｷ ヮ┌┌WデWｪ; ｷﾐｷﾏWゲデW ヮ@W┗; ﾆﾗﾐ┗WヴWﾐデゲｷｪ; ずTﾜﾜ┗ﾛｷﾏWヴWaﾗヴﾏ に pead 

デﾜﾜﾉWぁざく 
Liidu  ┑ｴWﾆゲ ヮW;ﾏｷゲWﾆゲ ┑ﾉWゲ;ﾐSWﾆゲ ﾗﾐ ｷｪ;ヮ@W┗;ﾐW デW;┗ｷデ┌ゲデﾜﾜ ゲｷｴデｪヴ┌ヮｷﾉW ┌┌デW デWWﾐ┌ゲデWが デﾗWデ┌ゲデW ﾃ; 
muude muudatuste kohta. Oleme ﾆ@デデWゲ;;S;┗;S W-posti  ja personaalse kontakti teel vastamaks 

ゲｷｴデｪヴ┌ヮｷ WゲｷﾐS;ﾃ;デW ﾆ┑simustele, mis puudutab kurtide ｷﾐｷﾏWゲデW Wﾉ┌ﾗﾉ┌ ﾃ; ﾆﾛｷﾆW ゲWﾉﾉWｪ; ゲWﾗﾐS┌┗;デく 
T@ﾐ┌ VÜF projektile kaasajastatud kodulehega http://www.ead.ee  ja 20. maist 2015 ametlikult 

avatava videoportaaliga http://videoportaal.ead.ee ゲ;;ﾏW WS;ゲデ;S; ヮﾛｴﾃ;ﾉｷﾆ┌ﾉデ ﾃ; ﾗヮWヴ;デｷｷ┗ゲWﾉデ 

vajaliku info kurtide inimestele nii riiklikest, avalikest kui ka muudest teenustest, toetustest ja 

┌┌SｷゲデWゲデ ｷﾐaﾗヮ@W┗;SW ﾐｷﾐｪ ┑ヴｷデ┌ゲデW ﾆﾗｴデ;. 

Kﾗﾆﾆ┌┗ﾛデW 

http://www.ead.ee/
http://videoportaal.ead.ee/


ES┌ ﾃ; ﾃ@デﾆ┌ゲ┌┌デﾉｷﾆﾆ┌ゲW ﾏｷデﾏWゲ ┗;ﾉSﾆﾗﾐﾐ;ゲ ﾗﾐ デ;ｪ;ﾐ┌S デｷｴW ﾆﾗﾗゲデﾜﾜ ;ﾏWデｷ;ゲ┌デ┌ゲデW ﾃ; デWｷゲデW 
invaorganisatsioonidedega に Sotsiaalministeerium, Eesti Puuetega Inimeste Koda, EWゲデｷ Tﾜﾜデ┌ﾆ;ゲゲ;が 
Taﾉﾉｷﾐﾐ; ｷﾐ┗;ﾆﾗﾏｷゲﾃﾗﾐが Kﾗﾗゲデﾜﾜﾆﾗｪ┌が VｷｷヮWﾆWWﾉWデﾛﾉﾆｷSW K┌デゲW┑hing, kuulmispuuetega inimeste 

ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷSW ┑ﾏ;ヴﾉ;┌S ﾃ; ﾆ; ﾗﾏ;┗;ﾉｷデゲ┌ゲWSく 
EKL ﾆ┌┌ﾉ┌H ┑ﾉWﾏ;;ｷﾉﾏゲWゲゲW ﾆ┌ヴデｷSW ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷ WFD ﾃ; E┌ヴﾗﾗヮ; K┌ヴデｷSW Lｷｷデ┌ EUDく 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 20 922 17 693 2

Nõuded ja ettemaksed 1 342 1 321 3

Kokku käibevara 22 264 19 014  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 4 320 7 754 5

Kokku põhivara 4 320 7 754  

Kokku varad 26 584 26 768  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 3 709 3 358 6,7,8

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 10 776 12 666  

Kokku lühiajalised kohustused 14 485 16 024  

Kokku kohustused 14 485 16 024  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 1 652 1 652  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 9 092 10 024  

Aruandeaasta tulem 1 355 -932  

Kokku netovara 12 099 10 744  

Kokku kohustused ja netovara 26 584 26 768  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 267 257 10

Annetused ja toetused 73 753 62 206 11

Muud tulud 5 772 3 658 12

Kokku tulud 79 792 66 121  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -62 779 -52 576  

Mitmesugused tegevuskulud 0 -1 703  

Tööjõukulud -12 225 -9 341 13

Põhivara kulum ja väärtuse langus -3 433 -3 433 5

Kokku kulud -78 437 -67 053  

Põhitegevuse tulem 1 355 -932  

Aruandeaasta tulem 1 355 -932  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 1 355 -932  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 3 433 3 433 5

Kokku korrigeerimised 3 433 3 433  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -20 332 3

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 352 635 4,6,7,8

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
-1 891 4 791 9

Kokku rahavood põhitegevusest 3 229 8 259  

Kokku rahavood 3 229 8 259  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 17 693 9 434 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 3 229 8 259  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 20 922 17 693 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2012 1 652 10 024 11 676

Korrigeeritud saldo

31.12.2012
1 652 10 024 11 676

Aruandeaasta tulem -932 -932

31.12.2013 1 652 9 092 10 744

Korrigeeritud saldo

31.12.2013
1 652 9 092 10 744

Aruandeaasta tulem 1 355 1 355

31.12.2014 1 652 10 447 12 099
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava

on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on

kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise toimkonna juhendid. 

Lähtutud on Raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna nõuetest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. 

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid või meetodeid käesoleva raamatupidamise aastaaruande

koostamisel ei ole lubatud muuta.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas.

Rahaliste vahendite jäägid on inventeeritud, pangakonto on võrreldud pangaga.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjate arveid hinnatakse individuaalselt.

Kõik nõuded on inventeeritud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana kajastatakse üldjuhul varad, mille soetusmaksumus ületab 640 eurot ja kasulik eluiga on üle 1 aasta.

Erandjuhtudel, kui vara iseloom seda eeldab, võib juhatuse otsusega arvestada eelmärgitud omadustele vastavad soetused kuluks ka

koheselt soetamisel.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit ja amortisatsiooni määr on 25%. Samas võib põhivara, mille soetamisväärtus

on üle 2000 euro ja kasulik eluiga üle 1 aasta kasutada amortisatsioonimäära 20%. 

Amortisatsiooni arvestust alustatakse vara soetamise kuust ning lõpetatakse kui vara on täielikult amortiseerunud.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    640

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potensiaalsed kohustused on kajstatud bilansis. 

Mitmesuguste projektide läbiviimiseks laekunud, kuid aruandeaastal kasutamata summad kajastuvad bilansireal "Tulevaste perioodide tulud

sihtfinantseerimisest". Mitmesuguste projektide läbiviimiseks laekumata, kuid aruandeaastal kasutatud summad kajastuvad

bilansireal "Ettemakstud perioodide kulud sihtfinantseerimisest". 

Annetused ja toetused

Eesti Kurtide Liidule tehti 2014. aastal annetusi 3200 eurot. Valitsuse poolt saadud peamised toetused ja sihtfinantseerimised olid järgmised:

1. Tallinna Linna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet       11133.86 eurot

2. Sotsiaalministeerium ja EPI Fond                 16951.00 eurot

3. Justiitsministeerium                             39693.03 eurot
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Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruandes

skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Liikmemaksude kajastamisel tuluna on võetud arvesse ka seda, kas laekumine selles perioodis on tegelikult kindel

Kulud

Kulude arvestus on koostatud tekkepõhiselt ja kulude kirjendamisel on lähtutud  kulude ja tulude vastavuse printsiibist.

Seotud osapooled

Eesti Kurtide Liidu esimees sai 2014.aastal juhatuse liikme brutotasu 3994,25 eurot. Juhatuse liikmetele maksti isikliku sõiduauto

kasutamise eest töösõitudeks kompensatsiooni 1753.44 eurot.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Kokku raha 20 922 17 693

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 270 1 270

Ostjatelt laekumata

arved
1 270 1 270

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
18 18

Ettemaksed 54 54

Tulevaste

perioodide kulud
54 54

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 342 1 342

 

 31.12.2013 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 303 1 303

Ostjatelt laekumata

arved
1 303 1 303

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
18 18

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 321 1 321
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 1 148 877

Sotsiaalmaks 1 915 1 476

Kohustuslik kogumispension 105 76

Töötuskindlustusmaksed 148 116

Ettemaksukonto jääk 18  18  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 18 3 316 18 2 545

Lisa 5 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Muu

materiaalne

põhivara

31.12.2012  

Soetusmaksumus 19 578 19 578

Akumuleeritud kulum -8 391 -8 391

Jääkmaksumus 11 187 11 187

  

Amortisatsioonikulu -3 433 -3 433

  

31.12.2013  

Soetusmaksumus 19 578 19 578

Akumuleeritud kulum -11 824 -11 824

Jääkmaksumus 7 754 7 754

  

Amortisatsioonikulu -3 434 -3 434

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 19 578 19 578

Akumuleeritud kulum -15 258 -15 258

Jääkmaksumus 4 320 4 320
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 393 393

Võlad töövõtjatele 0 0

Maksuvõlad 3 316 3 316

Kokku võlad ja ettemaksed 3 709 3 709

 

 31.12.2013 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 308 308

Võlad töövõtjatele 505 505

Maksuvõlad 2 545 2 545

Kokku võlad ja ettemaksed 3 358 3 358

Lisa 7 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Võlg tarnijatele 393 308

Võlg aruandvatele isikutele

Kokku võlad tarnijatele 393 308

Lisa 8 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Töötasude kohustus 0 505

Võlad töövõtjatele 0 0

Kokku võlad töövõtjatele 0 505

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 31.12.2012 Saadud Tagastatud 31.12.2013

valitsuse sihtfinantseerimine     

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

valitsuse sihtfinantseerimine 7 875 4 791 12 666

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
7 875 4 791 12 666

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
7 875 4 791 12 666

 

 31.12.2013 Saadud Tagastatud 31.12.2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Valitsuse sihtfinantseerimine 12 666 -1 891 10 775

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
12 666 -1 891 10 775

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
12 666 -1 891 10 775

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2014 2013

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 267 257

Kokku liikmetelt saadud tasud 267 257

Lisa 11 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2014 2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 70 553 59 006

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 3 200 3 200

Kokku annetused ja toetused 73 753 62 206

Lisa 12 Muud tulud
(eurodes)

 2014 2013

Rendi- ja üüritulu 665 359

Tulud projektide omaosalusest 3 464 948

Tulu kulude katmiseks 505 434

Muud 1 138 1 917

Kokku muud tulud 5 772 3 658
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Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

 2014 2013

Palgakulu 42 132 35 496

Sotsiaalmaksud 14 283 12 038

Kokku tööjõukulud 56 415 47 534

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
45 045 38 193

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 5

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2014 31.12.2013

Füüsilisest isikust liikmete arv 900 900

Juriidilisest isikust liikmete arv 11 11

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2014 2013

Arvestatud tasu 3 994 3 068


