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Kutse konverentsile
Olete oodatud 28. märtsil 2008 Tartu Ülikooli raamatukogu
konverentsikeskuses toimuvale konverentsile

Kuulmispuudega laste rehabilitatsioon
Konverentsi korraldavad Eesti Kuulmispuuetega Laste vanemate Liit,
Eesti Implantaadilaste Selts ja SA TÜK Kõrvakliiniku kuulmise ja kõnestamise osakond.
Osalema on oodatud kuulmispuudega laste vanemad, pedagoogid nii
tava- kui erikoolidest, logopeedid, sotsiaaltöötajad jt spetsialistid, kellest
sõltub kuulmispuudega laste ja perede heaolu.
Konverentsi lektoriteks on Eesti tunnustatud oma ala spetsialistid ning
pikaaegse praktikaga pedagoogid. Külalislektoriteks oleme palunud
Suzanne Harrigani Nottinghami sisekõrva implantaati kasutavate laste
ja nende perede nõustamisele spetsialiseerunud sihtasutusest The Ear
Foundation, millega EKLVL ja Kõrvakliiniku kuulmise ja kõnestamise
osakond on ka varem koostööd teinud. Teine kaugem külaline on hiljuti
Austraaliast oma vanemate kodumaale asunud surdopedagoog ja vabakutseline konsultant Viktorija McDonell, kes lubas jutustada ka oma
tütre Holly loo. Holly on maailmas esimesena implantaadi saanud laps.
Kogu konverentsi kava on infolehe 2. leheküljel.
Konverentsil on sünkroontõlge eesti, vene ja inglise keelde ning eesti
viipekeelde.
Registreerimine kuni 15. märtsini 2008 aadressil eklvl@eklvl.ee või
telefonil 520 1428 (EKLVL tegevdirektor Piret Põllu). Registreerides
palun teatage, kas sooviksite kasutada sünkroontõlget.
Konverentsi osavõtutasu on 475 krooni. Soodushind EKLVL ja Implantaadilaste Seltsi liikmetele ning tudengitele 175 krooni. Osavõtutasus
sisalduvad konverentsi materjalid, lõunasöök ja kohvipausid.
Konverentsi osavõtutasu palume kanda hiljemalt 15. märtsiks EKLVL
arvele 221001115854. Selgitusse märkige märgusõna „Konverents“ ja
osaleja(te) nimed.
NB! Lugupeetud lapsevanemad! Palun informeerige konverentsist ja
kutsuge kindlasti osalema oma lapse õpetajad-kasvatajad!
Konverentsi toetavad: Eesti Puuetega Inimeste Fond, MTÜ Audiere,
Cochlear AG.
Täiendav info: Epp Müil epp.muil@neti.ee või 5649 3041.

EKLVL aastakoosolek
28. märtsil
EKLVL aastakoosoleku peame
seekord Tartus konverentsi „Kuulmispuudega laste rehabilitatsioon“
vaheajal kell 12.30.
Päevakorras:
• aastaaruande kinnitamine
• volikogu valimine ja kinnitamine
• 2008. aasta tegevuskava tutvustamine
Neil, kes ei osale konverentsil,
kuid sooviksid osa võtta aastakoosolekust, palume sellest teada anda kas
meilitsi eklvl@eklvl.ee või telefonidel
5201428, 6008552.
Ootame rohket osavõttu!

Liikmemaks 2008
EKLVL iga-aastane liikmemaks
on endiselt 25 krooni.
Palume 2008. aasta liikmemaks tasuda
EKLVL arvele 221001115854, märkige
selgitusse oma nimi ja „Liikmemaks
2008“. Infot eelnevate aastate tasumiste
kohta saab küsida EKLVL kontorist.
NB! Liikmemaksu tasunud saavad
Tartu konverentsil osaleda
soodushinnaga 175 krooni!

Uus tegevdirektor
Alates 21. jaanuarist 2008 töötab
EKLVL tegevdirektorina Piret Põllu.
Kontaktandmed on endised:
Ehte 7, 10318 Tallinn,
tel/faks 6008552, mob 5201428
Seni tegevdirektori ametis olnud
Evelin Tamm siirdus lapsehoiuteenust
pakkuvasse Nublu OÜsse.
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Konverents

Kuulmispuudega laste
rehabilitatsioon
28. märtsil Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsikeskuses Struve 1.

Konverentsi kava
9.30–10.20 Registreerimine. Tervituskohv
10.20–10.30 Konverentsi avamine
10.30–10.50 Kuulmispuudega laps – kes ta on? Kuulmispuude põhjused, diagnoosimine, statistika.
Dr Katrin Kruustük, SA TÜK Kõrvakliinikumi kuulmise
ja kõnestamise osakonna arst-õppejõud, Eesti sisekõrva
implantatsiooni programmi koordinaator
10.50–11.10 Mida suudab tehnoloogia koos meditsiiniga?
Sisekõrva ja keskkõrva implantaadid.
Dr Liina Luht, Kõrvaarst ja audioloog, OÜ Audiomed
11.10–12.10 Implantaadilapse perekond. Väljakutsed ja võimalused.
Vanemate, pedagoogide ja spetsialistide koostööst.
Suzanne Harrigan, The Ear Foundation, Nottingham,
Suurbritannia
12.10–12.30 Mitme puudega kurt laps. Pimekurtuse rehabilitatsioonist Eestis.
Olga Ilgina, Tallinna Heleni kooli õpetaja,
Eesti Pimekurtide Tugiliidu juhatuse liige

•
12.30–13.45 Lõuna
EKLVL aastakoosolek

•

26.-30. detsembrini Rummusaares toimunud jõululaager oli osaks EKLVL projektist
MINA, mille eesmärgiks oli pakkuda kuulmispuudega noortele võimalust arendada
end fotograafia vallas. Laagriülem Evelin
Tamm kutsus pildistamise saladusi tutvustama Läti fotokunstniku Janis Mednise,
kes on oma kodumaal pälvinud kõrge
tunnustuse. Laagrilised said vastomandatud teadmisi ka ise proovile panna ning
kasutasid pildistamisvõimalusi aktiivselt.
Igaühe töödest valiti välja parimad
ning neid omakorda saab kahe nädala
jooksul vaadata näitusel, mis avatakse
13. veebruaril kell 12.30 Tallinnas Kristiine
noortekeskuses.
Tegevust toetasid rahaliselt EU Noored büroo ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.
Vaata infolehest ka laagri pilte!
foto: richard

13.45–14.10 Kuulmispuudega laps koolis. Kuidas implantaadi- ja
aparaadilaps kuuleb?
Mari Reilson, SA TÜK Kõrvakliiniku sotsiaaltöötaja
14.10–14.30 Kurtus, tehnoloogia ja eetika.
Regina Paabo, TÜ eripedagoogika osakond
14.30–15.20 Rehabilitatsiooni tähtsus. Kellest ja millest sõltub selle
edukus. Holly lugu.
Vicktorija McDonell, vabakutseline konsultant,
Vilnius/Austraalia
15.20–15.40 Kohvipaus
15.40–16.00 Kuulmispuudega lapse suhtlemisvõimalused ja -barjäärid koolis. Kõnearenduse tähtsus.
Tea Aavik, Tartu Hiie Kool
16.00–16.20 Lapse kuulmispuudega arvestamine lasteaias.
Anna Rižis, Tartu Hiie Kool
16.20–16.40 Paneeldiskussioon
16.40
Konverentsi lõpetamine

Talvelaagris õpiti
fotokunsti saladusi
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EMT heategevuskampaania
EMT 2007. aasta jõuluaegses heategevuskampaanias annetati sms-sõnumite
kaudu raha ka Tallinna Heleni Koolile,
Tartu Hiie koolile, Eesti kuulmispuuetega Laste Vanemate Liidule ja Eesti
Implantaadilaste Seltsile. Kõik neli said
47 782 krooni.
Aitäh kõigile annetajatele, kes
tegid väikese sõnumi kaudu suure
heateo. Meie eriline lugupidamine
ja tänu EMT-le pikaaegse koostöö ja
toetuse eest!

EKLVL osales 2006.–2007. aastal Grundvigi programmis, mis kuulutati 3.–4. detsembril 2007 Riias
Euroopa Täiskasvanute Hariduse Assotsiatsiooni aastakonverentsil täiskasvanuhariduses Grundtvigi 2007 auhinna vääriliseks.

Deaf are not Deaf
Projekti algatajaks ja vedajaks oli
Salo Baltic International Läti esindus.
Esimesel aastal oli projekti kaasatud
Läti, Poola, Leedu ja Iirimaa. Teisel
tegevusaastal said uuteks partenriteks
Slovakkia ja Eesti.
Projekti eesmärgid ja sihid
Koostöövõrgustiku loomine partnerriikide vahel (Iiri, Läti, Leedu, Eesti,
Slovakkia)
Informatsiooni kogumine ja kogemuste vahetamine üldiste probleemide
ning lahenduste, muu hulgas uue
tehnoloogia võimaluste kohta kurtide
ja kuuljate omavahelises suhtlemises;
parimate lahenduste ja kogemuste
analüüs ning ühine õppimine
Kogutud informatsiooni ja projekti
tulemuste levitamine partnermaades,
omavalitsustes ja vastavates organisatsioonides
Pikaajalise rahvusvahelise partnerluse ja koostöö kavandamine
partnerite vahel kurtide ning kuuljate
suhtlemise edendamiseks
Ühiskonnas sotsiaalse toetuse
kujundamine teiste riikide (eriti Iirimaa) parimate lahenduste eeskujul ja
olukorra parandamine uutes liikmesriikides
Kaastatud olid kurtide probleemidega tegelevate ja kurte ühendavate

MTÜde ja teiste organisatsioonide
juhid ning liikmed. Eestist osalesid
projekti tegevustes Kati Loo, Evelin
Tamm, Mari Reilson, Maret Õun ja
Reet Ristjan.
Külastades erinevaid riike õpiti
tundma üksteise kogemusi ja probleeme ning võimalikke lahendusi.
Õppevisiitide käigus tutvuti ja analüüsiti erinevate riikide tervishoiu ja
sotsiaalpartnerite tugistruktuuri ning
-tegevust kurtide ja kuuljate vahelise
sotsiaalse suhtlemise edendamiseks.
Mari Reilsoni reisimuljeid projekti

kohtumisest Slovakkiast saab lugeda
2007. aasta infolehest nr 2.
Auhinna üleandmine
Riias 3.–4. detsembril
Toredaks tunnustuseks projektimees
konnale oli Euroopa Täiskasvanute
Hariduse Assotsiatsiooni Grundtvigi
2007 auhinna võitmine. Tegemist on
konkursiga, kus hinnatakse EU aasta
jooksul elluviidud täiskasvanu hariduse projekte lähtuvalt kehtestatud
kriteeriumitest. Meie projekt kuulutati
Riias 3. detsembril toimunud tseremoonial EU parimaks täiskasvanute
hariduse projektiks 2007. aastal. Tseremoonial esines Läti kurtide koor,
kelle viipekeelne muusikalise saatega
etteaste tõi pisarad silma ka kõige
kõrgematele EU ametimeestele.
Täpsemalt saab nii tseremooniast
kui auhinnast lugeda Euroopa Täiskasvanute Hariduse Assotsiatsiooni
kodulehelt www.eaea.org.
Tänan osalejad ja toetajaid

Konverentsi Avatud Ruumi meetodil töötubades
oli töö pingeline ja huvitav

EKLVL endise tegevdirektori ja projekti
Deaf are not Deaf Eesti esindajana
tahaksin tänada kõiki, kes projektis
kaasa lõid ja meie eesmärkide täitmisele kaasa on aidanud. Suur tänu teile
kõigile!
Evelin Tamm
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Noorte fotonäitus MINA
13. veebruaril kell 12.30 avatakse Kristiine noortekeskuses Tallinnas aadressil
Sõpruse pst 4a EKLVL talvises fotolaagris osalenute fotode näitus.
Näituse avamisel pakutakse
suupisteid ja kohal on ka noori juhendanud Läti 2007. aastal parimaks
tunnustatud fotograaf Janis Mednis.
Avamisele on oodatud kõik huvilised,
tulekust palume teatada meilile eklvl@
eklvl.ee.
Näitus jääb avatuks kaheks
nädalaks. Vaata pilte ka käesolevas
infolehes.

Fotokonkurss „Eesti –
noorte objektiivis”

Usaldus- ja nõustamistelefon „Abilaegas”
numbril 60 888 60
Alates 2. jaanuarist alustas Hasartmängumaksu Nõukogu toetusel ning
MTÜ Jumalalaegas ja Eesti Pimedate
Liidu kaasfinantseerimisel tegevust
üle-eestiline eesti- ja venekeelne anonüümne nõuande- ja usaldustelefon
„Abilaegas”. E, R kella 16–21 ja T, K, N
kella 8–13. Helistaja tasub tavakõnede
tariifi järgi.
Projekti korraldajaks on MTÜ
Jumalalaegas.
Helistajatele antakse praktilist nõu
puude astmetega ja rehabilitatsiooniga seonduvast, puude iseärasustest, erinevate toetuste taotlemisest,
abivahenditest, tööhõivest, hariduse
omandamisest jpm. Lisaks antakse
infot puuetega inimestega tegelevatest
organisatsioonidest, rehabilitatsiooni-

asutustest jne. Pakutakse nägemis- või
muust puudest tingitud psühholoogilist nõustamist, kuid loomulikult on
olulisimaks just murede, ettepanekute,
läbielamiste ja muu helistaja jaoks
olulise ärakuulamine!
Pilootprojekt on mõeldud esialgu
nägemispuudega isikute ja nende
sõprade, sugulaste ja tuttavate abistamiseks, kuid helistada võivad ka kõik
teised, kes mingis puuetega inimesi
seonduvas küsimuses abi vajavad. Kõik
kõned on teretulnud!
2008. aastast laieneb projekt veelgi
ja nõuandjate hulk ning nõuannete
hulk laieneb.
Nõustamistelefonile vastavad oma
ala spetsialistid, kes omavad praktilist
kogemust puuetega inimestega seotud
küsimustes.

Tallinna Noorsootöö Keskus kuulutab
Eesti Vabariigi 90. aastapäeva puhul
välja üleriigilise fotokonkursi „Eesti –
noorte objektiivis”, millele oodatakse
töid noortelt vanuses 13–26 aastat.
Konkursile on oodatud tööd, millel
kajastub noorte nägemus Eestimaast –
loodusest igapäevaste situatsioonideni.
Iga osavõtja võib esitada kuni kolm
fotot digitaalsel kujul, jpeg-formaadis. Fotode juurde tuleb lisada autori
nimi, e-mail, kontakttelefon ja pealkiri.
Samuti pildistamise aeg (kuu, aasta)
ja koht. Kõik osavõtjad vastutavad esitatud tööde autoriõiguste ning enda
andmete õigsuse eest.
Parimad tööd valib välja žürii, mille
koosseisu kuuluvad Tallinna Noorsootöö Keskuse ja noortekeskuste aktiivide esindajad ning sponsorid. 07. märtsil avatakse näitus välja valitud töödest
Tallinna Linnakantselei teenindussaali
akendel.
Töid saab esitada 21. veebruarini
aadressile noorteobjektiivis@gmail.com
Parimatele auhinnad.

EKLVL
Ehte 7, Tallinn 10318

e-post: eklvl@eklvl.ee

Infoleht

tel/faks 6008 552

www.eklvl.ee

Toimetaja: Epp Müil

GSM 520 1428

arveldusarve Hansapangas

Tõlge: Maarika Varres

22 100 111 5854

