
Eesti	  Kurtide	  Liidu	  projektide	  2010	  ülevaade	  

Projekti	  nimi:	  Kuulmispuuetega	  inimeste	  sotsiaalse	  kaasatuse	  suurendamine	  
läbi	  infotehnoloogilise	  integreerumise	  
Kestvus:	  01.01.2010	  –	  31.12.2010	  
Projektijuht:	  Tiit	  Papp	  
Projektijuhi	  assistendid:	  Kadri	  Hein,	  Maret	  Õun	  
Eelarve:	  311	  238	  krooni	  
Rahastaja:	  Vabaühenduste	  Fond	  (VÜF)	  
Täiendav	  info:	  	  	  

1. Eesti	  Kurtide	  Liit	  käivitas	  projekti	  kuulmispuudega	  inimeste	  sotsiaalse	  
kaasatuse	  suurendamiseks	  infotehnoloogilise	  lahenduse	  kaudu	  	  

2. Eesti	  Kurtide	  Liidu	  VÜF-‐i	  suurprojekti	  I	  etapp	  on	  realiseerumas	  ja	  II	  etapp	  
tulemas...	  

3. Eesti	  Kurtide	  Liidu	  VÜF-‐i	  suurprojekt	  jõuab	  varsti	  lõpusirgele...	  	  
	  

Projekti	  nimi:	  Nõustamisteenus	  kurtidele	  ja	  vaegkuuljatele	  
Kestvus:	  01.01.2010	  –	  31.12.2010	  
Projektijuht:	  Tiit	  Papp	  
Eelarve:	  75	  000	  krooni	  
Rahastaja:	  Tallinna	  Sotsiaal-‐	  ja	  Tervishoiuamet	  	  
	  
Stipendiumi	  nimi:	  Teatrikunsti	  alase	  koolituse	  korraldamine	  Tallinnas	  
kurtidele	  harrastajatele	  
Kestvus:	  01.01.2010	  –	  31.10.2010	  
Projektijuht:	  Maret	  Õun	  
Eelarve:	  15	  000	  krooni	  
Rahastaja:	  Eesti	  Kultuurikapital	  
	  
Projekti	  nimi:	  Eesti	  Kurtide	  Liidu	  ja	  tema	  liikmesorganisatsioonide	  tegevuse	  
arendamine	  
Kestvus:	  01.01.2010	  –	  31.12.2010	  
Projektijuht:	  Tiit	  Papp	  
Projektijuhi	  assistent:	  Maret	  Õun	  
Eelarve:	  221	  712	  krooni	  
Rahastaja:	  Eesti	  Puuetega	  Inimeste	  Fond	  	  
Täiendav	  info:	  
Projekti	  eesmärk	  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.	  
	  
Projekti	  nimi:	  Kurtide	  kogukonna	  tuleohutusealase	  turvalisuse	  suurendamine	  
Kestvus:	  01.03.2010	  –	  28.02.2011	  
Projektijuht:	  Maret	  Õun	  
Eelarve:	  53	  045	  krooni	  



Rahastaja:	  Eesti	  Päästeamet	  
Täiendav	  info:	  
Projekti	  eesmärk	  on	  valmistada	  „Teoreem	  tulest“	  baasil	  eesti	  viipekeelne	  
tuleohutusalane	  õppefilm	  viipekeelsete	  videoklippidega	  („Hoia	  ära“,	  „Ole	  valmis“,	  
„Tulekahju	  korral“	  ja	  „Küsi	  nõu“).	  Õppefilmi	  demonstreerimiseks	  luuakse	  vastav	  
kurtide	  tuleohutusalane	  veebileht.	  Õppematerjal	  DVD-‐l	  on	  tasuta	  jagamiseks	  
kurtide	  asutustes,	  puuetega	  inimeste	  kodades,	  hooldekodudes,	  kus	  elab	  kurte,	  
jne.	  Õppefilmi	  tutvustamiseks	  viiakse	  läbi	  viipekeelne	  koolitus	  erinevates	  Eesti	  
piirkondades	  kurtide	  instrueerimiseks.	  
Eesti	  Kurtide	  Liit	  korraldab	  kurtide	  ühingutele	  Päästeameti	  projekti	  
koolituspäevi	  	  
	  
Projekti	  nimi:	  Õigusabi	  osutamine	  MTÜ-‐le	  Eesti	  Kurtide	  Liit	  (koos	  alaliitudega)	  
ja	  tema	  liikmeskonnale	  ning	  MTÜ-‐le	  Eesti	  Puuetega	  Inimeste	  Koda	  koos	  
allorganisatsioonide	  ja	  nende	  liikmetega	  
Kestvus:	  1.04.2010	  –	  31.12.2010	  
Projektijuht:	  Tiit	  Papp	  
Eelarve:	  39	  852	  krooni	  
Rahastaja:	  Justiitsministeerium	  
Täiendav	  info:	  	  
Jurist	  Alar	  Salu	  vastuvõtu	  ajad	  2010	  -‐	  muudetud	  	  
	  
Projekti	  nimi:	  Viipekeele	  kursused	  huvirühmade	  juhendajatele	  ja	  linnaosade	  
sotsiaalhoolekande	  osakondade	  ning	  Tallinna	  Kiirabi	  töötajatele	  
Kestvus:	  13.09.2010	  –	  17.12.2010	  
Projektijuht:	  Sirle	  Papp	  
Eelarve:	  18	  378	  krooni	  
Rahastaja:	  Tallinna	  Sotsiaal-‐	  ja	  Tervishoiuamet	  
Täiendav	  info:	  
Viipekeele	  kursused	  2010	  –	  täiendatud	  	  
	  
Stipendiumi	  nimi:	  Osalemine	  VI	  Euroopa	  Kurtide	  Kultuuri	  Festivalil	  SALVIA	  
Sloveenias	  
Kestvus:	  01.+7.2010	  –	  30.11.2010	  
Projektijuht:	  Maret	  Õun	  
Eelarve:	  8	  000	  krooni	  
Rahastaja:	  Eesti	  Kultuurikapital	  
Täiendav	  info:	  	  

1. VI	  Euroopa	  Kurtide	  Kunsti	  ja	  Kultuuri	  Festival	  
2. Meeldejäävad	  hetked	  ja	  kogemused	  VI	  Euroopa	  Kurtide	  Teatri	  Festivalist	  	  

	  
Stipendiumi	  nimi:	  Helitu	  laine	  nähtavaks	  
Kestvus:	  20.09.2010	  –	  26.09.2010	  
Projektijuht:	  Maret	  Õun	  
Eelarve:	  10	  000	  krooni	  
Rahastaja:	  SA	  Tallinn	  2011	  
Täiendav	  info:	  	  

1. "Helitu	  laine	  nähtavaks"	  ürituse	  ajakava	  Vabaduse	  väljakul	  on	  
täpsustatud...	  



2. SA	  Tallinn	  2011	  23.	  septembri	  uudiskiri	  toob	  meieni	  uudise	  Eesti	  Kurtide	  
Liidu	  läbiviidavast	  üritusest	  "Helitu	  laine	  nähtavaks"	  

3. Lühiülevaade	  kurtide	  päevast	  	  
	  
Projekti	  nimi:	  Osalemine	  VI	  Euroopa	  Kurtide	  Kultuuri	  Festivalil	  SALVIA	  
Sloveenias	  
Kestvus:	  01.08.2010	  –	  31.11.2010	  
Projektijuht:	  Maret	  Õun	  
Eelarve:	  30	  500	  krooni	  
Rahastaja:	  Hasartmängumaksu	  	  Nõukogu	  
Täiendav	  info:	  	  

1. VI	  Euroopa	  Kurtide	  Kunsti	  ja	  Kultuuri	  Festival	  	  
2. Meeldejäävad	  hetked	  ja	  kogemused	  VI	  Euroopa	  Kurtide	  Teatri	  Festivalist	  	  

	  


