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Projekti kokkuvõte 
 

Projekti kestus   02.01.- 31.12.2008.a. 
 

 

Projekti algus:            02.01.2008.a.     Projekti lõpp: 31.12.2008.a.  

Tegevuste kogukestus (kalendripäevades): 366 kalendripäeva 

 

 

 

Projekti kokkuvõte 
Palume esitada lühikokkuvõte projektist 

 

Eesti Kurtide Liidu ja tema liikmesühingute tegevuse arendamine läbi koolituste, ühisürituste, 

rahvusvaheliste sidemete laiendamise. Kurte toetavate teenuste arendamine. Ühtse eesti viipekeele 

väljaarendamine. Veebilehe uuendamine. Töötingimuste parendamine. 

Aastaringne 

01.jaanuar kuni 31. detsember 2008.a. 
 

 
Palume välja tuua toimunud muudatused projektitaotluses esitatud ja tegelikult elluviidud tegevuste vahel, põhjendada : 

 
    

 koostööpartner(id): OÜ Lasur,  OÜ Pinvet, OÜ Otos, Tallinna Linnavalitsus,  

 
 projektis osalenud isikute arv:  320 inimest  15 erineval üritusel 

 
 

 projekti täitmise kestus: 02.01. – 31.03.2008.a. 
                                       01.04. – 30.06.2008.a. 
                                       01.07. – 30.09.2008.a. 
                                       01.10. – 31.12.2008.a. 

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

 Viipekeele tõlketeenuse rahastamiseks Tallinna Linnavalitsusele – Rahuldati 

 Sotsiaal-nõustamisteenuse rahastamiseks Tallinna Linnavalitsusele – Rahuldati 

 Viipekeele õpetamiseks  Tallinna Linnavalitsusele – Rahuldati 

 Õigusabi andmiseks  Justiitsministeeriumile – Rahuldati 

 Harrastuskunstnike maalilaagriks Kultuurikapitalile – vastus aprillis 

 Klubihoone remondiks Tallinna Linnavalitsusele – vastus aprillis 

 EKNO tööruumi renoveerimiseks EKL O/Ü Lasur – Rahuldati, töö valmis 

 Klubihoone remondiks Tallinna Linnavalitsusele – Rahuldati, töö valmis 

 Harrastuskunstnike maalilaagriks Kultuurikapitalile – Rahuldati 

 Viipekeele õpetamiseks (jätkuprojektina) Tallinna Linnavalitsusele – Rahuldati 
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muu: 

 

 

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) 

Igapäevane administratiivtegevus – tegevuskavade, projektaotluste koostamine, aruandlus, raamatupidamine,   
kirjavahetus, töö komisjonides jm. 

Teenuste osutamine liidu liikmetele – viipekeele tõlketeenus, sotsiaal-nõustamisteenus, õigusabi teenus. 

EKL juhi sõidud info edastamiseks ja probleemide lahendamiseks osaühinguisse(3) ja liikmesühinguisse –  

Tartu, Pärnu ja Võru. Liidu juhatuse koosolekute korraldamine (01.märts). 

Osalemine kuulmispuudega inimeste probleeme käsitlevatel konverentsidel ja infopäevadel – implantaatide 
teema Tartus 28.märtsil , alarmseadmete tutvustus Päästeametis 14. veebruaril. 

Loeng kurtide organisatsioonidest, tegevusest, probleemidest TÜ üliõpilastele 21.veebruaril. 

Uudne ürituse „Viipekeele päev” 1.märtsil – ettekanded 4 esinejalt. 

Infopäevad ja kohtumised liikmesühingutes:  05.aprillil Kuressaares,12.aprillil Viljandis, 26.aprillil Rakveres, 
30.juunil Tartus, 1.juulil ja 4.juulil Kuresaares, 28. – 29.augustil Karaskis, 26.septembril Pärnus. 

17.mail korraldati üleeestiline „Pensionäride päev” Viljandis – osales 73 inimest. 

31.mail korraldati Saksamaa kurtide taidluskunstnike etendus Mustjõe Gümnaasiumi saalis – pealtvaatajaid ca 
100 inimest. 

Eesti missikandidaadi Jelena Bolsedonova koolitus osalemiseks Miss World Deaf-l Tsehhimaal. 

9. – 10.augustil korraldati üleeestilised suvepäevad Otepääl – osales ligikaudu 200 inimest. 

Tutvumisreisid ja kohtumised liikmesühingute ja kohalike Puuetega Inimeste Koja esindajatega järgmiselt: 

25.10. – Rakveres, 15 inimest, 

01.11. – Kuresaares, 8 inimest, 

08.11. – Viljandis, 24 inimest, 

15.11. – Haapsalus, 12 inimest 

21. – 23.novembril viidi läbi EKL koolituspäevad liikmesühingute esindajatele Aravetel, osales 18 inimest. 
Teemaks ühingute ja liidu kitsaskohtade arutamine ja lahendusteede otsimine, põhikirja ja  arengukava 
väljatöötamine, arvutialane koolitus – Microsoft Office Outlooki ja Windows Maili/Outlook Expressi kasutamine. 

Novembris ja detsembris töötati välja EKL-i uus kodulehe makett, praegu jätkub maketi viimistlemine ja 
veebifirmade hinnapakkumiste küsimine, samas täiendati kodulehte uudiste ja pildigaleriidega. 
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29.novembril korraldati Tsehhi ja Sloveenia teatritrupi „Ona-on“  etendus „Reis ümber maailma II“ – 
pealtvaatajaid ca 80 inimest. 

30.septembrist 9.detsembrini viidi läbi viipekeele kursused algajatele ja edasijõudnutele Tallinna elanikele.  
Novembri lõpus ja detsembris on kohtutud mitmendat korda projektifirma esindaja ja ERR-i uudistejuhi asetäitjaga, 
arutasime 2009.aasta sügisel viipekeelse uudistesaate käivitamisega seotud küsimusi, kurtide telediktorite koolitust 
ja projekti kirjutamist.   

Kohtumised ja üritused on rohkem kajastatud kodulehe pildigaleriis: http://www.ead.ee/galerii.html  

 

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 baasid –ruumid ürituste läbiviimiseks. Teated kirjalikult ja kodulehele . 

 
3. Praktiline korraldus 

 Palume kirjeldada praktilisi tugitegevusi (transport, side jms) 

Sidena kasutatud peamisel E-posti ja kirjaposti. Liikmetega suhtlus ka SMS vahendusel. 
Transpordina kasutatud peamiselt isiklikku sõiduautot , juhatuse liikmeile makstud sõidukulu piletite alusel. 

 
4. Saavutused 

 Kas saavutati püstitatud eesmärgid?  

Jah saavutati kuigi aasta esimestel kuudel tegevus (üritused) väheaktiivne- raha laekus alles märtsi algul. 
 

 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. 

Positiivne. Tegevuskavad on paika pandud ja täiendavad rahalised vahendid ülesannete täitmiseks leitud.  
Probleemiks on Tallinnas klubihoone remont ja selleks vajaliku raha leidmine. Tartus vajab kohalik ühing 
suuremaid ruume. 
Praeguseks on tõusetunud pakiline vajadus arengu- ja tegevuskava ümbervaatamiseks ja täpsemaks 
kavandamiseks, selleks on planeeritud liikmesühingute esindajate kohtumine ümarlaual ja koolituspäeval 
novembri keskel.  
Tallinna Linnavalitsuselt saadud toetuse ja omavahendite arvel vahetati klubihoone katus ja aknad. Teostati 
remont I korruse trepikojas ja peaukse varikatusel.   
 

5. Jätkutegevus 

 Kas ja kuidas on planeeritud projekti jätkutegevused? 

Jätkata koostatud tegevuskavade elluviimist. 
Vaadata ja koostada arengu- ja tegevuskava 5 aastaks. 
Otsida täiendavaid rahalisi vahendeid. 

 
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 

On otsitud ja leitud. Kui projekt on hästi põhjendatud, siis oleme saanud jaatava vastuse. 
Investeeringute projektide puhul takistuseks  hoonete omandivorm. 

 
7. Järeldused, ettepanekud 

 Palume kirjeldada projekti rakendamisel ilmnenud probleeme. Kas sooviksite veelkord taolise projekti elluviimisega tegeleda?  

Aruandevormide sage muutus. Jah soovime ikka tegeleda  selle tööga. 
 

 Muud kommentaarid 

Eelarve oli natuke jäik, sest projekti kirjutamise ja ellurakendamise vahele jääb väga pikk ajavahemik, olukord 
muutub pidevalt, tegelikult oleks vaja paindlikkust – osa tegelikke kulusid kippusid olema suuremad, samas 
teiste osas tekkis kokkuhoid. 
EKL eesmärkide täitmiseks oleks vaja tööle võtta projektijuhte, kuid täiendavaks personalikuluks napib eelarve 
vahendeid. 
 
Projektiga saadud rahaline tugi ongi ikkagi suureks toeks kurtide elu paremaks ja teadlikumaks muutmisel.  

 

 

http://www.ead.ee/galerii.html

