
                            
Eesti Vaegkuuljate Liidu arengukava 

aastateks 2016 – 2018 
 
 
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 keskkonna loomisele.  
 
 
Visioon 
 
EVL, koostöös liikmesühingutega, on tugev partner kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele ja 
teistele organisatsioonidele vaegkuuljate probleemide teadvustamisel ning nende lahendamisele 
kaasaaitamisel.  

Eesti Vaegkuuljate Liidu 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 
mittetulunduslike 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. Eesti Vaegkuuljate Liitu kuulub 17 liikmesorganisatsiooni: 

Tallinna-ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing 
Hiiumaa Vaegkuuljate Ühing 
Jõgeva Vaegkuuljate Ühing 
Jõhvi Vaegkuuljate Ühing 
Järvamaa Vaegkuuljate Ühing 
Läänemaa Vaegkuuljate Ühing 
Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühing 
Nõmme Vaegkuuljate Selts 
Põlva Vaegkuuljate Ühing 
Pärnumaa Vaegkuuljate Ühing 
 Raplamaa Vaegkuuljate Ühing 
Saaremaa Vaegkuuljate Ühing 
 Tartumaa Vaegkuuljate Ühing 
Valga Vaegkuuljate Ühing 
Viljandi Vaegkuuljate Ühing 
Võrumaa Vaegkuuljate Ühing 
Eesti Tinnituse-ja Meniere`i Ühing 

Aastas saab riikliku toetusega kuulmisabivahendi  ca 3950 vaegkuuljat. Nõudlus kuulmisabivahendite 
järgi on endiselt suur, samas on riiklik toetus kuuldeaparaatide soetamiseks 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                                                      

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.  

Alates 2010. aastast osutab Eesti Vaegkuuljate Liit rehabilitatsiooniteenuseid: rehabilitatsiooni 
planeerimine, sotsiaaltöö, eripedagoogi, psühholoogi, logopeedi jt.                 2011. aastal registreeriti 
Eesti Tinnitus- ja Menieri Ühing, mis on mõeldud inimestele, kes kannatavad kõrvakohinate või vilede 
all. Tööealistel vaegkuuljatel  on kultuuri- ja spordiklubi Kõku Klubi. Kultuuriline ligipääsetavus on 
veidi paranenud- 2013 aastal paigaldati silmusvõimendussüsteem Vanemuise teatrisse, 2014 aastal 
Tallinna Linnateatrisse.  

 

 
 
 

http://www.vaegkuuljad.ee/


 
 
EVL strateegilised tegevusvaldkonnad aastatel 2016-2018 
 
Ühingute arendustegevus 
 

1. Liikmesorganisatsioonide jätkusuutliku tegevuse toetamine. Selleks moodustada 
maakondlike ühingute juurde tugigrupid nendes piirkondades, kus ei ole hästitoimivat 
vaegkuuljate ühingut. Lisaks moodustada tinnituse ja Meniere`i haigusega inimeste 
tugigrupid. 

2. Ühingu juhtide, uute juhatuse liikmete ja kuulmisnõustajate koolitamine 
3. Liikmete arvu ja nende aktiivsuse suurendamine. 2018. aasta lõpuks saada liikmete üldarvuks  

1500 liiget.  
  
 
Kuulmisrehabilitatsioonialane tegevus 
 

1. Koostada ja levitada kuulmisalase informatsiooni tutvustamiseks ja levitamiseks 
infomaterjale, sh Auris (eesti- ja venekeelne), Meie Ise jt. 

2. Kuulmisabi ja ligipääsetavusalase info tutvustamiseks ja levitamiseks: korraldada koostöös 
kohaliku omavalitsusega või kohaliku organisatsiooniga teabe- ja õppepäevi linnade ja 
maakonnakeskustes vastavalt kooskõlastatud plaanile, võimalusel üks kord aastas igas 
maakonnas.  

3. Info edastamine ja täiendamine EVL ja ühingute veebilehtedel. 
4. Näidisabivahendite komplektide (eritelefon, häiresignalisaatorid, võimendusseade 

lähisuhtlemiseks jm) tutvustamine ja nende hankimisele kaasaitamine. 
5. Üleriigilise kuulmisnädala läbiviimine igal aastal oktoobrikuus.  
6. Vaegkuuljatele kuulamisvõimluste tagamine ühiskondlikes hoonetes ja ruumides, selleks 

tagada  silmusvõimendi kasutusele võtmine 2018. aastal  kõikides vaegkuuljate ühingutes. 
7. Kirjutustõlketeenuse juurutamine vabariiklikel üritustel, koolitustel ja nõupidamistel. 
8. Taotleda vaegkuuljate ühingute atesteeritud kuulmisnõustajate poolt kuulmisabinõustamise 

teenuse rakendamist tasulise sotsiaalteenusena (aastal 2018 vähemalt kolmes maakonnas) 
 
 
Informatsiooni kättesaadavuse parandamine ja ligipääsetavuse suurendamine 
 

1. EVL infolehe AURIS väljaandmine 3-4 korda aastas, tiraažiga 400 eksemplari.  
2. EVL infolehe AURIS (vene keelne), väljaandmine võimalusel 2 korda aastas tiraažiga 200 

eksemplari. 
3. EVL noorteajakirja MEIE ISE väljaandmine 1 korda aastas, tiraažiga 100 eksemplari. 
4. EVL veebilehe hooldamine, täiendamine ja liikmesühingute kodulehekülgede täiendamisele 

ja ligipääsetavusele kaasa aitamine. Venekeelse info täiendamine. 
5. Arvutite kasutamise võimaluste suurendamine liikmesühingutes, e-teenuse kasutamine  

aastaks 2018 kõikide EVL organisatsioonidega. 
6. Survestada riiklike telekanalite saadete (uudiste-, info-, poliitikasaadete) varustamist 

subtiitritega 
7. Taotleda teatrietenduste ja filmide varustamine subtiitritega.  

 
 
 



 
 
 
 
Finants-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, HMN  ja teistel 
projektikonkurssidel. 

 

Koostöö 

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

2. Kuulmiskeskused (kuulmisrehabilitatsioonialased konsultatsioonid, nõupidamised, 
teabeüritused jm) 

3. Kohalikud omavalitsused ja riigiasutused (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) 
7. Koostöö välisorganisatsioonidega- Soome, Rootsi, Norra jt kuulmispuuetega inimeste 

ühendustega.  

 
 

 


