2016 tegevusaruanne

Uus juhatus
2.oktoobril toimus Haapsalus Eesti Vaegkuuljate Liidu üldkoosolek, kus valiti liidule uus
juhatus järgmiseks neljaks aastaks. Juhatuses on nüüd 7 inimest (endine koosseis oli
viieliikmeline), igaühe vedada on konkreetne valdkond.
1. Kaia Sillaste– rehabilitatsiooniteenus.
2. Siiri Inno– välisuhted, subtiitrid, meedia.
3. Pille Ruul- Uno Taimla fond, välissuhted
4. Allar Viik– kirjutustõlge, subtiitrid, kuulmisbuss
Endisest juhatusest jäid edasi
5. Katrin Lapina– kogemusnõustamine, sponsorlus
6. Viljar Parm- juhatuse assistent
7. Külliki Bode- juhatuse esinaine, kogu juhatuse töö koordineerimine
Üldkoosolek kinnitas lisaks veel järgmiseks neljaks aastaks nõukoja esimeheks Teet Kallaste
ja revidendiks Elina Kabaneni.

Selge kõneleja
Laupäeval, 7.jaanuaril andsid Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatus koos aktiivsete liikmetega üle
Selge Kõneleja auhinnad kolmele laureaadile.
Esimesena anti telemajas väärikas auhind üle Urmas Vainole, kes valiti Selgeks
kõnelejaks telesaatejuhtide kategoorias. Teiste laureaatidega kohtusid vaegkuuljad Eesti
Puuetega Inimeste Koja majas, kus Selge Kõneleja auhinnad anti välja parimale
raadiosaatejuhile ning teatrinäitlejale. Pille Minev, kes teeb hommikusaateid raadios StarFM
ja Märt Avandi, kelle koduteatriks on Pärnu Endla, olid väga rõõmsad toredate auhindade
saamise üle. Iga Selge Kõneleja sai väikese kullakarva kõneleja kuju, kuhu on graveeritud ka
laureaadi nimi. Lisaks kingiti igale võitjale ka meepurgike ja kurgutee. ˇ
Eelmised selged kõnelejad:
2013 Mihkel Kärmas
2014 Marko Reikop ja Owe Petersell
2015-Anu Välba, Märt Treier ja Helgi Sallo

Rahvusvaheline tegevus
Pille Ruul osales maikuus Kopenhaagenis põhjamaade hiliskurdistunute organisatsiooni
üldkoosolekul. 2019 üritus.
Kohtumine soomlastega.

Kuulmisnõustajate koolitus
1.-2.oktoobril toimus Haapsalus FraMares Eesti Vaegkuuljate Liidu üldkoosolek ja
kuulmisnõustajate koolitus. Koolitajaks oli Evi Kohberg, Lasnamäe Medicumi kuulmisuurija.

Kogemusnõustajate koolitus
Eesti Vaegkuuljate Liit osales hankes, et koolitada kogemusnõustajaid. Esimesed 15
kogemusnõustajat said 117 tundi kestnud teoreetilise ja praktilise väljaõppe.





koolituse läbiviimine 7.-8.05, 21.-22.05 ja 28.05
praktika 10.05.2016– 26.06.2016.;
koolitusel osaleja õpitulemuste hindamine 28.05.- 26.06;
koolitusel osalejatele tunnistuse väljastamine 28.06.2016

Rehabilitatsioon
2 rehabilitatsioonilaagrit Värskas, üks pensionäridele, teine tööealistele.
Grupis oli kuni 6 klienti, sotstöötaja ja psühholoog. Toimusid individuaalteenused
(nõustamine) ja grupitööd.
2017 Tööalane rehabilitatsioon
•

koostatud kaks tegevuskava vene rahvusest tööealistele isikutele (kurdid)

•

teenuseid osutavad psühholoog, sotsiaaltöötaja, füsioterapeut, kogemusnõustaja

•

kaasatud viipekeele tõlk

Subtiitrid
Eesti Vaegkuuljate Liidu ja Eesti Filmi Instituudi koostöös on valminud kaheksale
kodumaisele filmile eestikeelsed subtiitrid. Need on: “Eestlanna Pariisis”, “Elavad pildid”,
“Free Range”, “Kertu”, “Kirsitubakas”, “Mandariinid”, “Mina olin siin” ja “Nullpunkt”.
Starmani ja Telia videolaenutustele saadetud filmide subtiitrifailid, et neid filme oleks
vaegkuuljatel ja kurtidel võimalik vaadata.
Koostöö edendamine ETV, Telia ja Starmaniga subtiitrite parema kättesaadavuse nimel.

Juubelid
2016 aastal oli kaheksal organisatsioonil tähtsad juubelid.
Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing- 15
Hiiumaa Vaegkuuljate Ühing- 15
Jõgeva Vaegkuuljate Ühing- 15
Läänemaa Vaegkuuljate Ühing- 15
Valga Vaegkuuljate Ühing- 15
Viljandi Vaegkuuljate Ühing- 15
Võrumaa Vaegkuuljate Ühing- 15
Eesti Tinnituse- ja Meniere`i Ühing- 5

Meedia, Meie Auris Kristi
2016 aastal ühendati ajaleht Auris ja ajakiri Meie ise, loodi uus ajakiri Meie Auris. Ajakirja
asus toimetama Kristi Kallaste. 2016 aastal anti välja 2 numbrit uuenenud ajakirja.

Artikkel: Kogemusnõustaja – kellele ja milleks? EPIKoja ajakiri Sinuga, 2016 sügisnumber
http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2016/03/Sinuga_sygis-2016_webi.pdf
Kultuurilisest ligipääsetavusest tuleb rääkida, rääkida, rääkida. EPIKoja ajakiri Sinuga,
Kasutajasõbralik keskkond, 2016
http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2016/03/2016_SINUGA-kevaderinummer_webi.pdf

Kõku Klubi
2016 aasta Kõku laager toimus Valgamaal, Annimatsil 22.-24.juulil. Laagri peakorraldaja Jüri
Jaanson ja tema meeskond tuli korraldamisega suurepäraselt toime. Rohkesti oli tegevusi nii
suurtele kui väikestele ja seniolematult palju auhindu- need jäävad osalejatele kauaks meelde.

Vastuvõtud vaegkuuljate liidu kontoris.
Kaks korda nädalas, teisipäeviti ja neljapäeviti toimusid vaegkuuljate kontoris klientide
vastuvõtt. Peamiselt võttis kliente vastu sotsiaaltöötaja Ene Oga.

Kirjutustõlgid

2016 aastal lõpetasid kirjutustõlgid Gaila, Kadri, Liivi ja Raili Soomes koolituse ja said
vastavad tunnistused. Põnevaks väljakutseks oli kontsertide tõlkimine festivalil Puude taga on
inimene.

Ligipääsetavus, seadusloome. Ehitusmääruse muudatused.
10.okt.2016 saime Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumist määruse, Puudega
inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele järjekordse versiooni ja selle seletuskirja.
Töötasime EVL nõukojaga, mida laiendasime, kutsusime juurde ka Allar Viigi ja arhtekt Sirje
Haaveli. Estasime oma ettepanekud nii MKM’i kui ka MTÜ’le Ligipääsatavuse foorum, kes
koondas kokku põhipuudeliikide esindajate ettepanekud. Antud määrus kehtestatakse seoses
uue Ehitusseadustiku vastuvõtmisega. Kuna vanas määruses sisuliselt vaegkuuljate
ligipääsetavusega ei arvestatud, oli ettepanekute ja seletuste maht päris suur, ulatudes
kümnete ettepanekuteni. On hea meel tõdeda, et enamike ettepanekutega ka arvestati.
Võtsime osa Sotsiaalministeeriumi juures toimiva Ligipääsetavuse Nõukogu, mida juhib
sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse koosolekutest 22.01.2016 Pärnus ja 13.05.2016 Jõhvis ja
04.11.2016 Tallinnas. Teet Kallaste osales kõigil nõupidamistel ja Külliki Bode ühel.
Teet Kallaste osales 16.09.2016 Universaalse disaini töötoas, mis oli suunatud tudengitele
spetsialistina kuulmispuudega inimeste alal
Teet Kallaste osales 15.12.2016 Ligipääsetavuse Nõukogu korraldatud universaalse disaini
konkursi hindamiskomisjonis, kes hindas tudengite universaalse disaini alaseid toodete ja
muude lahenduste konkursitöid. Hinnati 7 tööd. Parimate tööde puudumisel otsustati
auhinnafond 4000€ jagada ära kõigi osavõtjate vahel võrdselt.
Käisime testimas silmusvõimendeid Linnateatris ja Tartu Pauluse kirikus ning Tallinna
Sotsiaal- ja Tervishoiuametis. Kõik silmused töötasid, v.a. Tartu Pauluse kiriku oma, mis aga
lubati korda teha.

Osalemine teiste organisatsioonide üritustel
Eesti kurtide hariduse 150 aastapäev. Allar
Pärnu organisatsiooni külastamine. Tutvustasime uut abivahendite hankimise korda ja
erinevaid abivahendite liike - Viljar, Allar

Muud üritused
11.juunil festval „Puude taga on inimene“

Annetuste kogumine- Uno Taimla fond
23.jaanuaril 2016 lahkus meie seast legendaarne Eesti Vaegkuuljate Ühingu looja ja esimene
juht Uno Taimla. Peale tema lahkumist moodustati EVL juurde Uno Taimla fond. EVL
juhatus on asunud annetuste kogumiseks välja töötama vastavaid strateegiaid.

Uus liikmekaart
Alustati uute liikmekaartide väljatöötamist. Senine Kõku Klubi liikmekaart asendatakse Eesti
Vaegkuuljate Liidu liikmekaardiga. Püütakse leida kaardile senisest rohkem
kasutusvõimalusi.

Kuulmiskeskuste tabel
Alustati korrektse kuulmiskeskuste tabeli koostamist. Infot tabelisse kogutakse 7
kuulmiskeskuse kohta.

Kuulmisbuss
Alustati busside pakkumiste võtmisega, et saada orienteeruv ülevaade vajamineva summa
osas.

