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Eesti Vaegkuuljate Liidu tegevus 2014. aastal
2014 oli Eesti Vaegkuuljate Liidule ja liikmesorganisatsioonidele väga huvitav, mitmekesine ja tulemuslik aasta.
Käesolevaga püüame anda ülevaate olulisematest
teemavaldkondadest, milles on toimunud märgatavaid arenguid.

Küsitlus kuulmispuudega inimestele
Kuulmispuudega inimestele viidi läbi küsitlus, mis hõlmas nii vaegkuuljaid kui ka
kurte. Ankeetide abil selgitati välja peamiseid probleeme, mis mainitud isikutel
esinevad – nii igapäevaelus, töös, õppimisel kui ka abivahendite kasutamisel.
Vastata võis elektroonselt või paberkandjal, vastanute ring hõlmas tervet
vabariiki. Põhjalikum probleemitunnetus aitab leida paremaid ning praktilisi
lahendusi kuulmispuudega inimeste igapäevaelu korraldamiseks. Küsitlusele
vastanute vahel loositi välja Selveri kinkekaart, selle õnnelikuks omanikuks sai
Maie Potter Võrumaalt. Küsitluse analüüs valmib 2015. aasta alguses.
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Kirjutustõlketeenuse käivitamine
Eestis ei ole kuulmispuudega inimestel seniajani võimalik tellida kirjutustõlki,
sest ei ole koolitatud tõlke ja ei ole ka välja arendatud teenust. Väga heal
tasemel koolitatakse kirjutustõlke välja Soomes ja Rootsis. Kirjutustõlkide
vajadusest räägiti 25. mail Põhjamaade vaegkuuljate konverentsil Espoos, kus
osalesid Külliki Bode ja Kristi Kallaste. EVL juhatus kohtus 13. juunil
sotsiaalkaitseministri Helmen Kütiga, kes leidis, et selle teenuse arendamisega
on vaja tegeleda. Järgmine kohtumine toimus 6. novembril Riigikogus koos
sotsiaalkaitseministri ning haridus- ja teadusministri Jevgeni Ossinovskiga.
Kohtumisel osales ka Jüri Jaanson. Sellel koosolekul otsustati, et on vajalik
t u t v u d a l ä h e m a l t S o o m e k i r j u t u s t õ l k i d e ko o l i t u s e j a r i i k l i k u
kirjutustõlketeenusega. 9. detsembril toimus kohtumine Sotsiaalministeeriumis
Soome kirjutustõlkide, koolitajate ja vaegkuuljate liidu esindajaga, kes kõnelesid
sellest, kuidas on naaberriigis nimetatud teenus korraldatud. Otsustati, et
järgmisel aastal saadab Sotsiaalministeerium vastava stipendiumi toel kaks
eesti õpilast Soome kirjutustõlgi ametit õppima.

Koolitused
2014 aastal viidi läbi mitmeid koolitusi Töötukassa
juhtumikorraldajatele, muuseumitöötajatele, turismitöötajatele
ja tuutoritele eesmärgiga tutvustada, kuidas teenindada
kuulmispuudega klienti ning kuidas temaga paremini suhelda.
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Töövõimereform
Sel aastal tekitas kõneainet töövõimereformi temaatika. Paljud puudega
inimeste organisatsioonid leidsid, et reformi tegevused ei ole hästi läbi mõeldud
ning püüdsid koguni reformi puudutavate seaduste vastuvõtmist peatada.

Seadused said siiski riigikogus vastu võetud ja president Toomas Hendrik Ilves
kuulutas need välja. Loodame, et kuulmispuudega inimeste heaolu nende
seaduste jõustumise järel paraneb ning reform õnnestub.

Osalemine komisjonides
Töövõimereformi koostöögrupid. Töövõimereformiga seoses moodustati
mitmeid algatusrühmasid ja ümarlaudasid, et ühiselt leida reformi kitsaskohti ja
pakkuda lahendusi nende leevendamiseks. Osalesid Külliki Bode ja Andrus
Helenurm.
Astangu abivahendite reformi töögrupp: osalesid Uno Taimla ja Andrus
Helenurm.
Üleriigiline abivahendite ekspertkomisjon: vaegkuuljaid esindas Uno Taimla.
ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni komisjon: komisjoni liikmeks
esitas Eesti Vaegkuuljate Liit Jari Pärgma, kes tegutseb aktiivselt noorpoliitikuna
ja õpib Tallinna Ülikoolis haldusjuhtimist.
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Kuuulmisnõustaja kutsestandard ja kutseeksam
Kuulmisnõustaja kutsestandard on kinnitatud. See on kättesaadav siin: http://
www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10503812/pdf/
kuulmisnoustaja-tase-5.1.et.pdf. Eesti Vaegkuuljate Liit osales ka kutseandja
konkursil, kuid paraku otsustati, et olemaks kuulmisnõustajatele kutse andja,
on organisatsioonil vaja rohkem ettevalmistusaega. Liit peab välja töötama
kuulmisnõustaja koolitusprogrammi ning hindamiskriteeriumid.

Suu pealt lugemise võistlus
Koostöös Eesti Noorte Kurtide Organisatsiooniga (EKNO) korraldati suu pealt
lugemise võistlus. Võistlus toimus 10. mail 2014 Eesti Puuetega Inimeste Koja
majas. Osaleda võisid kõik ning parimad said auhinnad. Suu pealt lugemine ehk
huultelt lugemine on peamiselt kuulmiskao kompenseerimise tehnika, aga
alateadlikult oskavad ja kasutavad seda kõik inimesed.
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Võistluse eesmärk oli selgitada kõige paremini huultelt
lugemise tehnika omandanud inimene ning analüüsida, kes
on parimad, kas kurdid, vaegkuuljad või hoopis kuuljad.
Seekord võitis võistluse vaegkuulja Teet Kallaste, kuid ka
kurdid ja kuuljad said suu pealt lugemisega väga hästi
hakkama. Võistlus tekitas suurt elevust ning korraldajad ja
võistlejad soovivad üritust ka järgmisel aastal läbi viia.

Rehabilitatsioon
Rehabilitatsiooniteenust osutab Eesti Vaegkuuljate Liit juba neljandat aastat.
Ehkki rahasummad, mis meile eraldatakse, on üsna väikesed, oleme teinud
rehabilitatsiooniplaane ja osutanud ka erinevaid teenuseid. Sel aastal viidi läbi
kaks rehabilitatsiooniprogrammi Värskas: üks tööealistele, teine pensionäridele
ning koostati kuus rehabilitatsiooniplaani.

Kunstiakadeemia
Kunstiakadeemia tootedisaini osakonna valikaine „Sotsiaalne disain- visuaalsed
ja taktiilsed helid“ tudengid on koostöös Eesti Vaegkuuljate Liidu
spetsialistidega töötanud välja erinevaid disainilahendusi kuulmispuudega
inimestele. Tudengid Ene Raud, Maria Sidorenko, Annika Kangur, Sergei Filatov
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ja dotsent Sixten Heidmets esitlesid oma töid 16.aprillil EKA ruumides. Kõige
enam pälvis huvi Annika töö EPI Koja suure saali heliakustika parandamise
võimalustest. Teiste tööd olid suunatud Heleni kooli õpilaste õppetegevuse
hõlbustamiseks.

Silmussüsteem Linnateatrisse ja seminar „Ligipääsetav kultuur
vaegkuuljatele - vajadused ja võimalused“. Selge kõneleja 2014.
19.detsembril toimus
Tallinna Linnateatris seminar
„Ligipääsetav kultuur
vaegkuuljatele- vajadused ja
v õ i m a l u s e d “. K u n a
Linnateater on Vanemuise
järel teine teater Eestis, kuhu
on paigaldatud silmusvõimendussüsteem, siis
korraldati just selles teatris
seminar ligipääsetavast
kultuurist vaegkuuljatele.

Seminaril kõnelesid sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt,
Linnateatri direktor Raivo Põldmaa,
silmusvõimendussüsteemi paigaldaja
Kaarel Jänes, kuulmispuudega
teatrisõber Jüri Jaanson ja EVL juhatuse
esinaine Külliki Bode.
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Seminaril kuulutati välja ka „Selged kõnelejad 2014“, kelleks said
raadiosaatejuht Owe Petersell ja telesaatejuht Marko Reikop.

Kohalikud üritused
Kohalikul tasandil viidi läbi väga palju üritusi. Mitmetel koosolekutel käisid
kohal ka Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatuse
liikmed. Aktiivsus on tõusnud Eesti Tinnituse- ja
Meniére´i Ühingus, kelle esindajad on külastanud
kohalikke rakukesi, tutvustades oma tegevust.
Juubelid olid Saaremaa Vaegkuuljate Ühingul,
Järvamaa Vaegkuuljate Ühingul, Nõmme
Vaegkuuljate Seltsil ja Läänemaa Vaegkuuljate
Ühingul, kes said juba 15-aastaseks. Palju õnne!

Oluline on mainida ka, et
Ta l l i n n a j a H a r j u m a a
Vaegkuuljate Ühingul
vahetus juhatus - uueks
juhatuse esimeheks sai
Mallori Lemsalu.

!8

Rahvusvahelised suhted
Jeruusalemmas toimusid 5.-7. aprillil EFHOH ja
IFHOH aastakoosolekud ning seminar „Overcoming
hearing barriers“, kus Eesti esindajana osales Külliki
Bode. Sellest üritusest lähemalt saab lugeda siit:
http://www.vaegkuuljad.ee/kokuklubi/
Soomes, Espoos toimus
Kuuroutuneiden Pohjoismainen
neuvosto korraldatud
kirjutustõlkide teemaline seminar.
Eestist osalesid Külliki Bode ja Kristi
Kallaste, kes pidasid ettekande
koduvabariigi kirjutustõlketeenuse
olukorrast.
Soome Kuuloliitto spetsialistid Kalle Tervaskari, Sirpa
Korkeamäki ja Pertti Köyste käisid 14.-15. mail Tallinnas, et
valmistada ette 2015. aasta Põhjamaade hiliskurdistunute
seminari. Korraldusmeeskond käis Tallinnas veel kahel korral,
novembris ja detsembris, arutleti koos Eesti
meeskonnaliikmetega, kuidas seda rahvusvahelist üritust
paremini läbi viia. Eesti Vaegkuuljate Liidul on järgmise aasta
16.-19.aprillil toimuva seminari õnnestumiseks täita
vastutusrikas roll.
Türgis, Ankaras toimus 19.-25.
mail kurtide/vaegkuuljate ja
kuuljate noorte (18-30) projekt
„Those speaking with sign
l a n g u a g e “. Te g e m i s t o n
ko o stö ö p ro j e k t i ga , m i l le
sisuks on õppida erinevate
maade viipekeeli. Peale Eesti
osalevad projektis veel
Bulgaaria, Itaalia, Inglismaa ja
Rumeenia. Eestist osalesid:
Hanna Reilson, Tuuli Betlem, Martin Betlem, Angelika Vandler ja Riin Lisett Rei.
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EVL korraldas liikmesorganisatsioonide juhtidele ja
aktivistidele 11.-12.juunil õppereisi Soome.
Õppereisi jooksul külastati Soome Kuuloliittot
(vaegkuuljate liitu) ning Helsingi, Turu ja Tampere
vaegkuuljate ühinguid.

Kõku Klubi
Kõku Klubi korraldas suvelaagri
15-17.augustil Taevaskoja puhkekeskuses Põlvamaal. 21.-24. augustil
toimus rattaretk Lõuna-Eestis.

Kõku tantsutrupp on jõudsalt arenenud ja
kasvanud. Tantsuõpetaja Kaie Segeri juhendamisel
on esinetud Pärnus Silver Wheelsi 10 aastasel
sünnipäeval, Kochi Aidas, Toompuiesteel majas,
Kuldse Notsu restoranis, Pärnu Line tantsu festivalil,
Grillfestil, Harku kantril ja Tallinna Linnateatris.
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Sponsorid
Eesti Vaegkuuljate Liidu tegevuse sponsoriteks on olnud Jumalalaegas ja
Kuulmisrehabilitatsioonikeskus, kes on toetanud EVL juhatuse esimehe
osalemist EFHOH ja IFHOH koosolekul Jeruusalemmas.
Suu pealt lugemise võistlust ja Kõku suvelaagrit sponsoreerisid Tallink,
KalevSpa, Magnum ja Jumalalaegas.
Lepingud on EVL-il sõlmitud KalevSpa ja
Meriton Spaga, mõlemas klubis on meie
liikmetel võimalik soodsa hinnaga
sportida ning külastada vee- ja
saunakeskust. Pärnus saavad liikmed
soodsamalt külastada Tervist ja
Terviseparadiisi. Uuendatud on leping
Ta l l i n k i g a , E V L j a s e l l e
liikmesorganisatsioonide liikmed
saavad Tallinki laevadega sõita
letihinnast märksa odavamalt.
Lisandunud on Estravel, kelle kaudu
saavad liikmed soodsamalt
reisiteenuseid tellida.

Meedias
• Intervjuu ERR-ile 10. jaanuaril Vanemuise silmussüsteemi teemal: http://
menu.err.ee/v/63124a6b-2f78-429b-8684-1821966f6488
• Intervjuu Päevalehele- 24.jaanuaril, kättesaadav siin:
http://epl.delfi.ee/news/eesti/kuuldeaparaati-ootav-patsient-jai-pikaninaga.d?id=67699683
• Artikkel Unost „Sinuga“ kättesaadav siin: http://www.epikoda.ee/wpcontent/uploads/2014/03/Sinuga-ajakiri_kevad-2014_210x297_webi-1.pdf
• Vaegkuuljatest tehti Eesti Puuetega Inimeste Koja tellimisel film „Mis on
kuulmislangus?“ Osalesid implantaadilapsed Maru ja Tuule, täiskasvanu
rollis Külliki. Filmi režissöörid on Marit Ummelas ja Ermo Säks. Filme on
võimalik näha siit: https://www.youtube.com/watch?v=09wLfRJC5nU
• Suu pealt lugemise võistlust kajastasid ERR viipekeelsed uudised http://
uudised.err.ee/v/viipekeelsed/813e92d9-ea6b-4a61-9e3f-ed1589eaf63c,
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•
•

•
•
•

Tartu Postimees (15.05.2014 „Huulteltlugeja kuuleb mida kuulja ei näe“) ja
Ringvaade http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=148772’
Kõku tantsutruppi on kajastanud Ringvaate saade. Saadet saab näha siin:
http://menu.err.ee/v/c79f5cdc-6c45-4a20-8162-85658188783f
Linnateatri silmusvõimendussüsteemi on kajastanud Tallinn TV- http://
tallinnatv.eu/index.php/uudised/uudislood/2114-2014-12-19-linnateatervotab-kasutusele-vaegkuuljate-teatrielamust-toetava-tehniliselahenduse
Selge kõneleja auhinna väljaandmist on kajastanud Ringvaade- http://
menu.err.ee/v/uudised/tele/3ee4d724-1957-4ac5-ad40-dffa5407ac66
Selleaastased Aurised on kättesaadavad siin: http://vaegkuuljad.ee/
trukised/
Blogis on sündmuste kajastused: http://www.vaegkuuljad.ee/kokuklubi/

Koostanud Külliki Bode
Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatuse esinaine
07.01.2015 Tallinnas
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Lisa nr

7 315

364

2

232

141

7 547

505

7 547

505

Võlad ja ettemaksed

6 560

377

Kokku lühiajalised kohustused

6 560

377

6 560

377

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

128

1 925

Aruandeaasta tulem

859

-1 797

Kokku netovara

987

128

7 547

505

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused

4

Netovara

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2014

2013

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

10 669

5 370

5

Annetused ja toetused

38 893

57 381

6

1 763

1 577

51 325

64 328

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-34 375

-54 332

Tööjõukulud

-16 088

-11 795

Kokku kulud

-50 463

-66 127

862

-1 799

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

-3

2

859

-1 797

7

15

Eesti Vaegkuuljate Liit

2014. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2014

2013

Liikmetelt laekunud tasud

10 669

5 370

Laekunud annetused ja toetused

38 893

57 381

1 763

1 577

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks

-34 375

-54 332

Väljamaksed töötajatele

-16 088

-11 795

0

2

-3

0

Muud rahavood põhitegevusest

6 092

-30 413

Kokku rahavood põhitegevusest

6 951

-32 210

6 951

-32 210

364

32 574

Raha ja raha ekvivalentide muutus

6 951

-32 210

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

7 315

364

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest

Laekunud intressid
Makstud intressid

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2012

1 925

1 925

Korrigeeritud saldo
31.12.2012

1 925

1 925

Aruandeaasta tulem

-1 797

-1 797

31.12.2013

128

128

Korrigeeritud saldo
31.12.2013

128

128

Aruandeaasta tulem

859

859

31.12.2014

987

987
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Vaegkuuljate Liit raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning Eesti
heast raamatupidamistavast.
Majandusaasta algas 1. jaanuar 2014 ja lõppes 31. detsember 2014.
Raha
Varade, vahendite ja võlgnevuste korralised inventuurid viiakse läbi järgmistel tähtaegadel:
1. kassa inventuur - kaks korda aastas juuni kuu ja detsembri kuu jooksul;
2. nõuete ja kohustuste inventuur - üks kord aastas seisuga 31. detsember;
3. varade inventuur (põhivara, varud, bilansivälised varad) - üks kord aastas seisuga 31. detsember;
4. panga ja maksuameti saldode võrdlus seisuga 31. detsember.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuete ja kohustuste inventuuri viib läbi nõuetega tegelev raamatupidaja, kes koostab nin saadab deebitoridele ja kreeditoridele
saldoteatised alates 32 eurost. Saldoteatistest jääb mittetulundusühingutele koopia. Saldoteatised saadetakse enamuses e-mailiga,
e-maili puudumisel - postiga.
Varud
Varud vüetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks
nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.
Väikestes kogustes ja koheselt kasutusele võetavad materjalid ning kaubad kantakse kuluks nende soetamise momendil,
kusjuures algdokumendil peab olema tegevjuhi kinnitus (allkiri)
Soetusmaksumuse kindlaksmääramiseks kasutatakse FIFO meetodit.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks on vara, mida kasutatakse enda majandustegevuses pikema ajavahemiku jooksul kui 1 aasta ja mille
soetusmaksumus on üle 959 (üheksasada viiskümmend üheksa) eurot ühiku kohta. Materiaalne põhivara võetakse arvele
soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.
Maa võetakse arvele soetusmaksumuses.
Põhivara arvelevõtmine toimub põhivara eest vastutava isiku poolt allkirjastatud algdokumendi alusel.
Omatarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis on võrdne tootmisomahinnaga.
Immateriaalse põhivara hulka kuuluvad kaubamärgid, patendid, litsensid, asutusõigused, tarkvara mida ühing kasutab toodete
tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel ja kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

959
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Raha kontodel

7 315

364

Kokku raha

7 315

364

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

358

38

Sotsiaalmaks

531

106

Kohustuslik kogumispension

39

Töötuskindlustusmaksed

55

Ettemaksukonto jääk

3
1

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

983

1

147

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2014
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul
5 375

5 375

Võlad töövõtjatele

201

201

Maksuvõlad

983

983

1

1

1

1

6 560

6 560

Saadud ettemaksed
Muud saadud ettemaksed
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2013
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul
230

230

Võlad töövõtjatele

0

Maksuvõlad

147

147

Kokku võlad ja ettemaksed

377

377

Ettemaks:
Liikmele 1,50
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Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2014

2013

558

512

10 111

4 858

10 669

5 370

2014

2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

19 679

24 259

Muude projektide sihtfinantseerimine

19 214

33 122

Kokku annetused ja toetused

38 893

57 381

2014

2013

12 909

8 938

3 179

2 857

16 088

11 795

4

4

31.12.2014

31.12.2013

17

17

2014

2013

8 115

5 830

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Projektide omaosalused liikmetelt
Kokku liikmetelt saadud tasud

Seoses mitme välis projektiga, olid liikmete omaosalus summad suured.
Käidi soomes ja noored käisid Türgis koostöö projektidega.

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

MTÜ loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole majandusotsustele.
Seotud osapooled on:
- MTÜ tegevjuhtkond ja juhatus. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende
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olulise mõju all olevad ettevõtted.
MTÜ tegevjuhi bruto töötasu moodustas 2014 a kokku 4402 eurot, koos puhkuste tasudega. Lisaks sai tegevjuht bruto töötasu summas 3049
eurot erinevate projektide ja koolituste läbi viimise eest.
Tasusid juhatuse liikmetele nende ülesannete täitmise eest ei ole makstud.
2014 aastal sai kolm juhatuse liiget bruto töötasu 664 eurot, seoses erinevate projektide läbiviimisega.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.03.2015
Eesti Vaegkuuljate Liit (registrikood: 80029006) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

KÜLLIKI BODE

Juhatuse liige

27.03.2015

KATRIN LAPINA

Juhatuse liige

27.03.2015

VILJAR PARM

Juhatuse liige

13.04.2015

ANDRUS HELENURM

Juhatuse liige

15.04.2015

REIN JÄRVE

Juhatuse liige

17.06.2015

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud;
puuetega inimeste ühendused ja nende liidud,
erivajadustega inimeste kaitseühendused

94997

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

E-posti aadress

info@vaegkuuljad.ee

Veebilehe aadress

www.vaegkuuljad.ee

