
Eesti	  Kurtide	  Liidu	  projektid	  2012	  

	  
Projekti nimi: Nõustamisteenus kurtidele ja vaegkuuljatele 
Kestvus: 01.01.2012 – 31.12.2012 
Projektijuht: Tiit Papp 
Eelarve: 4 939,80 eurot 
Rahastaja: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 
  

Projekti nimi: Viipekeele tõlketeenuse koordineerimine 
Kestvus: 01.02.2012 – 31.12.2012 
Projektijuht: Tiit Papp 
Projektijuhi assistent: Kaire Papp 
Eelarve: 5 618 eurot 
Rahastaja: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 
  

Projekti nimi: Eesti Kurtide Liidu ja tema liikmesorganisatsioonide tegevuse arendamine 
Kestvus: 01.01.2012 – 31.12.2012 
Projektijuht: Tiit Papp 
Projektijuhi assistent: Maret Õun 
Eelarve: 16 357 eurot ja 309 eurot (veebilehe haldamiseks ja info täiendamiseks) 
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: Näitus "145 aastat kurtide haridust Eestis" 
Kestvus: 01.02.2012 – 01.04.2012 
Projektijuht: Tiit Papp 
Projektijuhi assistent: Kadri Hein 
Eelarve: 484 eurot 
Rahastaja: Sotsiaalministeerium 
Täiendav info:  
Projekti peamine eesmärk on hoida, elavdada ja teadvustada kurtide kultuuri, mille üks oluline osa on kurtide 
haridus. Kurtide kogukonnad tekivad sageli kurtide koolide loomisega. Näitus aitab tutvustada ja teadvustada 
erivajadustega õpilaste hariduse ajalugu ja tänapäeva Eestis nii kurtidele kui kuuljatele. Praegu koolis käivad 
kurdid lapsed saavad tutvuda sellega, kuidas minevikus kurte õpetati ja kuidas õpiti. Vanematel kurtidel tekib 
äratundmisrõõm oma kooli juures. Kuuljad saavad näituse kaudu rohkem teada olulistest isikutest kurtide 
hariduses, kurtide õppematerjalidest ja üritustest koolis. Eesti viipekeele algtõdedega tutvumine avardab kuuljate 
maailmapilti, kuna sageli nad ei teadvusta endale, et eesti viipekeelel on oma grammatika ja see erineb maailma 
teistest viipekeeltest ning on kurtide kultuuri lahutamatu osa. 
 
Näitus „145 aastat kurtide haridust Eestis” (UUENDATUD) 
  

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: 27.03.2012 – 31.12.2012 
Projektijuht: Tiit Papp 
Projektijuhi assistent: Alar Salu 
Eelarve: 15 000 eurot 
Rahastaja: Justiitsministeerium 
 
Õigusabi osutamise vastuvõtu ajad 2012 (UUENDATUD) 
  

Projekti nimi: Suhtlemisviiside ja –tehnikate koolitused kuulmispuudega inimestele sotsiaalse kaasatuse 
suurendamiseks 
Kestvus: 01.10.2011 – 31.03.2012 
Projektijuht: Tiit Papp 
Projektijuhi assistent: Kadri Hein 
Eelarve: 3 155 eurot 



Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu 
Täiendav info: 
Projekti eesmärgiks on toetada liikmesühingute kaudu liikmete koolitusi. Kuulmispuudega inimesed soovivad 
täiendada oma suhtlemisoskusi ja laiendada oma suhtlemisrepertuaari, lihvida eneseväljendusoskusi, tunda 
kuuljate kultuuri ja käitumise norme ning eripära, säilitada häid suhtlemisi teiste kuuljatega mitmel viisil. See 
annab võimaluse ka ennast kõrvalt vaadata ja muutuda suhtlemisel aktiivsemaks, millega aidatakse kaasa 
kuulmispuudega inimeste eneseteadvuse tõstmisele ning sotsiaalse tõrjutuse vähendamisele Eesti ühiskonnas. 
 
Koolitus "Kuidas suhelda kuuljaga?" (UUENDATUD) 
  

Projekti nimi: Konverents "Eesti kurtide kogukond teelahkmel?" 
Kestvus: 01.05.2012 – 31.07.2012 
Projektijuht: Tiit Papp 
Eelarve: 1 536 eurot 
Omafinantseering: 2 580,13 eurot 
Rahastaja: Sotsiaalministeerium 
Täiendav info: Tegevusprogrammi sisuks on tähistada kurtide liidu kui EKL eelkäija Eesti Kurttummade Seltsi 90 
aasta asutamist, samuti laiendada liidu ja ühiskonna liikmete silmaringi, info levitamine puuetega inimeste 
olukorrast üldiselt ja elukvaliteedi tõstmise võimalikkusest, samuti tutvustada oma elu, haridust ja kultuuri. 
 
Eesti Kurtide Liidu 90. juubelikonverentsile on kõik väga oodatud... 
  

Projekti nimi: Erivajadustega (kuulmispuuetega) inimeste infoühiskonnas osalemise võimaluste avardamine 
Kestvus: 18.08.2011 – 17.08.2012 
Projektijuht: Tiit Papp 
Eelarve: 20 141 eurot 
Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond 
Täiendav info: 
Projekti peaeesmärk on suunatud kurtide ja viipekeelsete vaegkuuljate IT alase infosulu vähendamisele. 
Projekti spetsiifiliseks eesmärgiks on tõsta viipekeelse videoportaali kuulmispuudega sisustajate (2 -4 kurti) 
teoreetilisi ja praktilisi oskusi, muuta portaal kasutajakesksemaks, laiendada tema võimalusi, samas 
propageerida portaali, kaasates sellega kasutajateks enam erivajadusega (kuulmispuudega) inimesi. 
Projekti tegevused on suunatud laiemas plaanis EKL ja tema sihtgruppide aktiivsemale osalemisele ühiskonnas.  

1. Eesti Kurtide Liit käivitas suurprojekti "Erivajadustega (kuulmispuuetega) inimeste infoühiskonnas 
osalemise võimaluste avardamine" 

2. Ootame viipekeelse videoportaali sisustajate konkursile tublisid kuulmispuudega inimesi (UUENDATUD) 
3. TÄHTIS UUDIS! Eesti Kurtide Liidu ringvaade 2011 

Projekti nimi:  VII European Deaf Arts and Culture Festival 
Kestvus: 01.02.2012 – 30.09.2012 
Projektijuht: Tiit Papp 
Projektijuhi assistent: Kadri Hein 
Eelarve:  1 500 eurot, 6 391 eurot, 2 000 eurot, 1 830 eurot, 640 eurot, 500 eurot, 100 eurot (vastavalt allpool 
nimetatud rahastajate järjestusele) 
Omafinantseering: 6 300,19 eurot 
Rahastajad:  Eesti Kultuurikapital, Sotsiaalministeerium, Kultuuriministeerium, Briti Nõukogu, Eesti Gaas, Salo 
Baltic Internation OÜ, eraisik Jaak Ojatalu 
Täiendav info: 
Projekti peamine eesmärk on hoida, elavdada ja teadvustada kurtide kultuuri ning edasi kanda Euroopa kurtide 
kunsti- ja kultuurifestivali traditsiooni. Festival aitab luua erivajadustega inimestele võimalusi end tavainimestega 
võrdselt väljendada ning arendada ühiskonnas positiivset informeeritust ja tolerantsust. Kuuljate ühiskonnal on 
suurepärane võimalus märgata, et ka kurdid osalevad kultuurielus ning kurtide kultuur on sama rikas ja 
mitmetähenduslik nagu tavakultuurgi.  

1. KUTSE SALVIA FESTIVALILE 2012 (UUENDATUD) 
2. Uudised Salvia festivali kohta 
3. New and necessary information about Salvia festival (UPDATED) 
4. Kutse vabatahtikele Salvia festivali läbiviimiseks 
5. 7th European Deaf Arts and Culture Festival “Salvia” (UPDATED) – VII Euroopa kurtide kunsti- ja 

kultuurifestival "Salvia" (UUENDATUD) 

	  


