
LISA 3 – Lühiülevaade projekti teostumisest (sh hinnang projekti teostumisele 
võrreldes taotluses esitatuga) 
 

PROJEKTI NIMETUS: Eesti Kurtide Liidu ja tema liikmesorganisatsioonide tegevuse 
arendamine 2019 

  

 ÜLEVAADE PROJEKTI TEOSTUMISEST: 

Palume esitada projekti sisu lühikokkuvõte: 

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 , https://videoportaal.ead.ee  ja https://sonastik.ead.ee   
arendatakse paremaks infoedastuseks jätkuprojektidega.  
Kurdid moodustavad homogeense viipekeelse kogukonna ning kõige tulemuslikum on neid koolitada, 
kultuuri arendada omas viipekeelses keskkonnas ja üritustel. 
Alates 2017. aastast keskendutakse kurtide liidu tegevus- ja eestkoste võimekuse suurendamisele 
ning kurtide kogukonna kommunikatsioonile ligipääsu suurendamisele riiklikul tasandil. 
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. 
2015. aastast alates keskendutakse jätkuvalt erilist tähelepanu kurtide noorte kutse- ja kõrghariduse 
kättesaadavusele, kurtide tööhõive , tõlketeenuse kättesaadavuse, infotehnoloogiliste küsimuste ja 
lahenduste väljatöötamisele ja rakendamisele. 

2. Palume välja tuua muudatused projektitaotluses esitatud ja projekti täitmise 
tegelike üldnäitajate osas, põhjendada:  

2.1. eesmärgid 

Sihtgrupiks on viipekeelsed kurdid ja vaegkuuljad. 
Eesmärgiks 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. 
Rahvusvaheliste kurtide organisatsioonide töös ja kurtide rahvusvahelistel kultuuriüritustel osalemine. 
Kurdid moodustavad homogeense viipekeelse kogukonna ning kõige tulemuslikum on neid koolitada, 
kultuuri arendada omas viipekeelses keskkonnas ja üritustel. 
EKL-i kuulub 9 piirkondlikku kurtide ühingut-organisatsiooni-üksikliikmeid ~900 kurti ja vaegkuuljat. 
EKL toetab ka kurtide noorteorganisatsiooni EKNO tegevust. 
Plaanitud üritused täidavad ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni ja Standardreeglite 
nõudeid järgmistes punktides: 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 18, 19, 22. 

2.2. koostööpartner(d): 

OÜ Lasur, OÜ Pinvet, OÜ Otos, Tallinna Linnavalitsus, Eesti Rahvusringhääling, Eesti 
Viipekeeletõlkide Kutseühing, Viipekeeletõlkide OÜ, Eesti Häirekeskus, Tervise Abi OÜ, Eesti 
Vaegkuuljate Liit 

2.3. projektis osalenud inimeste arv: 

1) Kurtide kogukonna ja kodanikuühiskonna informeerituse ja teadlikkuse paranemine, 
kodanikuühiskonna sotsiaalse kaasatuse, tolerantsuse ja dialoogi suurendamine, sotsiaalse 
tõrjutuse vähenemine. Planeeritud ürituste-tegevuste/osalejate arv vastavalt: 25/25 in. 

2) Paremate tingimuste loomine kurtide toimetulekuks, kurtide viipekeele ja kultuuri arendamine 
ja kaitsmine. Planeeritud ürituste-tegevuste/osalejate arv vastavalt: 5ü/1500 h + 200 in. 

3) kurtide tööhõive, kurtide noorte kutse- ja kõrghariduse, tõlketeenuse kättesaadavuse, 
infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ja rakendamine. Kurtide liidu tegevus- ja 
eestkoste võimekuse ja kurtide kogukonna kommunikatsioonile ligipääsu suurendamine.  
Planeeritud ürituste-tegevuste/osalejate arv vastavalt: 10 üritust/800 inimest ja 
sotsiaalnõustamisest vastavalt:  

http://www.ead.ee/
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I poolaastal – 12 ü/524 in ja 123 in. 
II poolaastal – 9 ü/285 in ja 98 in. 

2.4. projekti täitmise kestus: 

01.01.2019 - 31.12.2019 

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

o Nõustamisteenus kurtidele ja viipekeelsetele vaegkuuljatele Tallinna Linnavalitsusele – 
rahuldati 

o Viipekeele tõlketeenuse koordineerimine Tallinna Linnavalitsusele – rahuldati 
o Eesti Kurtide Liidu keskuse ja samas majas asuvate kurtide 
o  organisatsioonide füüsilise ja kommunikatsioonilise 
o  ligipääsetavuse parendamine SoM-ile ja EPI-ile – rahuldati 
o Projekti "Vaata!Festival - ''Sina ja kaasamine''" taotlus SFOS-ile – ei rahuldatud 
o Projekti „Viipekeele kursuse korraldamine Ida-Virumaa kurtidele ja vaegkuuljatele“ HTM-ile 

rahuldati, projekt viiakse ellu 2020 veebruarist aprillini 
  

2.6. Projekti oodatavate ja projekti täitmise tegelike mõõdetavate tulemuste võrdlus 

Eriprojektide toel osutatakse toetatavaid teenuseid: 
o Nõustamisteenus 
o Viipekeele tõlketeenuse koordineerimine 

 
Liikmetele suunatud tegevus toimub 2019. a. ürituste plaani järgi: 

o Eesti viipekeele päeva tähistamine (lukus) 
o EKL korraline aastakoosolek Tallinnas (läbi viidud) 
o Tänugala korraldamine Tallinnas (suure remondi tõttu edasi lükatud järgmisele aastale) 
o Üleeestiline pensionäride 12. kokkutulek Narvas (läbi viidud) 
o Eesti kurtide kogukonna emade ja laste suvepäevad Kopra talus (lukus) 
o Eesti kurtide kogukonna suvepäevad (jäävad ära liikmete vähese huvi tõttu) 
o Rahvusvahelise kurtide päeva tähistamine 
o „Vaata“ festivali korraldamine (läbi viidud) 
o Kurtide kogukonna eneseteadlikkuse arendamise koolituse korraldamine (lahtine) 
o Kurtide kogukonna ühiskonnas osalemise võimaluste avardamine viipekeele tõlketeenuse 

kättesaadavuse parandamise kaudu 
o EKL tegevus- ja eestkoste võimekuse suurendamine 
o Kurtide kogukonna kommunikatsioonile ligipääsu suurendamine 

  
(Vt. arvulisi näitajaid punkis 3.1)  
2.7. Muu 

  

 

3. 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. 
I poolaasta elluviidud tegevuste väljundid:                                                                                                                                                    

o 18.01.2019 – Esimese viipekeelse filmi "Lotte ja kadunud lohed" esietendus 
http://ead.ee/380646 

o 24.01.2019 – Arutelu puudega inimeste poliitika väljakutsetest ja huvikaitsest 
http://ead.ee/380652  

o 01.03.2019 – Eesti Kurtide Liidu eesti viipekeele päeva viipekeelne videotervitus 
https://videoportaal.ead.ee/video-detail/2749 

http://ead.ee/380646
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o 08.03.2019 – Võimalus saada tasuta kogemusnõustamist http://ead.ee/380660  
o 09.04.2019 – EPIKoda eelkaitses ÜRO puuetega Inimeste õiguste konventsiooni täitmise 

variraporti http://ead.ee/380675  
o 16.05.2019 – SKA kaugtõlketeenus vähenenud töövõime ning kuulmislangusega 

viipekeelsetele inimestele üle Eesti https://videoportaal.ead.ee/video-detail/2751  
o 04.06.2019 – SEB pakub viipekeelset nõustamist http://ead.ee/380720  
o 09.06.2019 – Eesti Kurtide Liidu pensionäride XII kokkutulek Narvas 

https://videoportaal.ead.ee/video-detail/2753 
o 19.06.2019 – Laulu- ja tantsupeo „Minu arm“ ligipääsetavuse info kuulmispuudega inimestele 

https://videoportaal.ead.ee/video-detail/2754 
o 21.09.2019 – Üleriigiline üritus „Vaata!Festival“ viidi läbi Telliskivi Loomelinnakus (projektile ei 

leitud rahastust) http://www.ead.ee/380731  
o 16.09.2019 – „Ava meeli” kampaania (väga hea ja silmi avardav kogemus) 

http://www.ead.ee/380774 
o 24.09.2019 – Sotsiaalkindlustusamet käivitas kaugtõlke teenuse http://www.ead.ee/380803 
o 23.12.2019 - Eesti peaministri Jüri Ratase jõulutervitus eesti viipekeeles (väga tervitatav 

eeskuju) http://www.ead.ee/380821 
  
3.1. Tegevuste kirjeldus 

Palume anda tegevuste üldkirjeldus (kontekst, teema jms) 
o Igapäevane administratiivtegevus – tegevuskavade, projektaotluste koostamine, aruandlus, 

raamatupidamine, kirjavahetus, töö komisjonides jm. 
o EKL juhi ja asejuhi sõidud info edastamiseks ja probleemide lahendamiseks osaühinguisse 

(3) ja liikmesühinguisse (06.04 – Lääne-Virumaa KÜ-s – 5 in; 10.04 – THKÜ-s – 105 in; 
13.04 – Viljandi KÜ-s – 7 in; 18.04 – Pärnumaa KÜ-s – 30 in; 18.05 – Võrumaa KÜ-s – 12 
in; 25.05 – EKNO-s – 30 in, 26.10 – Ida-Virumaa KÜ-s – 32 in, 16.11. Saarte KÜ-s – 7 in) 

o Liidu juhatuse töökoosolekute korraldamine (30.03 – 8 in, 26.04 – 8 in, 02.11 – 8 in), liidu 
aastakoosolek läbi viidud 27.aprillil – 24 in. 

o Teenuste osutamine liidu liikmetele – sotsiaal-nõustamisteenus (I poolaastal 300 h/123 in , 
II poolaastal 300 h/98 in), viipekeele tõlketeenuse koordineerimine (I poolaastal 300 h, II 
poolaastal 300 h).  
 

o Kurtide kogukonnale suunatud üritused: 

• Esimese viipekeelse filmi "Lotte ja kadunud lohed" esietendused Tallinnas (120 in) – 18. - 
19.01 ja Tartus (50 in) – 21.01.  

• EKL aastakoosolek Tallinnas (24 in) – 27.04. 

• Eesti Kurtide Liidu pensionäride XII kokkutulek Narvas (93 in) – 09.06. 

• Ida-Viru Kurtide Ühingu "Areng" esmakordne külastus ja esimene infopäev (32 in) – 
29.06. 

• „Kuulmispuudega emad ja lapsed“ laager ( 73 in) – 16. – 18.07. 

• Kohtumine teemal "Erivajadustega külastajate juurdepääsu parendamine" (4 in) – 06.08. 

• XI erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupidu "Rõõm südames" Viljandi laululaval – 
17.08. 

• Balti riikide kurtide liitude ümarlaud Vilniuses (3 in) – 12. – 15.09. 

• Ida-Viru Kurtide Ühingu "Areng" koosoleku läbiviimine Narvas (30 in) – 14.09. 

• Vaata!Festival Telliskivi Loomelinnakus (105 in) – 21.09. 

• Näituse külastus viipekeele tõlgi ja kirjutustõlgiga Dokfoto Keskuses – 01.10. 

• Ida-Virumaa Kurtide Ühingu juhatuse töökülastus EKL keskuses (3 in) – 12.10. 
 

o EPIK üritused: 

• Puuetega inimeste esindusorganisatsioonide juhtide ühine arutelu puudega inimeste 
poliitika väljakutsete ning huvikaitse ja selle riigipoolse toetamise oleviku ja tuleviku üle – 
14.01. 

• EPIKoja ja liikmesorganisatsioonide omavaheline koostöö edendamise ümarlaud – 21.01. 

• ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni variraporti kaitsmist ettevalmistav seminar 
EPIK-us – 04.03. 

• ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni variraporti kaitsmise videokonverents 
TalTechis – 09.04. 

• EPIKoja üldkoosolek – 10.05. 
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• Puuetega inimeste organisatsioonide rahastamise ja huvikaitse teostamise uuringu 
süvaintervjuu – 13.06. 

• EPIKoja suvekool Toosikannu puhkekeskus – 14.08. 

• LTP ligipääsetavuse töökoosolek ja tänugala EPIK-us – 21.08. 

• Täiendav intervjuu seoses EPIKoja liikmesorganisatsioonide rahastusmudeliga – 11.10. 

• Uuringute infopäev EPIKojas – 24.10. 

• EPIK üldkoosolek – 01.11. 
 

o Koostöö ministeeriumidega, ametitega jt: 

• Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingu kutsekomisjon – 31.01. 

• Kuulmispuudega inimeste organisatsioonide ümarlaud – 04.02. 

• Riigikogu riigikaitse- ja sotsiaalkomisjoni ühisistung Riigikogu konverentsisaalis. Teemaks 
puudega inimeste kaasamine riigikaitsesse: võimalused, probleemid ja pilootprojekt – 
12.02. 

• Sotsiaalkampaaniate arutelu kohtumine (Oskar Lepik) SoM-is – 18.02. 

• Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingu kutsekomisjon – 28.02. 

• Kuulmispuudega inimeste organisatsioonide ümarlaud – 11.03. 

• "Kutse liituda eeskujuliikumisega. Aga Mina" kohtumine eesvedajaga Tamo Vahemets – 
13.03. 

• Töökohtumine Piret Ausiga, teemaks laulupeo varustamise võimalused viipekeele 
tõlketeenuse loomisega – 17.03. 

• Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingu kutsekomisjon – 02.04. 

• Ligipääsetavuse nõukogu töökohtumine – 23.04. 

• Kuulmispuudega inimeste organisatsioonide ümarlaud – 14.05. 

• Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingu kutsekomisjon – 21.05. 

• Laulupeo viipekeelse tõlkega tutvumine Laulupeol – 06.06. 

• Kohtumine siseministeeriumiga teemal "Kriisiolukorra juhised Eesti inimestele - meie 
kogukonna mure" – 10.06. 

• LAULUPEO ligipääsetavuse kohtumine Lauluväljakul – 14.06. 

• Automaatse puude raskusastme tuvastamise projekti esitlus – 19.06. 

• Puude määratlemise ja metoodika töörühma kohtumine – 29.08. 

• Viipekeelsete Aktuaalse Kaamera uudiste 10. aastapäev, ERR-i Uudistemaja 
pressiruumis – 30.08. 

• Sotsiaalministeeriumi pilootprojektide infopäev EPIK-us – 10.09. 

• TASHIS intervjuud Sotsiaal-ja Tervishoiuametis – 16.09. 

• Jüri Jaansoni arupärimisele vastamine Mailis Repsi poolt Riigikogu saalis, teemaks 
viipekeeletõlkide õpetamise lõpetamisest Tartu Ülikoolis – 16.09. 

• Eesti Töötukassa töövõimereformi aruteluseminar Meriton hotelli konverentsikeskuses – 
31.10. 

• Meediateenuste seaduse ja kommunikatsioonilise ligipääsetavuse ühisarutelu EKNO-i,  
EVL-u ja Jüri Jaansoniga – 26.11. 

• Paks Margareeta Eesti Meremuuseumi püsiekspositsiooni avamine – 28.11. 

• HTM-i ja EKI korraldatud eesti keele aasta tänuaktus Niguliste kirikus – 05.12. 

• Ligipääsetav Kunstihoone: Sõna mõjutus: puue, suhtlus, katkestus – 13.12. 
 

o Projektiüritused: 

• ... 
 

o Muud olulised üritused: 

• Viipekeele tunni andmine Tallinna Kunstigümnaasiumis viipekeele populeerimiseks – 
19.02. 

• Helpific seminar „Digitaalne tehnoloogia ja kogukondlik sotsiaalne heaolu“ – 22.02 

• Viipekeele- ja kirjeldustõlkega ekskursioonid Vabamus – 23.02. 

• Nõmme Vaegkuuljate Seltsi teabepäev – 27.02. 

• ELIL-i 30. aastapäeva tänuüritus Tallinnas – 19.04. 

• Koostööpartneri Viljandi Gümnaasiumi direktori Ülle Matsin kutsel  VII lennu koosseisu 
(sh Tallinna õpperühma) lõpuaktusel osalemine Ugala teatris Viljandis – 21.06. 

• Tallinna Tehnikagümnaasiumi meelte päev – (2 in) – 28.10. 



• Viipekeele tunni andmine Tallinna Kunstigümnaasiumis – 14.11. 

• Makedoonia Kurtide Liidu presidendi vastuvõtt ja tutvumiskohtumine EKL-is – 01.11. 
 

o Meedia: 

• ... 
 

(Vt. meedia väljundite punki 3.) 

3.2. 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, videoportaalile, kodulehele, Facebooki. 

3.3. Praktiline korraldus 

Palume kirjeldada praktilisi tugitegevusi (transport, side jms) 
Sidena kasutatud peamisel e-posti, kirjaposti ja faksi. Liikmetega suhtlus ka SMS-i, WhatsApi SMS-i, 
Facebooki privaatvestluse, FaceTime või Skype videokõne vahendusel. 
Transpordina kasutatud peamiselt isiklikku autot, juhatuse liikmeile makstud sõidukulu piletite alusel. 
Läbirääkimistel kasutame väga palju viipekeeletõlke. 

3.4.  Saavutused 

Kas saavutati püstitatud eesmärgid?  

Toimunud tegevuste osas saavutati püstitatud eesmärk, kuid esimese poolaasta lõpus oli siiski 
tagasilööki HMN-le esitatud meie jaoks olulise projekti „Vaata!Festival“ negatiivse otsusega, leidsime 
kiiresti sellele projektile teisi rahastajaid ja toetajat (vt. punkti 2.5). 

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. 

Sihtgrupi poolne tagasiside on olnud positiivne kui ka viimasel ajal negatiivne. Info kogutud 
sotsiaalmeedia ja küsitluste  vahendusel. Tagasisidest saadud info põhjal on koorunud 3 peamist asja 
– tõlketeenuse ja kommunikatsioonile juurdepääsetavust, tööhõivet ja kuulmisabivahendite madalat 
piirhinda, mida tuleb teadvustada liidu visuaalsetes edaspidistes lobitegevustes. 

3.5. Jätkutegevused 

Kas ja kuidas on planeeritud projekti jätkutegevused? 
Jätkatakse koostatud tegevuskavade elluviimist.  
Täiendavate rahaliste vahendite otsimine on liidu põhitöö ühtesid regulaarseid harusid. 
Jätkutegevused on selleks, et püstitatud eesmärkide realiseerimist, mida ei suudeta täielikult 
realiseerida, jätkatakse. 

3.6. 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.  
 
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. 

3.7.Järeldused, ettepanekud 

Palume kirjeldada projekti rakendamisel ilmnenud probleeme. Kas sooviksite 
veelkord taolise projekti elluviimisega tegeleda?  
Projekti rakendamisel ei ole veel ületamatuid probleeme esinenud. Eesti Kurtide Liit soovib vaatamata 
igapäevatöös esinevatele raskustele kindlasti taolist projekti ellu viia ka järgmisel aastal. 



Muud kommentaarid 

Väga meeldiv on tõdeda, et tänu EPIF investeeringu taotlusele saadi Tallinna kurtide maja  fuajee 
kaasaegsemaks ja valgusrikkamaks, kus on mugavam korraldada üritusi ja koolitusi. 

 


