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Koosolekul osalesid juhatuse liikmed: Külliki Bode, Viljar Parm, Katrin Lapina, Rein Järve,
Andrus Helenurm
Lisaks osales koosolekul Pille Ruul
Koosoleku juhatajaks valiti Külliki Bode ja protokollijaks Katrin Lapina.
Koosoleku alustamine:
Külliki Bode tutvustas koosoleku päevakorda.
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2. Pille Ruuli kokkuvõttev ettekanne Kopenhaagenis toimunud koolitusest.
3. 2015.a majandusaasta aruanne.
4. Üldkoosoleku korraldamine ja päevakorra kinnitamine.
5. 2016.a tegevused.
6 .Kogemusnõustamine.
7. Subtiitrid.
8. Koolitused, muud projektid.
1. Eesti Psoriaasiliidu õnnitlemine 25. sünnipäeva puhul.
EVL juhatuse liikmed ja Pille Ruul käisid õnnitlemas Eesti Psoriaasiliidu juhatuse esimeest.
2. Pille Ruuli kokkuvõttev ettekanne Kopenhaagenis toimunud koolitusest.
Pille Ruul osales 22.-23.oktoobril 2015.a Kopenhaagenis Rahvusvahelise Vaegkuuljate Liidu
(IFHOH) poolt korraldatud inimõiguste koolitajate koolitusel. Koolitus viidi läbi maailma
kõige paremini ligipääsetavas asutuses – Taani puuetega inimeste majas. Koolituse eesmärk
oli analüüsida kuulmisprobleemidega inimeste väljakutseid erinevates riikides ja leida
võimalusi, kuidas ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni saaks vaegkuuljate
elukvaliteedi tagamiseks paremini ära kasutada. Koolitusel jagasid oma kogemusi Soome,
Norra, Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, Horvaatia, Tšehhi, Poola, Hollandi ja Eesti
vaegkuuljate organisatsioonide esindajad.

Pille kaardistas enda jaoks Eesti vaegkuuljate probleeme ning küsis juhatuselt arvamust, mis
võiksid olla esmased prioriteedid, millega tegeleda. Ta on nõus abistama üles ehitada
strateegiat, kuidas probleeme lahendada.
OTSUSTATI: Tuleb jätkata subtiitrite teemat, et ka uudiste otsesaated saaks subtiitritega.
Teine teema on ülevabariigiline tabloodega varustatud ühistransport.
3. 2015.a majandusaasta aruanne.
Külliki Bode: Saatsin teile e-postile aruande, kas on küsimusi?
OTSUSTATI: Esitada Eesti Vaegkuuljate Liidu 2015.a majandusaasta aruanne Üldkogul
vastuvõtmiseks.
4. Üldkoosoleku korraldamine ja päevakorra kinnitamine
Külliki Bode: Eesti Vaegkuuljate Liidu Üldkoosoole toimub 9.aprillil. Ootan ettepanekuid
selle ülesehituse kohta.
Juhatuse liikmed arutasid ühiselt läbi päevakorrapunktid ning jagasid omavahel ülesanded
koosoleku läbiviimiseks.
5. 2016.a tegevused.
Külliki Bode tutvustas 2016.a tegevuskava.
6 .Kogemusnõustamine.
Külliki Bode: Eesti Vaegkuuljate Liit võitis hanke kuulmispuudega inimeste
kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada
kuulmispuudega inimeste kogemusnõustajateks. Koolitus on tasuta, grupi suurus on 15
inimest. Koolituse toimumise aeg ja koht: mai- juuni Tallinnas (Tallinna Puuetega Inimeste
Koda).
Lõunapause, sõidu- ja majutuskulusid koolituse raames ei kaeta. Kohvipausid on EVL-i
poolt. Koolitajad on: Natalja Krassilnikova, psühholoog ja Külliki Bode, nõustaja.
Räägin sellest ka Üldkoosolekul ning saadan täpsema info e-postile ning veebilehtedele.
7. Subtiitrid.
Külliki Bode: Subtiitrid tehakse vaegkuuljatele ning kurtidele eraldi (erinevuseks, et kurtidele
on kõik helid nagu nt koputus jms). Subtiitrite tegemise kohta on kokkulepped olemas, kuid
asi on jäänud pidama levitamisõiguste taha.
8. Koolitused, muud projektid.
Külliki Bode: Sügisel toimub kuulmisnõustajate koolitus, üldkoosolekul küsime arvamust
kuupäevade ning koha osas. Juunis toimub ühepäevane festival „Puude taga on inimene“ kus
on esindatud nii EVL, Kõku tantsutrupp jne.
Koosoleku lõpetamine:
Külliki Bode tegi ettepaneku lõpetada juhatuse koosolek.
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