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Projekti kokkuvõte 
 

Projekti kestus   
 

 

Projekti algus:  2 /01/2009    Projekti lõpp: 31/12/2009 

Tegevuste kogukestus (kalendripäevades): 366 kalendripäeva 

 

 

 

Projekti kokkuvõte 
Palume esitada lühikokkuvõte projektist 

 

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

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

väljaarendamine. Veebilehe uuendamine. Töötingimuste parendamine. 

Aastaringne. 

2. jaanuar kuni 31. detsember 2009.a. 
 

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

 
    

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

 
 projektis osalenud isikute arv:   

planeeritud osavõtjate arv aastas 300 inimest, I kvartalis 65 inimest, II kvartalis 225 inimest, III kvartalis 394 inimest, 
IV kvartalis 126 in. 

 
 

 projekti täitmise kestus:  02.01. – 31.03.2009 
                                       01.04. – 30.06.2009 
                                       01.07. – 30.09.2009 
                                       01.10. – 31.12.2009 

 



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

 
 

o Meetme 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“  SA Innovele (koostöös ERR-ga) – vastus 
aprillis (rahuldati mais) 

o Teleuudiste tõlketeenus (jätkuprojekt) ERR-ile – rahuldati  
o Viipekeele õpetamine (kevadine kursus)  Tallinna Linnavalitsusele – rahuldati 

o Sotsiaal-nõustamisteenused Tallinna Linnavalitsusele – rahuldati 
o Õigusabi osutamine Justiitsministeeriumile – teadmata vastus (rahuldati mai lõpus) 
o Erinevate kurtide kultuuride ja Taipei kurtide olumpiamängude tutvustamine Eesti Kultuurikapitalile – vastus 

eitav 
o Kurtide harrastuskunstnikele maalikunsti alase koolituslaagri korraldamine Eesti Kultuurikapitalile – rahuldati 

osaliselt (projekti läbiviimise asukoht muudetud – lõplik vastus juulis ) - (rahuldati) 
o Kuulmispuuetega inimeste sotsiaalse tõrjutuse vähendamine HMN-le – vastus eitav 
o Kuulmispuuetega inimeste sotsiaalse kaasatuse suurendamine KÜSK-le – vastus eitav 
o Kuulmispuudega inimeste sotsiaalse kaasatuse suurendamine läbi infotehnoloogilise integreerumise Avatud 

Eesti Fondi VÜF-le – vastus detsembris (rahuldati detsembris) 
o Tallinna kurtide kaart Tallinna Linnavalitsusele - rahuldati 
o Poola kurtide teatritrupi „Teatr Pinezka“ esinemine Eesti Kultuurikapitalile – rahuldati 
o Saksa kurtide teatri esinemine Saksa Saatkonnale ja Salo Baltic International OÜ-le - rahuldati 

 
 

 muu: 
 
Omavahenditest viidi viipekeele päevad foto- ja joonistuskonkursside näol 20.02 – 7.03.2009 ja „Miss Kurt Eesti 2009“ 
missivalimine 7.03.2009. 
  

 

 

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) 

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

o Teenuste osutamine liidu liikmetele – sotsiaal-nõustamisteenus, õigusabi osutamine. 

o EKL juhi sõidud info edastamiseks ja probleemide lahendamiseks osaühinguisse (3) ja 
liikmesühinguisse – Tartu, Pärnu ja Võru. Liidu juhatuse koosolekute korraldamine (7.märts, 9.mai, 
20.juuni, 6.november). 

o Osalemine kuulmispuudega inimeste probleeme käsitlevatel aruteludel ja infopäevadel – SM-s, EPIK-
s, linnavalitsuses, invakomisjonis, koostöökogus, foorumis ja Võrumaa Kurtide Ühingus (28 in.), 
Lääne-Virumaa Kurtide Ühingus (18 in.), Tartumaa Kurtide Ühingus (65 in.), Viljandi Kurtide Ühingus 
(9 in.) ja Pärnu Kürtide Ühingus (20 in.). 

o Viipekeele kursuse läbiviimine Tallinnas – veebruarist aprillini. 

o Projektide kirjutamiseks kohtumised koostöö saamiseks ERR-iga, Interast-iga ja Struktuur Meediaga 
jaanuarist veebruarini.  

o  Viipekeele päevade tähistamine foto- ja joonistuskonkurssidena 20.veebruarist – 7.märtsini. 

o EKL üleeestilised pensionäripäevad Haapsalus – 114 inimest. 

o Kurtide telediktorite koolituse läbiviimine koostöös ERR-ga 29.maist kuni 15.septembrini. 

o Kurtide harrastuskunstnikele maalikunsti koolituslaagri korraldamine Tallinnas viidi läbi – 9 inimest. 

o Projektialase koostöö käivitamine Saksamaa Kurtide Liidu ja EKL vahel otsimaks lahendusteid Ida-
Virumaa kurtide inimeste sotsiaalsest tõrjutusest ja isoleeritusest väljumiseks – 35 inimest. EKL 
juhatuse esindajad käisid Thomas Worseckiga kohapeal olukorraga tutvumas – 17. – 18.augustil. 



o Kohtumine ja arutelu Euroopa Kurtide Liidu juhatuse liikmega – 18. – 20.septembril. Arutati Euroopa 
Kurtide Liidu ja EKL pakilisi ja edasiseid koostöö küsimusi. 

o Rahvusvahelise kurtide nädala läbiviimine 17. – 28.septembrini – 350 inimest. Selle nädala raames 
viidi läbi kurtide foto- ja maalinäitus Eesti Fotomuuseumis, Tartu ja Tallinna kurtide messid (s.h. 
abivahendite tutvustus ja müük koostöös Jumalalaegasega), avaüritus Raekoja platsil. 

o Koostöönõupidamine Eesti Häirekeskusega  konkreetsele sihtgrupile – kuulmispuudega inimestele 
112 SMS teenuse käivitamiseks ja arendamiseks – 30.septembril. 

o ERM-i (Eesti Rahvamuuseumi) koostöönõupidamine käivitamaks 2010.a keelenäitust – 15.oktoobril. 

o Saksa kurtide teatri esinemine (80 in.) 

o EKL liikmesühingute esindajate koolituspäev Soome Kurtide Liidus (17 in.) – 6.novembril. 

o VOGS+ projektikoosolek jätkamaks kuulmispuudega inimeste tööhõive lahendamist – 9.novembril 

o Läti Kurtide Liidu delegatsiooni tutvumine Eesti viipekeelsete uudissaadete valmimisega ja 
protsessidega – 18.novembril. 

o Salo Baltic International OÜ-ga projektikoosolek arutamaks Archimedese projekti jätkamise võimalikkust – 
18.detsembril. 

    

 

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, kirjaposti ja faksi. Liikmetega suhtlus ka SMS vahendusel. 
Transpordina kasutatud peamiselt isiklikku autot, juhatuse liikmeile makstud sõidukulu piletite alusel. 
Läbirääkimistel kasutame väga palju viipekeele tõlke. Kaasasime palju kurte vabatahtlikke ürituste 
läbiviimisel.  

 
 
4. Saavutused 

 Kas saavutati püstitatud eesmärgid?  
 

Ei, tegevusprogrammis väljatoodud ürituste tuumik langeb põhiliselt II – IV kvartali peale, sest raha 
laekus alles märtsi algul. Enamik lisaprojekte lükati tagasi, otsime jätkuvalt äraöeldud projektidele 
rahastamisallikaid. 
Äraöeldud projektidele otsime fonde ja lahutame projektides sisalduvaid eesmärke ja otsime 
üksikutele eesmärkidele uusi rahastamisallikaid. 
Kevadel äraöeldud KÜSK suurprojektile „Kuulmispuudega inimeste sotsiaalse kaasatuse 
suurendamine läbi infotehnoloogilise integreerumise“ leidsime toetuse Vabaühenduste Fondist, 
rakendame seda projekti 2010.aastast. 

 

 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. 

 

Esimese kvartali tulemuste põhjal põhjalikku hinnangut anda ei saa. Äraöeldud projektide eesmärgid 
olid põhiliselt suunatud kurtide kultuuri ja  seadustatud viipekeele arendamiseks ja rohkendamiseks, 
nende tagasilükkamisest võib eeldada, et ei mõisteta, mida kurtide kultuur ja viipekeele kaitsmine ja 
rohkendamine tähendavad kurtide kogukonnale, ja et selgitustööd tuleb edaspidi tõhustada. 
 
Teine kvartal oli ürituste poolelt suhteliselt tagasihoidlikum, planeeritud ürituste ärajätmine oli seotud 
EPIF eraldatud eelarve kärpimisega. Rohkem tegeleti kurtide telediktorite koolituse käivitamisega. 
 
Kolmas kvartal oli tulemusrikkam – tegeleti suitsuandurite küsimustega, kurtide telediktorite koolituse 
läbiviimise ja viipekeelse uudissaate käivitamisega, viidi rahvusvahelise kurtide nädal.  
 



Viipekeelsete uudissaadete järgselt esimestel nädalatel on palju positiivseid vastukajasid. 
 
Kurtide kogukonnale hädavajaliku visuaalsete info- ja õppematerjalide tootmiseks vajamineva 
multimeedia tehnika soetamise ehk investeeringu võimalused selgusid fondide andmebaasi uurides, 
et erivajadustega inimeste toetusvõimalused ei olegi käesoleval ajal praktiliselt üheski ehk kohalikes, 
Euroopa, Põhjamaade ega struktuurifondides. 
 
2009.aastal oli/on kõrgel tasandil pandud vale rõhuasetus juurdepääsetavuse termini tõlgendamisel. 
Rõhutati põhiliselt füüsilist ja füsioloogilist juurdepääsetavust. Juurdepääsetavusel on teisi aspekte – 
sotsiaalset, kommunikatsioonilist, infotehnoloogilist jt. Töötame selles vallas, et parandada õiget 
arusaamist juurdepääsetavusest. 
Viimasel ajal tundub, et sotsiaalministeeriumi ja Eesti Puuetega Inimeste Koja koostöö on raugenud, 
konkreetselt seadusmuudatuste  sotsiaalteenuste eelnõu arutelul ei kaasatud meid... 
 
 

5. Jätkutegevus 

 Kas ja kuidas on planeeritud projekti jätkutegevused? 
 

Jätkata koostatud tegevuskavade elluviimist.  
Otsida täiendavaid rahalisi vahendeid. 
Jätkutegevused on selleks, et püstitatud eesmärkide realiseerimist, mida ei suudeta täielikult 
realiseerida, jätkatakse. 

 
 
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 omavahendite nappus, mida nõutakse 10% ulatuses muude projektide taotlemisel. 
EKL ettevõtted maksavad liidu elektri- ja kommunaalkulusid kinni, enamaks ei ole ettevõtted võimelised tasuma. 
EKL ettevõtete konservatiivne majandamine on meid hoidnud Pimedate Liidu ettevõtete sarnaselt pankrotti 
kuulutamisest! 
EKL ettevõtted on minetanud tööandjana tähtsuse töö pakkumisel kuulmispuudega inimestele.  

 
 
7. Järeldused, ettepanekud 

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

EPIF tegevusprogrammi piiratud eelarve ei võimalda kuulmispuudega inimeste laiaulatuslikke ja 
mitmetahulisi probleeme ja eesmärke lahendada ja täita. 
EKL eesmärkide täitmiseks ja tõhustamiseks oleks vaja tööle võtta projektijuhte, kuid täiendavaks 
personalikuluks napib eelarve vahendeid. 
Jah, soovime ikka tegeleda  selle tööga. 

 

 Muud kommentaarid 

 

 


