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 Märksõna LAPS
Annetatud summa: 310 485 krooni
Meie partnerid on Heateo Sihtasutus, Katleri lastepäevakeskus, Maria Minhofi väikelastekodu Kohtla-Järvel,
Keila SOS-lasteküla.
 Märksõna KURT
Annetatud summa: 188 700 krooni
EMT partneriteks on Eesti Kurtide Liit, Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liit, Eesti Vaegkuuljate
Ühing, Pimekurtide Tugiliit, Tallinna Kurtide Kool ja
Tartu Hiie Kool. Raha kasutatakse vaegkuuljatele spetsiifiliste sidevahendite soetamiseks.
Iga kuulmispuudega tegelev organisatsioon sai heategevusest 31 450 krooni.
 Märksõna KOER
Annetatud summa: 357 009 krooni
EMT partneriteks on kodutute loomade varjupaigad
Virumaal, Järvamaal, Võrumaal ja Viljandimaal raha
kasutatakse loomade elutingimuste parandamiseks.
Aitäh EMT-le ja teistele heategijatele!
EMT artikli põhjal
AnneliTamme

Heategevuskampaania EMT Jõulukalender
kogus ligi 1,3 miljonit krooni
EMT poolt korraldatud heategevuskampaania Jõulukalender raames koguti heategevaks otstarbeks 1 273 305
krooni. Imikute heaks annetati 417 111 krooni, vaegkuuljatele 188 700 krooni, riskilastele 310 485 krooni ja koerte varjupaikadele 357 009 krooni.
Kampaania käigus tegi EMT koostööd erinevate heategevusorganisatsioonide ja mittetulundusühingutega, kutsudes oma kliente tegema head ja toetama neid, kes tõepoolest abi vajavad. EMT kliendid said 1.23. detsembrini saata lühisõnumi valitud märksõnaga numbrile, toetades soovitud valdkonda. SMSi hind oli 3 krooni ja kogu
laekuv tulu läks heategevuseks.
Kõigi sõnumisaatjate vahel loosis EMT koostöös Siemensi, Alcateli, Nokia ja Sony Ericssoniga iga päev 50
mobiiltelefoni. Kampaania juhtmõte oligi: tee head ja
heategu tuleb sinu juurde tagasi!
 Märksõna IMIK
Annetatud summa: 417 111 krooni.
EMT partneriks on Tallinna Pelgulinna Sünnitusmaja
Toetusfond. Laekuvat raha kasutatakse ultraheliaparaadi ostmiseks.

EMT heategevuskampaania annetusrahade üleandmine. Vasakult: Airi Püss, Uno Taimla, EMT peadirktor Valdo Kalm, EMT
avalike suhete juht Kaja Pino, Toomas Sepp, Anneli Tamme, Volli Pärnla, Raissa Keskküla, Helgi Klein ja Enn Kiiler.
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Peatselt muutub ka puudega inimestele rehabilitatsiooniteenuste osutamise kord. Täpsemalt järgmises infolehes.
Vt lisaks sotsiaalministeeriumi koduleht www.sm.ee

tud arstliku ekspertiisi taotluse alusel, siis nüüd on dokumente 2: arstliku ekspertiisi taotlus ja terviseseisundi kirjeldus. Nende kahe dokumendi alusel teeb komisjon või
ekspertarst ekspertiisi ning saadab otsuse puude raskusastme ja lisakulutuste tuvastamise või mittetuvastamise
kohta nii nagu ennegi isikule ja perearstile või eriarstile
tähitud kirjaga.
Juhul, kui isik viibib hooldekodus või pikaravi haiglas, täidab taotluse isiku nõusolekul hooldekodu või haigla vastav töötaja.
Selline kord kehtib nii nendele isikutele, kes taotlevad
puude raskusastet esmakordselt kui ka nendele, kes taotlevad kehtiva puude raskusastme tähtaja lõppemisel selle
pikendamist.
Lisainformatsiooni uue korra kohta saab pensioniametite elukohajärgsetest osakondadest.
Niina Mihhejeva
Virumaa Pensioniameti direktori kt

Alates 1. aprillist 2005 muutub
puude raskusastme taotlemise kord

Käesoleva aasta 1. aprillist muutub puude raskusastme
taotlemise kord.
Vastavalt sotsiaalministri 08.01.2002. a määrusele nr.
9 Puude raskusastme määramise ja lisakulude tuvastamise kord oli seni vaja pöörduda puude raskusastme taotlemiseks perearsti poole, kes vormistas arstliku ekspertiisi taotluse ja edastas selle pensioniameti Arstliku Ekspertiisi Komisjonile.
Alates aprillikuust tuleb puude raskusastme taotlemiseks isikul pöörduda pensioniameti elukohajärgsesse
osakonda ning täita arstliku ekspertiisi taotluse vorm.
Kui isik ei suuda ise seda teha, võib taotluse täita ka tema
esindaja või isiku soovil abistab teda selles pensioniameti
klienditeenindaja. Arstliku ekspertiisi taotlus sisaldab
andmeid isiku sotsiaalse toimetuleku ning abivajaduse
kohta hügieenitoimingute, söömise, kõndimise jms teostamisel.
Täidetud arstliku ekspertiisi taotlus esitatakse perearstile või eriarstile, kes lisab selleks ettenähtud vormil
terviseseisundi kirjelduse ning tagastab mõlemad dokumendid Arstliku Ekspertiisi Komisjonile. Seega, kui enne
teostati arstlikku ekspertiisi üksnes perearsti poolt täide-

Perelaagrisse registreerimine kuni 13. juunini 2005.
Registreerimine :
 e-mail: eklvl@eklvl.ee
 tel 52 01 428; 600 8552;
 Ehte7 Tallinn, EKLVL kontoris.
Anneli Tamme

Osavõtutasu sisaldab toitlustust ja majutust.
Transport tuleb eraldi tellida.
Tellitava transpordi marsruudid:
1) Tallinn  Tartu  Võru
2) Pärnu  Tartu  Võru. Sõltuvalt sõitjate arvust
otsustame vahetult enne laagrit, kas Pärnu buss
sõidab Võruni või istutakse Tartus ümber Tallinnast
tulevale bussile.

Hinnakiri:
 Täiskasvanud  200 kr
 Alates 4. eluaastast kuni õpilase staatuse lõppemiseni
 100 kr
 Lapsed kuni 3. eluaastani (kaasa arvatud)  tasuta

Vt ka www.metsavennatalu.ee/
Selline on paik, kus toimuvad sel korral meie suvepäevad. Lisaks ülalpool kirjeldatud magamiskohtadele, on
võimalus ööbida ka telkides.

EKLVL perelaager Metsavenna talus Võrumaal 8.10. juulini

Poolteist kilomeetrit enne Eesti-Läti piiriületuspunkti asub
pisikene Vastse-Roosa küla. Sealsete põldude ja metsade
keskel elab vaid 30 kohalikku inimest, aga viimasel paaril
aastal on seda Eestimaa ääreala külastanud mitu tuhat
huvilist Eestist, Lätist, Soomest, Venemaalt, USAst, Kanadast, Saksamaalt, Inglismaalt ja isegi Indiast. Magnetiks on saanud 1999. aastal rajatud Metsavenna talu, mis
pakub enneolematut ekstreemturismi  võimalust ööbida
maa-aluses metsavenna punkris ja aduda osakest Eesti
sõltumatuse eest seisnud meeste igapäevaohtudest.
Ühes üheksast punkrist on ööbinud ka endine Eesti Vabariigi peaminister Mart Laar. Külarahvas kutsub seda
punkrit nüüd Laari sviidiks.
Peente okaspuupalkidega vooderdatud punkrid on kaevatud mäenõlva sisse. Punkrisse on sisse ehitatud magamisnari, pisike laud, muldpõrandal on puupakk ja kirves
küttepuude lõhkumiseks ja pisike raudahi. Mehelikult
nappi ja askeetlikku interjööri pääseb ainult redeliga. Just
sarnastes punkrites elasid neljakümnendate teises pooles
ja viiekümnendate alguses sajad vaprad, kuid samas õnnetud mehed oma pealesunnitud hundielu.
Lisaks punkritele on arglikematele külastajatele ööbimiseks mõeldud 3 püramiid-kämpingut ja üks tavaline
kämping, Metsavenna poe peal asuv ruum ning kaks soojustatud aita. Suvel saab magada küünis ja aidalakas heintel. Pesemiseks on jõe kaldal saun.
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19. märts
19. märts
1. 3. aprill

Volikogu koosolek
EKLVL aastakoosolek
EKLVL volikogu liikmetele meeskonnatööoskuste koolitus Rummusaares
Noorte õppepäevad Tartus Hiie koolis
EKLVL talgud Rummusaares (Volbriöö)
konverents Kurdid ja kuulmispuudega lapsed Euroopas
2005 Londonis (E. Müil, M. Sepp, T. Sepp, A. Tamme)
LC Tallinn Kristiine talgud Rummusaares
Lastelaager Rummusaares
Perelaager Metsavenna talus Võrumaal
Implantaadilaste seltsi suvepäevad Rummusaares
SignaEuropa IV Bulgaarias
Keelelaager Rummusaares
konverents Kurt noor tööotsingul

Eelseisvatest üritustest

Lisaks toimus lauakatmise
võistlus, kus töö käigus õpiti
erinevaid võimalusi peolaua
tegemisel. Võistluseks oli kaks
etteantud teemat: jõululaud ja
romantiline õhtusöök kahele.
Igapäevaselt peeti ka diskotunde.
Ühe laagripäeva veetsime
Paides, käisime kõik koos Paide tervisekeskuses ujumas ja
soovijad said opata.
Eelviimasel päeval, 30. detsembril, toimus jõulupidu. Tantsutüdrukud.
Kokatädi Aili Tammleht oli
selleks puhuks vaaritanud ja Kokkuvõttes võib laagrit lugeda väga hästi
küpsetanud ülimaitsvaid tra- kordaläinuks. Lapsed olid ääretult tublid ja
ditsioonilisi jõuluroogasid.
abivalmid ning teenisid vaid kiidusõnu. SaJa üllatus-üllatus, ootama- muti oli kasvatajete meeskond professionaaltult tuli ka jõulumees. Ootama- ne ning nende koostöö lastega sujus väga edutult seetõttu, et jõululaupäev kalt.
oli juba seljataga. Saime kõik
Jääb vaid loota, et üks väärt traditsioon
vahvaid laste etteasteid vaadaon
sündinud!
ta-kuulata.
Anneli Tamme

Meenutusi Rummusaare talvest...
Jõuluaegne laager kurtidele noortele
ja lastele (KUNO raames, Sign for
Future) toimus 25. 31. detsembrini
2004 Rummusaare Puhkemajas.
Meeldiva üllatusena oli ootamatult
palju soovijaid  tahtjaid oli rohkemgi, kui meil oli majutusvõimalusi. Vabandame veelkord nende ees, kes veel
viimasel minutil avaldasid soovi laagrisse tulla  kahjuks pidime neile ära
ütlema.
Laagris osales kokku 46 last ja
noort, neist üle poole Tallinnast ja
Tartust. Kasvatajateks olid seekord
Külli Terras, Argo Purv, Lilli Pärn,
Jelena Boledonova ja Mati Andreas.
Kõik hommikud algasid talviselt värskes õhus võimlemisega, mis tõi eriti
hea virgutuse kogu päevaks. Pärast
hommikusööki oli veidi aega, et oma
tube korrastada ning seejärel end asutada igapäevastele välistele tegemistele: puude toomine metsast, matk looduses, erinevad sportlikud mängud
lumes jne.
Pealelõunased tegevused jäid talve tõttu siiski tubasteks  erinevad käsitööd ja ettevalmistused jõulupeoks:
meisterdati jõuluehteid, üksteisele
kingitusi, küpsetati ja kaunistati piparkooke ning õpiti etteasteid kinkide lunastamiseks.
7. ja 20. aprill
30. apr1. mai
13. 14. mai
28.29. mai
13.21. juuni
8.10. juuli
23.24. juuli
24. juuli1. aug
1.12. august
25. oktoober

www.eklvl.ee
arveldusarve Hansapangas 22 100 111 5854

Ootame teie ettepanekuid tööplaani osas aadressile eklvl@eklvl.ee
Tööplaani saad vaadata ka meie kodulehel www.eklvl.ee

EKLVL
Ehte 7, Tallinn 10318

Infoleht
Toimetus: Anneli Tamme, Epp Müil
Tõlge: Maarika Varres

Killuke laste etteastetest.

tel/faks 600 8 552
GSM 520 1428
e-post: eklvl@eklvl.ee
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Palume 2005. aasta liikmemaks tasuda ülekandega
EKLVL arveldusarvele 221001115854 (selgitusse märgi
liikmemaks ja oma nimi) või sularahas EKLVL kontorisse kuni 1. maini 2005. Täname!

EKLVL liikmemaks
on vaid 25 krooni

Peamised programmis esile toodud probleemid:
1. kvaliteetsete abivahendite ja teenuste kättesaadavus
pole piisav;
2. haridussüsteemi vähene paindlikkus erivajadustega
lastele kõigis kooliastmetes;
3. võrdsete võimaluste loomine kuulmispuudega inimestele ühiskonnaelus osalemiseks.
4. kuulmispuudega inimeste madal tööhõive. Tööpuudus
kurtide hulgas on ca 50% (EPIKoja 2000. aasta uuring);
Programmis on toodud ühendustepoolsed ettepanekud
tõstatatud küsimuste lahendamiseks ning pakutakse välja
ametkonnad, kellega ühendused loodavad programmi rakendumise nimel tõhusat koostööd teha. Kõigile neile
programm ka edastatakse:
 Riigikogu sotsiaalkomisjon;
 Riigikogu kultuurikomisjon;
 Haridus- ja Teadusministeerium;
 Sotsiaalministeerium;
 Rahandusministeerium;
 Tallinna Linnavalitsus;
 Tartu Linnavalitsus;
 Pärnu Linnavalitsus;
 EPIKoda;
 ETV.
Loodame, et hoolikalt koostatud ja kompaktselt vormistatud programm annab piisava ülevaate ning suuniseid
neile, kelle heast tahtest sõltub kuulmispuudega laste ja
täiskasvanute täisväärtuslik toimetulek.
Programmiga saab tutvuda EKLVL kodulehel.

Valmis kuulmisrehabilitatsiooni programm
aastateks 20052007

Eelmine analoogiline programm koostati ka seitse aastat
tagasi, kuid hoolimata visadest püüdlustest osutatud probleeme lahendada jäi tookordne programm suurema vastukajata.
Vahepealsete aastate jooksul on Eesti puudega inimeste
elus ning laiemalt kogu sotsiaalpoliitikas aset leidnud ja
leidmas mitmeid positiivsed arengud (sotsiaaltoetuste süsteem on korrastamisel, valmivas haridusprogrammis arvestatakse erivajadustega laste vajadusi, ühiskonna suhtumine on muutumas sallivamaks jm), on kuulmispuudega laste
ja täiskasvanute võrdväärseks kaasamiseks ühiskonnaellu
veel paljugi ära teha.
Nüüdse rehabilitatsiooniprogrammi koostamisel osalesid kõik Eesti kuulmispuudega inimestega tegelevad
ühendused (Eesti Kurtide Liit, Eesti Kuulmispuuetega
Laste Vanemate Liit, Eesti Vaegkuuljate Ühing, Eesti Pimekurtide Tugiliit, Eesti Viipekeele Tõlkide Ühing) ning ka
mitmed muud asutused (Tartu Hiie Kool, Tallinna Kurtide Kool, Porkuni Kool, SA TÜK Kõrvakliiniku kuulmise
ja kõnestamise osakond, Haridus- ja Teadusministeerium).
KUNO projekti üritustest

Lk 6 saab lugeda menukast talvelaagrist.
Rummusaares toimus ka teine projekti ettevõtmine:
21.23. jaanuarini said 14 noort kolmepäevasel koolitusel esmase ettekujutuse edukaks suhtlemiseks nii vajalikest sotsiaalsetest oskustest. Nii õpitigi arutlema, end
põhjendama ja teistele arusaadavaks tegema, aga ka vastaspoole seisukohtadega arvestama. Koolituse käigus
said noored ka videolindistustelt ise jälgida, mismoodi
igaühe suhtlemine väljaspoole paistab.
Tagasiside oli noorte poolt heakskiitev ning rahule
jäid ka õpetajad, Reet Valgmaa ja Erle Nõmm õppekeskusest Tõru.
Samalaadne õppus toimub 7. ja 20. aprillil Tartu Hiie
Koolis teiselegi kuulmispuudega noorte rühmale.

