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Eesti Kurtide Liidu tegevus 2008. aastal________________________      

 

Eesti Kurtide Liitu kuulub kaheksa piirkondlikku liikmesühingut ja jätkuvalt tihe 

koostöö on Eesti  Kurtide Noorteorganisatsiooniga. Üksikliikmeid neis ühinguis on 

888 kurti ja viipekeelset vaegkuuljat.    

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

Inimeste Fondi poolt rahastatud projekt „Eesti Kurtide Liidu ja tema 

liikmesorganisatsioonide tegevuse arendamine“ võimaluse läbi viia erinevaid projekte 

toetamaks kurtide ja viipekeelsete vaegkuuljate kaasatust tavaühiskonda.                                            

Tegevust korraldati arengukava ja aasta tegevuskava alusel. Rõõmustavam on see, et  

enamik planeeritud tegevusi-üritusi viidi läbi ja püstitatud eesmärgid suudeti täita või 

vajalikud protsessid vähemalt toimima panna. 

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. Nende ülesannate realiseerimiseks peame parimaks väljundiks 

luua viipekeele keskuse, mille ellurakendamiseks soovime kutsuda ümarlauda 

Haridusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, koole ja pädevaid organisatsioone nõu 

pidama. 

Tallinna linn oli finantseerinud 2008. aasta kevadel ja sügisel viipekeele kursusi, mille 

vastu oli väga suur huvi, ja selles vallas loodame edaspidi tihedamat ja süvenevat 

koostööd. Samuti tuleb tunnustavalt märkida nende toetavat suhtumist – tänu nendele 

sai kurtide maja katus remonditud. 

EKL oma osaühingud on jätkuvalt minetamas oma tähtsust puuetega inimestele 

tööandjana.  Ja seda tänu kurtide avardunud hariduse- ja kutseõppe võimalustele ja 

avatud tööturule orienteerimisele. Tähelepanu on enim suunatud toetavate teenuste 

arengule – viipekeele tõlketeenus, nõustamisteenus ja õigusabi. Nendest teenustest on 

enim probleeme valmistanud viipekeele tõlketeenuse rakendamine just viipekeele 

tõlkide defitsiidi tõttu, millele loodame leida lahendust 2009.aasta kevadel Tartu 

Ülikoolis lõpetavate viipekeele tõlgiks õppinud noorte näol. 

 Traditsiooniks on saamas kurtide välisesinejate-näitlejate kutsumine meile esinema, 

nüüd seekord kevadel näitlejad-miimid Saksamaalt ja sügisel Sloveeniast.  

Kurtidele harrastuskunstnikele korraldati kolmandat korda maalilaager Muhumaal. 
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Kurtide ühtsustunde ja koostöö süvendamiseks viidi läbi üleeestilised üritused: 

pensionäride päev Viljandis ja EKL suvepäevad Otepääl, mis sisaldasid peale sportliku 

ja meelelahutusliku kava ka infotunde. Osavõtjate arv kasvab tasapisi jõudsalt, rohkelt 

on tulnud kohale kurte Soomest, üksikuid kurte Venemaalt, Lätist, Sloveeniast. 

Kurtide päeva tähistati suuremates ühingutes pidulikumalt ja väiksemates ühingutes 

vaiksemalt. 

Novembris korraldatud liikmesühingute esindajate koolituspäevadel vaagisime kurtide 

liidu hetkeolukorda, töötasime uut arengukava välja ja kaasajastasime liidu põhikirja, 

need võetakse 2009.a. korralisel aastakoosolekul loodetavasti vastu. 

Seoses EKL juhatuse esimehe vahetusega tihenesid väljasõidud kohalikesse 

ühingutesse ja Puuetega Inimeste Kodadesse – Rakverre, Kuresaarde, Viljandisse ja 

Haapsallu tutvumaks olukorra ja koostööga.  

Eesti Kurtide Liit alustas möödunud aasta lõpus tihedat koostööd Eesti 

Rahvusringhäälinguga, et käivitada kurtide telediktorite koolitust, mille tulemusena 

loodame näha 2009.a. sügisel viipekeelseid uudissaateid ETV-s või ETV 2-s. 

Edu ja jätkusuutlikkuse mitmes valdkonnas on taganud tihe koostöö ametiasutuste ja 

teiste invaorganisatsioonidedega – Eesti Puuetega Inimeste Koda, Tallinna 

invakomisjon, koostöökoda, Viipekeele Tõlkide Ühing, kuulmispuuetega inimeste 

organisatsioonide ümarlaud ja ka omavalitsused. 

EKL tegevus nimeliselt ja arvuliselt: 

EPIF tegevusprogramm 312 667.- 

Viipekeele tõlke projekt (Tln.  Linnavalitsus) 442 000.- 

ETV uudissaadete tõlkimine 83 490.- 

Liikmemaksud 1 900.- 

Sotsiaal-nõustamisteenus (Tln. Tervishoiu- ja Sotsiaalamet) 70 000.- 

Juriidiline nõustamisteenus (Justiitsministeerium) 150 000.- 

Viipekeele õpetamine (Tln. Tervishoiu- ja Sotsiaalamet) 28 500.- 

Maalilaager (Eesti Kultuurikapital) 20 000.- 

Katuse remondi toetus (Tln. Tervishoiu- ja Sotsiaalamet) 500 000.- 

EPIF kodulehe haldamise-arendamise toetus 6 472.- 

Õpingutõlke teenus 98 925.- 

Viipekeele teenus valdadele ja asutustele 78 663.- 

Muud tulud 117 060.- 

 

Eesti Kurtide Liidu juhatuse esimees 

Tiit Papp 


