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Eesti Vaegkuuljate Liidu a r e n g u k a v a
aastateks 2014 – 2015
EVL missioon
Eesti Vaegkuuljate Liit (EVL) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste isikute vabatahtlik
ühendus, kelle missiooniks on kaasa aidata kuulmispuuetega inimeste iseseisvaks
toimetulekuks vajalike tingimuste ja sotsiaalse infrastruktuuri kujundamisele ning teiste
kodanikega võrdsete osalemisvõimaluste loomisele ühiskonna, samuti koos liidu
liikmesorganisatsioonidega kuulmispuudega inimestele võrdsete võimaluste ja toimetulekute
tagamine vastavalt „Puuetega inimeste õiguste konventsioonile.
EVL visioon
EVL tegevuse visiooniks on: koordineeriva tegevusega ja koostöös liikmes-ühingutega
vaegkuuljate probleemide teadvustamine ning nende lahendamisele kaasaaitamine.
Oma tegevuses lähtutakse EVL põhikirjalistest ülesannetest, “Eesti vabariigi invapoliitika
üldkontseptsioonist” ja tegevusest, mis toetavad puuetega inimeste sõltumatust ja sotsiaalset
integratsiooni.
EVL tegevuse eesmärgid ja ülesanded:
Liidu tegevuse põhieesmärk on olla kuulmispuuetega inimeste abistamise ja nende
elukvaliteedi parandamiseks tehtava töö kolmanda sektori üle-eestiline juhtiv koostöö- ning
koordinatsiooni organisatsioon. Eesmärgi saavutamiseks teeb Vaegkuuljate Liit koostööd
Eesti
valitsusorganite
ja
teiste
asutuste
ning
mittetulundusühingutega
.
Liidu ülesanded on:
1. Osaleda riigi sotsiaalpoliitika väljatöötamises, kuulmispuuetega inimesi puudutavate
seaduste ja muude õigusaktide eelnõude, arengukavade ning projektide väljatöötamise
algatamises ja elluviimises ning nende tegevuse toetamises.
2. Toetada kuulmispuuetega inimeste vabatahtlikku ja tööalast tegevust.
3. Teadvustada ja selgitada välja kuulmispuudega inimeste ravi-, rehabilitatsiooni-, üld-,
kutse- ja kõrghariduse-, ümberõppe-, tööhõive- ning iseseisva toimetulekuga seotud
probleeme ja aidata kaasa nende lahendamisele.
4. Korraldada koolitust ja teabeüritusi, tellida kuulmispuuetega inimeste tarbeks
vajalikke uuringuid ja osaleda nendes.
5. Sõlmida sidemeid ja arendada koostööd Liidu tegevusest huvitatud asutuste,
ettevõtjate ja mittetulundus ühendustega nii Eestis kui välismaal.
6. Avalikustada vaegkuuljate probleeme, anda välja ja levitada vaegkuulmisalast teavet
ja publikatsioone.

Praegune olukord
Eesti Vaegkuuljate Ühing asutati 6. märtsil 1993. aastal. 12. märtsist aastast 2005 kannab
nimetust Eesti Vaegkuuljate Liit. Kuulmishäiretega inimesi Eestis on üle 100 000, neist
kuulmisabi ja rehabilitatsiooniteenuseid vajab enam kui 50 tuh. inimest. Alates 2010. aastast
osutab Eesti Vaegkuuljate Liit rehabilitatsiooniteenuseid: isiku rehabilitatsiooni planeerimine,
sotsiaaltöö, eripedagoogi, psühholoogi, logopeedi jt. Aastas saab riikliku toetusega
kuulmisabivahendi ca 3500 vaegkuuljat, milline moodustab ca 60 % vajadusest. Nõudlus
kuulmisabivahendite järgi on endiselt suur. Riiklik toetus kuuldeaparaatide soetamiseks on
ebapiisav. Kuulmisabi teenused ei ole paljudele kättesaadavad, eriti kaugemates
maapiirkondades. Vaegkuuljate ühingutel tuleb sageli osutada tasuta kuulmisabialast
nõustamisteenust. Kuulmispuudelistele inimestele on vajalik informatsioon kättesaadav EVL
kodulehel internetis www.vaegkuuljad.ee
Eesti Vaegkuuljate Liit oma 17-ne liikmesorganisatsiooniga on arvestatav koostööpartner nii
riigi kui ka kohalike omavalitsuste tasandil. Vaegkuuljate organisatsioonide tegevuse ja
kuulmisprobleemide teadvustamine avalikkusele võiks olla suurem. Tegevus liikmetega
toimub põhiliselt linnades ja suuremates keskustes. Paljudes maakondades ja väikelinnades
puuduvad veel ühingu tugigrupid. Vähe on venekeelsele elanikkonnale kuulmisabialast
informatsiooni. 2011. aastal registreeriti Eesti Tinnitus- ja Menieri Ühing, milline on mõeldud
inimestele, kes kannatavad kõrvakohinate või vilede all. Tööealistel vaegkuuljatel on
kultuuri- ja spordiklubi „ Kõku Klubi“
EVL strateegilised tegevusvaldkonnad aastatel 2014-2015
Ühingute arendustegevus
1. Liikmesorganisatsioonide jätkusuutliku tegevuse toetamine. Selleks moodustada
maakondlike ühingute juurde tugigrupid: Ida- Virumaal, Harjumaal ja Pärnumaal.
2. Ühingu juhtide ja uute juhatuse liikmete koolitamine (2014. aastal 20 inimest ja 2015.
aastal 25 inimest)
3. Liikmete arvu ja nende aktiivsuse suurendamine. 2014. aasta lõpuks saada liikmete
üldarvuks 1100 liiget ja 2015. aasta lõpuks 1200 liiget
4. Aktiviseerida tinnitusvaegusega inimeste tegevust maakondades. Moodustada kaks
piirkondlikku tugirühma (Tartu linn ja maakond 2014a. ja Pärnu linn ja maakond 2015.a.)
Kuulmisrehabilitatsioonialane tegevus
1. Tagada liikmesühinguid tutvustavate infovoldikute koostamine, paljundamine ja
levitamine.
2. Kuulmisabi alase info kättesaadavuse parandamiseks: korraldada teabe- ja õppepäevi
linnade ja maakonnakeskustes vastavalt kooskõlastatud plaanile, kuid mitte vähem kui üks
kord aastas igas maakonnas.
3.Info edastamine ja täiendamine EVL ja ühingute veebilehtedel.
4. Näidisabivahendite komplektide (eritelefon, häire signalisaatorid, võimendusseade

lähisuhtlemiseks jm) tutvustamine ja nende hankimisele kaasaitamine (aastaks 2015 üks kmpl.
igasse liikmesühingusse või kohalikku puuetega inimeste keskusesse)
5. Vaegkuuljatele kuulamisvõimluste tagamine ühiskondlikes hoonetes ja ruumides, selleks
tagada silmusvõimendi kasutusele võtmine 2015. aastal kõikides vaegkuuljate ühingutes.
6.Tekstitõlketeenuse juurutamine vabariiklikel üritustel, koolitustel ja nõupidamistel.
7.Taotleda vaegkuuljate ühingute atesteeritud kuulmisnõustajate poolt kuulmisabinõustamise
teenuse rakendamist tasulise sotsiaalteenusena (aastal 2015 vähemalt kolmes maakonnas)
Teabepäevade ja koolituste korraldamine
1.Infoja
teabepäevade
korraldamine
ja
läbiviimine
maakondades;
2. Kuulmisabinõustajate väljaõppe ja täiendkoolituse läbiviimine 2014. aastal 12 inimesele,
2015. a. 15 –le inimesele.
3. Üleriigilise Kuulmisnädala läbiviimine oktoobris aastal 2014 ja 2015 .
EVL info:
1. EVL infolehe AURIS väljaandmine 4 korda aastas, tiraažiga 400 eks,
2. EVL infolehe AURIS (vene keelne), väljaandmine 2 korda aastas tiraažiga 200 eks,
3. EVL noorteajakirja MEIE ISE väljaandmine 1 korda aastas, tiraažiga 100 eks
4. EVL veebilehe hooldamine, täiendamine ja liikmesühingute kodulehekülgede
täiendamisele kaasa aitamine. Venekeelse info täiendamine.
5. Arvutite kasutamise võimaluste suurendamine liikmesühingutes; E-teenuse kasutamine
aastaks 2014 kõikide EVL organisatsioonidega.
6. Taotleda riiklike teleprogrammide (uudiste-, info-, poliitikasaadete) varustamist
subtiitritega
7. Taotleda teatrietenduste varustamine subtiitritega vastavalt EVL ja teatrite vahel sõlmitud
koostööplaanidele.

Finats-majandustegevus
1.
Finantstulude
suurendamine
Liidu
põhikirjaliseks
tegevuseks:
selleks koostada projekte ja esitada rahataotlusi prioriteetsemate probleemide lahendamiseks
ja ürituste läbiviimiseks
2. Osalemine Euroopa Liidu, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali KÜSK ja HMN
projektikonkurssidel.
Koostöö

1. EPI Koda, ja EPI Fond, Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liit, EFHOH; IFHOH (EVL
katusorganisatsioonidega)
2.Kuulmiskeskused
teabeüritused jm)

(kuulmisrehabilitatsioonialased

konsultatsioonid,

nõupidamised,

3. Kohalikud omavalitsused (kuulmisabi- ja teenuste rahastamine)
4.Tervishoiuasutused. haiglate ja polikliinikute kõrvaarstid
5. Eesti Kurtide Liit., (Kuulmispuudega inimeste ümarlaua liige) Eesti Kuulmispuuetega
Laste Vanemate Liit, (Kuulmispuudega inimeste ümarlaua liige)..
6. HM kutseõppeasutused (oskustööliste ja spetsialistide tööks ettevalmistamine)
Välissuhted
1. Soome KL, Rootsi HRF JA Norra HLF koostööprojektide alusel.
2. Kontaktide loomine Läti ja Leedu vaegkuuljate organisatsioonidega.
NB! EVL arengukava 2014 -2015 a. läbi arutatud EVL Üldkogu koosolekul 15. 08. 2013.a.

