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ARUANNE 
 

Raplamaa Vaegkuuljate Ühing: „Koos on kergem“ projekti kohta 
 

 
1. Läbiviimisaeg: 01.01.2016 – 31.12.2016 ( aruanne IV osas ) 
 
 
2. Projekti läbiviimise lühikirjeldus (mida tehti, mis toimus jne): 
 
EVKÜ Rapla Selts kanti mittetulundusühingute registrisse 19.01.1998.a. Seltsi  
tegevus algas asutamiskoosolekuga 24.09.97.a.  Nimi muudeti Raplamaa Vaegkuuljate 
Ühinguks 29.02.2008.a. Äriregistri Reg. nr: 80023759. 
 
I osa  01.01.2016 – 31.03.2016 
 
Veebruar 
 
2016 aasta hooaja alustamine 29. märtsil. 
Kus arutati  2016 aasta plaane ja jagati 2016 tegevuskava. 
 
Üldkogu koosolek toimus 29. märtsill 2015.a.  
 
Päevakorra sissejuhatus: 
Viljar Parm Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine. 
Ühingu 2015 aasta tegevus- ja raamatupidamisaruanne. 
Majandusaasta 2015 aruande kinnitamine. 
2016 aasta tegevuskava ja eelarve tutvustus ning kinnitamine.  
Jooksvad küsimused ja probleemid. 
 
Üldkoosolek läbis probleemideta, otsuseid võeti ühehäälselt vastu. 
Jätkame programmi: „Koos on kergem“. 
 
Otsustati seoses eelarve kärpetega,  teabepäevi läbi viia Rapla Hooldekeskuses. 
Liikmed võtavad ise kaasa oma piknikukorvi. 
 
 
 
 
 
 



II osa 01.04.2016 – 30.06.2016 
 
Aprill 
 
21. aprillil toimus teabepäev teemal „" 2016 aasta abivahendireformi käivitamise tulemus“ 
esines Eesti Vaegkuuljate Liidu sotsiaaltöötaja ja kuulmisnõustaja – Ene Oga 
Räägiti abivahendireformist, mis hakkas käivituma 01.01.2016.a. 
Esialgsete tulemusel käivitus programm probleemidega, osad firmad tõstsid hindu ja 
abivahenditele määrati piirhinnad.  
Kuulmisabivahenditele on määratud kaks aktiivsusgrupp, aktiivsusgrupp I pensionärid ning 
aktiivsusgrupp II on tööealised ja lapsed ning üliõpilased. 
Ene Oga tõi mõned näited:  
 
I aktiivsusgrupp (piirhind 288 €) 
 
Näide 1. Kuuldeaparaadi maksumus: 270 € 
Riigipoolne dotatsioon: 243 € (aparaadi maksumusest 90%) 
Isiku omaosalus: 27 € 
  
Näide 2. Kuuldeaparaadi maksumus: 291 € 
Riigipoolne dotatsioon: 259,2 € (piirhind 288- 10%) 
Isiku omaosalus: 31,8 € 
 
II aktiivsusgrupp (piirhind 680 €) 
 
Näide 1. Kuuldeaparaadi maksumus: 699,00 € 
Riigipoolne dotatsioon: 612 € (piirhind 680- 10%) 
Isiku omaosalus: 87 € 
  
Näide 2. Kuuldeaparaadi maksumus: 680 € 
Riigipoolne dotatsioon: 612 € (680- 10%) 
Isiku omaosalus: 68 € 
 
Uue korra kohaselt ei toimu enam seniseid abivahendite komisjone.  
 
Nüüd saad esitada Sotsiaalkindlustusametile erijuhtumi taotluse, näiteks kui: 
Su kuulmislangus on viimasel ajal kiirelt süvenenud ja Sa vajad uut aparaati enne seda, kui 
eelmisest taotlemisest on möödunud 4 aastat; 
Su majanduslik olukord ei võimalda tasuda kuuldeaparaadi omaosalust täies mahus. 
 
Taotlust saad esitada: 
Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses- kontaktid ja lahtiolekuajad leiad siit: 
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/kontakt-2/ 
 
Saates posti või e-posti teel täidetud taotluse, mille leiad siit: 
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/public/Tooreform/Isikliku_abivahendi_kaardi_ja_erime
netluse_taotluse_vorm_2016.pdf 
 
Erimenetluse taotlust vaadatakse läbi 30 kalendripäeva vältel, otsus saadetakse Sulle 30 päeva 
jooksul postiga koju või e-posti. 
 
Ene Oga rääkis kuulmisnõustamises, mis on kuulmisnõustamine?  

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/kontakt-2/
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/public/Tooreform/Isikliku_abivahendi_kaardi_ja_erimenetluse_taotluse_vorm_2016.pdf
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/public/Tooreform/Isikliku_abivahendi_kaardi_ja_erimenetluse_taotluse_vorm_2016.pdf


 
Kuulmisnõustamine on kuulmispuudega inimeste, nende pereliikmete ja teiste kuulmis-
probleemidega kokkupuutuvate inimeste nõustamine ehk siis kuulmisnõustamise teenuse 
pakkumine KOV-is ja Tallinnas, nõuandeliinid (telefon, e-mail, koduleht), teabepäevade 
läbiviimine, ennetustegevus koolides ja mürarikastes tootmisettevõtetes nõustamine 
hoolekandeasutustes jne.  Kuulmisnõustamise teenus vähendab sotsiaaltöötaja koormust,  
kvaliteetne teenus valla inimestele, ennetustegevuse tagajärjel vähem kuulmispuudega inimesi 
vallas ja vallaelanike parem toimetulek. 
 
Kontrolliti kuulmist ja tehnilisi abivahendeid. Vahetati muljeid ning esitati küsimusi. 
 
 
Mai 
 
17. mail toimus kohtumisüritus Järvamaa Vaegkuuljatega ning Järvamaa Puuetega Inimeste 
Kojaga. 
Raplast sõitsime bussiga Paide. Paides võttis meid vastu Järvamaa PIK juht Ülo Paas. Kes 
tutvustas meile koja uusi ruume ja rääkis koja ajaloost. Järvamaa PIK on loodud 31.05.1994 
aastal. Kojas olid kohal ka Järvamaa vaegkuuljad, vahetati muljeid ühingute vahel, kuidas 
paremini ühingut juhtida ning jagati kingitusi. Toimus arutelu ja plaanidest 2016 suvi-sügis!  
Koos Järvamaa vaegkuuljatega liikusime ajakeskusesse. Ajamasinas liikusime kaugele 
minevikku ja alustasime teekonda tänapäevani. Teekond oli väga raske ja väga huvitav. 
Paljud jäid ajamasinaga rahule ja soovitati järgmisel korral uuesti tulla. 
Tutvusime Paide linnaga käidi poodlemas, peale poodlemist mindi kodupoole. 
Osalejad jäid kohtumisüritusega rahule. 
 

Juuni 

03, 16 juunil toimus Kaius, Raplas ja Järvakandis infopäev, kus tutvustati Kaiu, Rapla ja 
Järvakandi valla rahvale Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu tegevust ning tutvustati 
kuulmishoidu, mis oli suunatud rohkem noortele kui ka vanemaealistele. 

Toimus samuti kuulmisnõustamine, kuidas toime tulla kui on kuulmislangus, õpetasime 
kuulmisaparaatidega ümberkäimist. 
Samuti toimus kohapeal kuulmiskontroll, selle tulemisel said valla rahvas näha, kui suur on 
tema kuulmislangus. 

11. juunil osales Raplamaa VÜ liikmed Tallinnas, Stroomi ranna ääres kogupere festivalil 
„Puude taga on inimene“ 
 
Ametlikult öeldes lõid MTÜ Puude taga on inimene (PTOI) ettevõtlikud eestimaalased, kes 
võtsid oma eesmärgiks ühiskonnas suhtluslõhe vähendamise puudega ja puudeta inimeste 
vahel. Antud MTÜ tegeleb ühtlasi puudega inimestele oluliste teemadega, nagu näiteks 
liikumine linnaruumis, ligipääs kultuurisündmustele ja kõikide ühiskondlikku ellu kaasatus. 
Kui esimene PTOI-üritus toimus Tallinna Lauluväljakul, siis tänavunegi hoidis endiselt mere 
poole – seekord jõuti otsaga Stroomi randa.  
 

 

 

 



III osa 01.07 – 30.09.2016 

Juuli 
 
01.07.2016 käivitus tööhõivereformi teine etapp. Jälgisime hoolega selle rakendamist ja 
toimimist.  

„Need inimesed, kes tunnevad, et vajaksid püsiva tervisekahjustuse tõttu riigi toetust ja abi, 
saavad alates 1. juulist pöörduda töötukassasse ja teha taotluse töövõime hindamiseks,“ ütles 
sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Egle Käärats. „Edaspidi saab inimene töövõimetuse 
protsentide asemel hinnangu, kas tema töövõime on täielik, osaline või puuduv ning selle järgi 
maksab riik töövõimetoetust.“ 

Raplamaa VÜ liikmed osalesid KÕKU suvepäevadel, mis toimus 22-24.07.2016 Valgamaal, 
Annimatsil. Kus toimusid kultuursed üritused, KÕKU video 2015 suvepäevade esitlus ja palju 
huvitavaid etteasteid. 

Juulis rünnati Raplamaa VÜ kodulehete, mille tagajärel peatati kodulehe edastamine 
avalikusele, toimus taastamistöö ja kodulehe rünnaku uurimine. 

August 
 
Alates 01.08.2016 oli koduleht taas avatud ja täiendatud. 

Ilmus Eesti Vaegkuuljate Liidu infoajakiri 2016 aasta esimene number. Jagati selle 
infoajakirja meedias ja kodulehel. Infot võimalik lugeda: http://vaegkuuljad.ee/wp/wp-
content/uploads/Meie-Auris-1.pdf  

 

IV osa 01.10 – 31.12.2016 

Oktoober 
 
2.oktoobril toimus Haapsalus Eesti Vaegkuuljate Liidu üldkoosolek, kus osales Raplamaa VÜ 
juht Viljar Parm, ning valiti liidule uus juhatus järgmiseks neljaks aastaks. Meil on hea meel 
esitleda teile uut ja tegusat tiimi. Juhatuses on nüüd 7 inimest (endine koosseis oli 
viieliikmeline), igaühe vedada on konkreetne valdkond.  

Uued juhatuse liikmed on: 

1. Kaia Sillaste– rehabilitatsiooniteenus.  

2. Siiri Inno– välisuhted, subtiitrid, meedia.  

3. Pille Ruul- Uno Taimla fond, välissuhted 

4. Allar Viik– kirjutustõlge, subtiiitrid 

Endisest juhatusest jäid edasi 

5. Katrin Lapina– kogemusnõustamine, sponsorlus 

6. Viljar Parm- juhatuse assistent 

7. Külliki Bode- juhatuse esinaine, kogu juhatuse töö koordineerimine. 
 

http://vaegkuuljad.ee/wp/wp-content/uploads/Meie-Auris-1.pdf
http://vaegkuuljad.ee/wp/wp-content/uploads/Meie-Auris-1.pdf


Üldkoosolek kinnitas lisaks veel järgmiseks neljaks aastaks nõukoja esimeheks Teet Kallaste 
ja revidendiks Elina Kabaneni.  

Palju õnne uutele tulijatele, tere tulemast pardale! Ja nii endistele tegijatele kui ka 
uustulnukatele eesootaval suurel tööpõllul palju jõudu, järjekindlust ja julgust vaegkuuljate 
probleemide lahendamiseks! 

18. oktoobril toimus Teabepäev. kuulmiskuu. 

Räägiti 2016 aasta suve möödumisest ja kuulmisest! 
Viljar Parm rääkis tööhõivereformi teise etappist ning rääkis Kuulmiskahjustuse ennetamisest. 
 
Kõrvaklappidega jalutajast või jooksjast on tänaval, sageli metsarajalgi saanud üsna 
tavapärane vaatepilt. Muusikalembusel on aga omad varjuküljed. 

Helitehnika areng võimaldab reprodutseerida imekerge MP3 mängija ja kõrvaklappidega üsna 
kõrge kvaliteediga heli. Lisaks saab selle keerata nii valjuks, nagu oleksite ise kontserdisaalis, 
ööklubis või mujal, kus muusika mürtsub. 

Paraku kaasnevad harjumusega igal võimalikul juhul kuulata kõrvaklappidega valju muusikat, 
ka ohud. Näiteks võib jääda rongi alla, sest raudteeületuskohal lihtsalt ei kuule rongi 
lähenemas. Küllap olete näinud tänavatel hoiatavaid plakateid üleskutsega – võtke klapid 
peast. 

Kuid usinat kuulajat ähvardab teinegi oht. Nimelt on kõrv ülimalt peen ja õrn instrument. 
Mitmed uuringud on näidanud, et alates 1985. aastast on noorte kuulmisteravus, see tähendab 
kõrva tundlikkus kõrgematele helidele, pidevalt langenud. Sellel on otsene seos kõrvaklappide 
kasutamisega, sest pikaajaline valju heli kuulamine kurnab kõrva ja tekib püsiv 
kuulmiskahjustus. 

Hoidke oma kuulmisorganit ülekoormuse eest! Ärge koormake seda kõrvaklappidest pikka 
aega kostva valju muusikaga. Muidu muutub teie kuulmine juba 25-aastaselt sama töntsiks 
kui 60-aastastel. 
 
November 

16. novembril sõitsime koos Järvamaa VÜ-ga Läänemaale. Tutvume Läänemaa PIK maja 
ning Haapsalu linna ja Läänemaa vaatamisväärsustega. 
Külastasime Läänemaa PIK-i, ja Läänemaa Vaegkuuljate Ühingut. Haapsalu Piiskoplinnust ja 
Paliveres Ustuudio klaasikoda. 
Läänemaa VÜ juht Silvi Kallemets tutvustas Haapsalu Sotsiaalmaja ning Läänemaa PIK ja 
Läänemaa VÜ ruume. Toimus ühine vestlus ja arutelu. Jagati omavahel muljeid ja 
kootöövõimalusi teiste maakonna VÜ-ga. 

Detsember 

01.detsembril toimus Raplas, Kultuurikeskuses rahvusvaheline puuetega inimeste päeva 
tähistamine. Kus toimus kontsert, tunnustamine ja tänamine ning kohvilaud. 

Raplamaa VÜ juht Viljar Parm sai Rapla Maakonna PIK poolt tänukirja aktiivse ja tõhusa 
tegevuse eest organisatsiooni juhtimisel. 

Raplamaa VÜ juht Viljar Parm osalses 02.12.2016 Eesti Rahva Muuseumi 
konverentsikeskuses aadressil Muuseumi tee 2, Tartus. kus toimus Eesti Puuetega Inimeste 



Koja rahvusvahelise aastakonverents „Turism ja vaba aeg – kas kättesaadav kõigile?“, mille 
eesmärgiks oli juhtida tähelepanu turismi-, kultuuri- ja teiste vaba aja teenuste 
ligipääsetavusele puuetega inimestele. Konverents oli pühendatud rahvusvahelisele puuetega 
inimeste päevale. 
Konverentsi avasid kultuuriminister Indrek Saar, Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse 
esimees ning Riigikogu Sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmm, Eesti Rahva 
Muuseumi direktor Tõnis Lukas ja Soome puuetega inimeste liikumise esindaja Kalle 
Könkkölä. 

Ettekannetega esinesid Dagmar Narusson Tartu Ülikoolist, Meelis Joost Eesti Puuetega 
Inimeste Kojast, Ave Svarts Teatrist Vanemuine,  viipekeelsed maailmaavastajad Jaan Raul 
Ojastu ja Jaan Hellermann, Petra Tiihonen Soome vaimupuudega inimeste teenuste 
Sihtasutusest, Armands Muižnieks Läti Turiba Ülikoolist. Videotervituse edastab Gunta 
Anča, Läti Puuetega Inimeste Katusorganisatsioonist SUSTENTO. 
 
Konverentsi lõpus said kõik kõlastajad tutvuda ERM majas olevate muuseumitega. 

13. detsembril Toimus teabepäev "Valged jõulud Raplamaal"  Raplas, Šašlõkibaaris 
Karavanis. 

Jagati meenutusi 2016 aasta tegemistest ja mida jäi tegemata ja räägiti 2017 aasta plaanidest. 

Külas käis jõuluvana ja Rapla Maakonna PIK juht Marge Järvi. Kes rääkis Rapla MPIK-i 
tegevusest ja plaanidest.  

Viljar rääkis veel sellest, et kaheksa kodumaist filmi said vaegkuuljate tarbeks 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". 

Raplamaa VÜ juht Viljar Parm tegi RaVÜ  ja Rapla Maakonna PIK kodulehe 
mobiilisõbralikuks. 

Vaadake oma mobiiltelefonidega lehte: http://raplavk.eu ja http://raplakoda.eu  

 

 

 

 

Kokkuvõtte: 

Peale ürituste läbiviimise tuleb ühingu tööks lugeda ka info levitamist telefoni kaudu, 
infolehtede ja teatmike jagamist. 

Juhatuse liige V. Parm muutis ja täiendas Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu ja Rapla Maakonna 
PIK interneti kodulehekülge: www.raplavk.eu ja www.raplakoda.eu  

Ühingu esimees V. Parm tegeles kuulmisnõustamisega maakonnas ning abistas 
vaegkuuljaid kuulmisabivahendite tutvustamisel ja kasutamisel. Samuti tegeleds tööhõive- ja 
abivahendireformi teavitamise ja selgitamisega. 

2017 aastal jätkame Raplamaa kuulmisrehabilitatsiooni programmi “Koos on kergem”. 

http://raplavk.eu/
http://raplakoda.eu/
http://www.raplavk.eu/
http://www.raplakoda.eu/


3. Projekti avalikustamine:  

Kodulehes: http://www.raplavk.eu  , maakonna ajalehes: „Raplamaa Sõnumid“ ning Eesti 
Vaegkuuljate Liidu infolehe“Auris“ ning Rapla maakonna KOV-i infolehtede kodulehtede 
kaudu. 

Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu esimees Viljar Parm viibis kogemusnõustamise koolitusel ja 
praktikal 21.05 – 22.06.2016.a. 
Lõpupidu toimus 01.07.2016.a. Tallinnas, Toompuiestee 10, Eesti Puuetega Inimeste Koja 
majas.  
Viljar Parm lõpetas kogemusnõustamise koolituse ja sai tunnistuse.  
Tulevikus saab hakata kogemusnõustamist teha. 
 

Projekti tulemus: 

2016 aasta projekti tulemus oli hea, täitsime kogu projektist 80%. Kuid üritustel tulid mõned 
muudatused ja parandused, seega jäi maht samaks.  

 

Indikaator: 
 
Üritusi: 7 
01.01 - 31.12.2016 oli planeeritud ~ 175-le osalejale. Sellest 30 meest ja 145 naist.  
Perioodil 01.01 - 31.12.2016 oli osalejaid kokku 83 osalejaid sellest 13 meest ja 70 naist.  

01.10.2016 seisuga on ühingul 40 liiget. 

 
 

 
 
            Viljar Parm                                                      12.01.2017 
       Ees- ja perekonnanimi                                   Kuupäev 
 

 

http://www.raplavk.eu/
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Varad   

Käibevarad   

Raha 1 726 1 282

Kokku käibevarad 1 726 1 282

Kokku varad 1 726 1 282

Kohustised ja netovara   

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 282 1 727

Aruandeaasta tulem 444 -445

Kokku netovara 1 726 1 282

Kokku kohustised ja netovara 1 726 1 282
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Raplamaa Vaegkuuljate Ühing 2016. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 411 166

Annetused ja toetused 725 1 155

Kokku tulud 1 136 1 321

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -692 -1 766

Kokku kulud -692 -1 766

Põhitegevuse tulem 444 -445

Aruandeaasta tulem 444 -445
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Raplamaa Vaegkuuljate Ühing 2016. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 411 166

Laekunud annetused ja toetused 725 1 155

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -692 -1 766

Kokku rahavood põhitegevusest 444 -445

Kokku rahavood 444 -445

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 282 1 727

Raha ja raha ekvivalentide muutus 444 -445

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 726 1 282
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Raplamaa Vaegkuuljate Ühing 2016. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 1 727 1 727

Aruandeaasta tulem -445 -445

31.12.2015 1 282 1 282

Aruandeaasta tulem 444 444

31.12.2016 1 726 1 726
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

MTÜ Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 01.01.2016-31.12.2016 aasta kohta. 2016 aastaaruande

koostamisel on kinni peetud kehtivatest seadustest ja hea raamatupidamistava nõuetest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditest ja muudest Eesti

Vabariigi seadusandlikest aktidest.

Raha

Varade, vahendite ja võlgnevuste korralised inventuurid viiakse läbi järgmistel tähtaegadel:

1.kassa inventuur – üks kord aastas detsembrikuu jooksul; 

2.nõuete ja kohustuste inventuur - üks kord aastas seisuga 31. detsember;

3.varade inventuur (põhivara, varud, bilansivälised varad) - üks kord aastas seisuga 31. detsember; 

4.panga ja maksuameti saldode võrdlus seisuga 31. detsember

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

2016 aastal ei olnud tööjõukulusid

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 40 42

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2016 2015

raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale

juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi

raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.04.2017

Raplamaa Vaegkuuljate Ühing (registrikood: 80023759) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

VILJAR PARM Juhatuse liige 05.07.2017



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud;

puuetega inimeste ühendused ja nende liidud,

erivajadustega inimeste kaitseühendused

94997 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 58599796

E-posti aadress info@raplavk.eu

Veebilehe aadress www.raplavk.eu


