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30.jaanuar 2016

Liikmelisus
EPR Pärnumaa Seltsi kuulub liikmeid seisuga 31.dets. 2015a.a 109 inmest.
Pensionäre 12
Õpilasi

39

Töötavaid

58

Juhatus
Seltsi juhatus on 7 liikmeline.
Ants Tali –SA Pärnu Haigla kirurg-ortopeed tel. 53333090 e-post ants.tali@ph.ee
juhatuse esimees ja juhtuse ning seltsi esindamine
Kai Puusepp – Strand SPA ja Konverentsihotell perenaine, tel. 5213801, e-post
puuseppkai@gmail.com
suhtlemine, läbirääkimised
Ülle Haavasaar –Jõõpre Põhikool õppealajuhataja tel. 53453987e-post ylle62@hot.ee
Noorsootöö, suhtlemine koolidega
Sigrid Vainult - Pubi „Bumerang ettekandja tel.58230794 sigrid.vainult@gmail.com
Töö vabatahtlikega ja noortega
Enn Eberg - SA Pärnu Haigla riskijuht, tel. 5131880, e-post enneberg@gmail.com
Projektid, elanikonnakaitse koolitus
Janek Bahovski – Accurat Fassaadid OÜ, juhatuse liige, tel. 51969389, e-post
janek.bahovski@gmail.com
Seltsi ruumide haldamisega seotud teemad
Eimar Täht – päästeteenistus demineerija tel. 58291189 e-post eimartaht@gmail.com
Vabatahtlike koolitamine, töö noortega

Juhatuse koosolekuid aastal 2015 aastal 6. Koostöö juhatusega on produktiivne, koosolekud väga
töised. Igal juhatuse liikmel on oma kindel vastutusala. Probleemide korral koosolekute vahelisel
ajal suhtleme interneti vahendusel ja kõik saab lahendatud. Otsused konsensuslikud. Koosolekute

otsused ellu viidud.

Prioriteedid
1) Esmaabi (õpetamine ja esmaabi teenuse osutamine)
2) töö vabatahtlikega, noortega
3) doonorluse propageerimine
4) AIDSi, HIV haiguste ja narkomaania ennetustöö
5) Kriisiolukorda sattunute abistamine, turvalisuse tagamine
6) Sotsiaalselt vähekindlustatute abistamine
7) Valmisolek pagulaste ja ümberasustatute riiki saabumiseks

1. Esmaabi
2015 on esmaabi koolitusi korraldatud 59 kursust, osales 746 inimest ja tunnistused said 498
inimest. Esmaabi teenust osutati 21 erineval üritusel. Suuremad üritused olid Jalgpall, Hansapäevad,
Kahe Silla Klubi üritused jne. Demonstratiivesinemised koolides ja lastelaagrites, linnaüritustel,
Punase Risti päeva tähistamine (9.mail koos euroopa päevaga).
ÕPILASED: KEAT projekti raames on esmaabi õpetatud aastaga kokku 776-le 6-klassi õpilasele.
Lasteaedades ja koolides lisaks 489-le lapsele. Lastele esmaabi õpetades kasutame ea materjale:
„Oskame olla“, „Aita Jussi“, „Ea lastele“. Koolitused on õpilastele tasuta.
Esmaabi teenuseid on osutatud aastaga 21 erineval üritusel. Mõned üritused on mitmepäevased,
seega päevades kokku 30! Suuremad üritused olid, Jalgpall, Hansapäevad, lastekaitsepäev, Kahe
silla jooksu sari, Kuldrula, Augustiunetus.
Esmaabi rühm on 16 liikmeline. Kõik on läbinud programmis ettenähtud koolitused. Enda vormis
hoidmiseks kordame õpitut teoreetiliselt, reaalselt saame oma oskusi ja teadmisi kasutada üritustel
esmaabi teenust osutades.

2. Noored ja vabatahtlikud
Pidevalt on koolitused esmaabi rühma liikmetele ja meie noortele vabathtlikele, kes omakorda
annavad omi teadmise edasi üritustel reaalselt esmaabi teenust osutades või esmaabi võtteid
selgitades ja demonstreerides. Demonstratsioonüritused: Punase Risti päeva tähistamine, 1.juuni
lastekaitsepäev, üritused koos päästeteenistuse ja politseiga, tervisepäev, ohutuspäev, messidel
osalemine (Suunaja, Teeviit), doonoritelk, eakate ohutuspäev „Aita memme, toeta taati“.
Suvel osales meie seltsi noor Saksa-Eesti Punaste Ristide noorte koostöölaagris Iisakul.

3. Doonorluse propaganda
Kõikidel üritustel propageerime doonorlust jagades voldikuid, selgitades doonorluse vajalikkust
.Samuti jagatakse kõikidel esmaabi kursustel doonorlusega seotud teabematerjale.
4. AIDSi ja narkomaania ennetustöö
Aastaringselt käib AIDSi ja narkomaania ennetustöö. Sellest räägitakse kõikidel esmaabi kursustel,
samuti on alati üritustel kaasas infomaterjalid, mida rahvale jagatakse. 1.dets. tähistame AIDSi
vastast päeva, traditsiooniliselt süütame küünlad PK platsil, jagame möödujatele AIDSi teemalisi
voldikuid, kondoome ja punaseid linte. Kutsume enda üritusele ka AIDSi kabineti töötajad, kes
samuti jagavad inimestele infot ja teevad AIDSi kiirteste. Kõikidesse koolidesse on jagatud AIDSi
teemalisi plakateid.
5. Kriisiolukorda sattunud, turvalisus
Aruande perioodi jooksul ei ole ühtegi konkreetset juhtumit olnud kriisiolukorda sattunute
abistamisel, kuid valmisolek on olemas. EPR Pärnumaa Seltsi esindaja on arvatud Pärnumaa
turvalisuse nõukogu liikmeks ja Pärnumaa traumaennetus- ja tervisearendus komisjoni liikmeks.
Oktoobris osalesime PPA poolt korraldatud õppusel vaatlejatena ja statistide ettevalmistajatena.
2016 aasta jaanuar-august viiakse Pärnumaal läbi projekt „Turvaline kogukond“. See on ühisprojekt
politsei, päästeteenistuse, Punase Risti ja külaliikumise vahel. Sihtrühmaks on külakogukonnad ja
eesmärgiks turvaline elukeskkond.
Augustis Pärnus toimunud Weekend 2015 festivali ajal, palus PPA esindaja meid appi esmaabi
teenust osutama. Kuna politseil endal esmaabi andmise võimekus on küll olemas, kui sel ajal oli
Pärnus väga palju inimesi, ja eriti noori, kardeti et nende endi ressursist jääb puud. Meie seltsi
vabatahtlikud olid kolm ööd Pärnu politseijaoskonnas valves.
6. Sotsiaalselt vähekindlustatute abistamine
.
2015 a viisime läbi 16 ühepäevast laagri 320 lapsele . Lastele õpetati esmaabi, isiklikku hügieeni,
ohutut liiklemist, veeohutust, käidi matkamas, veekeskuses, maal said lapsed loomadega tegeleda ja
jõulumaal möllata.
2015 a Rimi korjandusest 308€ laste (14) koolikottide tarbeks ja 618,25 € toidupakkide (45)
koostamiseks. Hügieenipakke koostasime 200 tk.

7.Valmisolek pagulaste ja ümberasustatute riiki saabumiseks
Seltsi vabatahtlikud osalevad EPR poolt korraldatud koolitustel seaoses antud teemaga (jaanuar
2015 regionaalne koolitus Pärnus).
7.sept. 2015oli seltsi sekretäri ja politsei esindajate koosolek, teemaks Pärnu valmidus pagulastega
tegelemiseks. Meie ülesandeks on jälgida inimõiguste täitmist.
7.okt 2015 toiminud Pärnu linnavolikogu ümarlaual rääkis seltsi sekretär Punase Risti
valmisolekust antud teemaga tegelemiseks.
Seltsi töid-tegemisi on kajastatud kohalikus lehes 3 korral ja raadios esineti 1 korral.
Ants Tali
EPR Pärnumaa seltsi juhatuse esimees
Hiie Lainela
EPR Pärnumaa Seltsi sekretär

