
Aastal	  2012	  täitub	  üheksakümmend	  aastat	  Eesti	  Kurtide	  Liidu	  (end.	  Eesti	  Kurttummade	  Seltsi)	  asutamisest.	  
Üheksakümne	  tegevusaasta	  jooksul	  on	  Eesti	  kurtide	  kogukond	  läbinud	  pika	  tee	  ühiskondlikult	  teadlikuks	  
kogukonnaks.	  Praegu	  seisab	  Eesti	  Kurtide	  Liit	  teelahkmel.	  	  
	  
Eesti	  Kurtide	  Liit	  tähistab	  oma	  juubelit	  1.	  juunil	  2012	  konverentsiga	  

Eesti	  kurtide	  kogukond	  teelahkmel?	  
	  

Tallinnas,	  Susi	  hotelli	  konverentsikeskuses	  Roheline	  ämblik,	  aadressiga	  Peterburi	  tee	  46.	  

Kurdid	  inimesed	  saavad	  põhiosa	  infost	  silmade	  kaudu,	  siis	  puudest	  tingituna	  on	  kurtidel	  piiratud	  võimalused	  
hariduse,	  kultuuri	  ja	  ühiskonnaga	  sotsiaalse	  suhtlemise	  täisväärtuslikuks	  saamiseks,	  siis	  selleteemalise	  
konverentsi	  korraldamine	  loob	  paremaid	  võimalusi	  ja	  eeldusi	  kaasava	  juurdepääsetavuse	  ja	  ühiskonda	  
inimeste	  õiguste	  kaitse	  edendamise	  ja	  võrdsete	  tingimuste	  loomise	  teadvustamiseks.	  

Konverentsil	  otsime	  vastuseid	  -‐	  kes	  me	  oleme,	  kust	  tuleme	  ja	  millisele	  teelahkmele	  oleme	  jõudnud.	  
	  
Konverentsi	  keelteks	  on	  eesti	  keel	  ja	  eesti	  viipekeel	  (sünkroontõlge	  mõlemasse	  keelde).	  
	  
Osavõtumaksud	  registreerujatele	  ja	  osavõtumaksu	  tasujatele:	  
	  
	  	  -‐	  	  liikmetele	  15	  €	  
	  	  -‐	  	  üliõpilastele	  15	  €	  
	  	  -‐	  	  mitteliikmetele	  ja	  külalistele	  20	  €	  

Peale	  18.	  maid	  osavõtumaks	  kõigile	  20	  €.	  

Konverentsi	  osalustasu	  palume	  üle	  kanda	  Eesti	  Kurtide	  Liidu	  arvelduskontole	  10022002532007,	  selgitusse	  
märkida	  märksõna	  „konverents”	  ja	  osaleja(te)	  nimi(nimed).	  Ühingutel	  palun	  esitada	  soovijate	  koondnimekiri	  
ainult	  tasutud	  osavõtumaksuga.	  Samuti	  palun	  oma	  osalemissoovist	  teatada	  ead@ead.ee.	  
	  
NB!	  Kohtade	  arv	  on	  piiratud!	  

Osavõtutasu	  sisaldab	  konverentsi	  materjale,	  kohvilauda,	  lõunasööki,	  tõlget	  (eesti	  viipekeelest	  eesti	  keelde	  ja	  
vastupidi)	  ning	  pidulikku	  banketilauda.	  

ESIALGNE	  KAVA	  
	  
NB!	  Kavasse	  võib	  tulla	  väikesi	  muudatusi	  või	  täiendusi.	  

9.00	  –	  10.00	  Registreerimine	  ja	  tervituskohv	  
	  
Konverentsi	  moderaator	  (selgitamisel)	  

10.00	  –	  12.00	  	  I	  OSA	  	  

10.00	  –	  10.20	  Konverentsi	  avamine,	  Tiit	  Papp,	  	  EKL	  esimees,	  tervitussõnavõtt	  sotsiaalministrilt	  ja	  EPIK	  juhatuse	  
esimehelt	  
	  
10.20	  –	  12.00	  Ettekanded	  

1. Tiiu	  Hermat,	  Eesti	  Kurtide	  Liidu	  aseesimees,	  magister	  –	  Huvitavaid	  kilde	  kurtidest	  läbi	  ajaloo.	  
2. Regina	  Paabo,	  TÜ	  magister	  –	  Viipekeele	  tõlketeenuse	  vajaduse	  uurimuse	  tulemused.	  
3. Liina	  Paales,	  TÜ	  doktor	  –	  Kurtide	  inimeste	  elulood.	  
4. Liivi	  Hollman,	  TÜ	  doktor	  –	  	  Eesti	  viipekeele	  hinnang	  	  ühiskonda	  kaasatusele.	  



5. Harri	  Paabo,	  jurist	  –	  Kurtide	  õiguste	  realiseerimise	  aktuaalseid	  probleeme	  

12.00	  –	  13.00	  LÕUNAPAUS	  	  
	  
13.00	  –	  14.30	  II	  OSA	  

13.00	  –	  14.00	  Ettekanded	  

1. Tiit	  Papp,	  Eesti	  Kurtide	  Liidu	  juhatuse	  esimees	  –	  Eesti	  Kurtide	  Liidu	  tänapäev	  ja	  ootused.	  
2. Ahto	  Reinaru,	  Automatweb-‐i	  juhataja	  –	  Eesti	  kurtide	  kogukonna	  infotehnoloogilise	  kaasamise	  

võimalusi	  ühiskonda.	  
3. EV	  sotsiaalministeerium	  (ettekandja	  selgitamisel)	  –	  Viipekeele	  tõlketeenuse	  kui	  kurtide	  kogukonna	  

sotsiaalse	  kaasatuse	  ja	  elukvaliteedi	  rahastamine,	  tõlketeenuse	  tagamisega	  kaasnevad	  probleemid	  ja	  
perspektiiv.	  

14.00	  –	  14.30	  Avatud	  mikrofon:	  diskussioon,	  küsimuste	  vastuste	  voor	  (kõik	  esinejad)	  
	  
	  Ametliku	  osa	  lõpetamine	  

14.30	  -‐17.00	  III	  OSA	  

PIDULIK	  LÕPETAMINE	  
	  
	  	  -‐	  	  Banketilaud	  
	  	  -‐	  	  Etteasted	  
	  	  -‐	  	  Staažikate	  liikmete	  ja	  partnerite	  meelespidamine	  

Konverentsi	  toetab	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Hasartmängumaksu	  Nõukogu	  
	  	  


