EESTI PUNANSE RISTI SAAREMAA SELTSI
2015.a. TEGEVUSARUANNE
Sissejuhatus
Eest Punase Rist Saaremaa Seltsi (edaspidi Selts) ülesanded on:
• seltsi tegevus, sh majandamine;
• töö riskirühmadega- abistada hädaolukorda satunud inimesi, korraldada
koolivaheaegadel suurte perede ja toimetulekuraskustega perede lastele preventivse
iseloomuga päevalaagreid;
• tervisealane preventivne tegevus- toetada elanike tervishoiu edendamist, propageerida
tervislikku eluviisi, teha tööd narkootliste ainete kuritarvitamise ennetuse valdkonnas,
propageerida veredoonorlust;
• organisatsiooniline töö, sh rahvusvahelise õiguse tutvustamine;
• õnnetuseks valmisolek- valmistada vabatahtlike ete oskuslikuks käitumiseks
hädaolukorras, rakendada esmaabi-rühma liikmeid jt. esmaabi-alase etevalmistuse
saanud vabatahtlikke igapäevases elus (turvamine massiüritustel);
• esmaabi- läbi viia elanikkonnale esmaabi-alast väljaõpet, levitada teadmisi
õnnetusjuhtumite ja katastroofdega seotud oludes orienteerumiseks, arendada esmaabialast, tegevust lastele,
• abistada otsimisteenistuse (tracing-service) töös;
• propageerida Punase Rist aateid;
• haarata oma liikumisse igas vanuses inimesi.
Seltsil on 5- liikmeline juhatus, 12- liikmeline esmaabi rühm, 7- liikmeline noorterühmja 1 esmaabi
õpetaja.
Juhatuse liikmete vastutus valdkondade tegevuse eest:
1) Seltsi töö juhtimine, seltsi esindamine, tutvustamine ja reklaamimine- juhatuse esimees-Juhan
Nemvalts;
2) EA koolitus- eraisikud, ettevõtted, õpilased, ea rühma liikmed- Mari Alle;
3) Toimetuloekuraskustes inimeste abistamine, koostöö teiste humanitaarheategevuslike
organisatsioonidega, riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega; Lembit Reek;
4) Töö esmaabirühmaga- Bret Kuusik;
5) Liikmete (vähemalt 100 liiget aastas) ja vabatahtlike värbamine, liikmemaksude kogumine- Reet
Raudsepp.
Esmaabirühma juht- Maive Aksalu. Noorterühma juht Kätlin Kask.
Seltsi tegevus
Ülesannete täitmiseks on Seltsil olemas vajalikud ruumid, õppeklass, ladu, kontor, kööginurk,
pesemisruum ja kuuriboks. Selts on varustatud vajaliku mööbli ja tehnikaga. Esmaabi õpetamiseks
on olemas vajalik tehnika, esmaabivahendid- ja tarbed, mannekeenid, defbliraator ja rikkalik
õppematerjal. Esmaabirühm on varustatud suvise ja talvise vormitietusega. Igal rühmalikkmel on
PR embleemiga T-särk. Selts omab Kuressaare Haigla poolt kingituseks saadud vana kiirabiautot.
Töö riskirühmadega

Peamiseks hädaolukorda satunud olukordadeks on toimetulekuraskustes inimesete abistamine.
Peamisteks abitegusteks on Rimi korjandusega ostetud toidupakkide ja koolitarvete jagamine.
Lisaks jagat abivajajatele 400 hügieenitarvete pakki. 2015. aastal korraldat 2 lastelaagrit. Laagi
peamine eesmärk on lastele esmaabi teadmiste- ja oskuste andmine, kultuuriobjektde
külastamine, sportmine, lihtsamate toitude valmistamine, hügieeni- ja ilunippide õppimine ning
enesega toimetulekuk . Tähts on see, et laager on lastele tasuta, sh toitlustamine 3 korda päevas.
Ühest laagripäevast võtab osa 15-20 vähekindlustatud perede last, kes valitakse laagrisse kohalike
omavalitsuste sotsiaaltöötajate poolt. 2015 oli plaanis rohkem laagripäevi, kuid seoses kolme
suure valla ühinemisega ja sellega seoses ka sotsiaalvaldkonna inimeste, kes osalevad laste
valikuprotsessis, vahetumisega, jäid planeettud laagripäevad ära.
Lisaks toimus aastaringselt elanikkonna poolt annetatud nii uute kui ka kasutatud riiete,
jalanõude, tarbeesemete ja muude tööstuskaupade tasuta jagamine abivajajatele. Otsesed kulud
selleks tegevuseks on minimaalsed, kaudsed kulud olid kommunaalkulud- elektrer, vesi, küte,
prügivedu jm.
Annetustena kogus Selts 30.- EUR-i, mis kulutat toimetulekuraskustes perede lastele toiduainete
ostmiseks. Edaspidi planeerime 2 rahakogumise kera viia Kuressaare suurematesse
kaubanduskeskustesse.
02. 11.2016 osalesime Saare Maavalitsuses maakondlikul teabepäeval „Rahvusvahelise kaitse
valdkond ja kohalik tasand“ . Teabepäeva korraldas Sisekaitseakadeemia koostöös
Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi ning rahvusvahelise
kaitse valdkonnas tegutsevate vabakonna esindajatega, et arutleda ja leida vastuseid rahvusvahelist
kaitset vajavate inimeste ümberpaigutamise ja –asustamisega seotud küsimustele. Teabepäeva
eesmärgiks oli tutvustada riigi ja vabakonna tegevusi rahvusvahelist kaitset vajavate inimeste
ümberasustamisel/-paigutamisel. Samuti anti ülevaade sisserände trendidest ja hetkeolukorrast
Eestis ning EL-is tervikuna, keskendudes eelkõike rahvusvahelise kaitse valdkonnale. Lisaks
eeltoodule oli teabepäeva eesmärgiks dialoogi pidamine kohalikul tasandil rahvusvahelise kaitse
saajate vastuvõtmisega seotud küsimustes, millised on võimalused ja vajadused täna ning tulevikus?
Tervisealane preventivne tegevus
Seltsi kandvaimaks ürituseks on igaastane Punase Rist Saaremaa Seltsi tutvustamise üritus
„ Punase Rist Jooks“, mille eesmärk on tervislike eluviiside toetamine, erit koolinoorte hulgas, ja
ka Punase Riste tegevuse ja aadete tutvustamine. Jooksust võtavad osa nii Kuressaare linna kui ka
lähivaldade jooksuhuvilised. Osavõtjate arv on jäänud 70-110 vahele.
Ülemaailmse AIDS-i surnute mälestuspäeval tähistatakse teemakohase üritusega Kuressaare
kesklinnas, kuhu kaasatakse Saaremaa noorteansambleid ja muusikud. Selles vormis üritust
korraldab Selts juba kolmandat korda. Soovijatel oli võimalik teha HIV teste, mõõta vererõhku ja
veresuhkrut. Kokku teht 48 test, mis suureneb iga aastaga. Jagatakse teemakohast infomaterjali.
Nii selle üritusega kui ka teiste noortele suunatud üritustega toimub alat ka narkootliste ainete
kuritarvitamise ennetuse valdkonna töö. Projekt läbiviijad on Seltsi noorterühma- ja
esmaabirühma liikmed. Kõikidel aastatel on projekt kaasatud ka Kuressaare Noortekeskuse
praktkandid, sh välispraktkandid.
Organisatsiooniline töö, sh rahvusvaheline õigus

Organisatsiooniline töö hõlmab peamiselt juhatuse, esmaabirühma, vabatahtlike ja
esmaabiõpetajate koosolekutega seotud tegevust. 2015.aastal toimus Seltsi üldkogu, kus valit uus
juhatus, revisjonikomisjon, juhid esmaabirühmale ja noorterühmale.
Rahvusvahelise õiguse tutvustamise meetodiks on teisaldatavate plakatte abil arutelude
läbiviimine. Seltsi tegevsekterär on kaasatud Saare maakonna tervisenõukogu töösse.
Rahvusvahelised noortelaagrid
1 noorterühma liige osales 10.-15.08.2015 Ida-Virumaal toimunud Saksamaa Schleswig-Holsteini
Liidumaa PR ja Eest Punase Rist vabatahtlike noorte sotsiaallaagris. Laagri käigus valmisid Iisaku
Hooldekodu elanike ratastoolidele teerajad ja piirdeaed.
1 noorterühma liige osales 02.-07.08.2015 noortelaagris Soomes, Evos. Laager oli pühendatud PR
printsiipide 50. juubelile.
Õnnetuseks valmisolek
Seltsis on 12-liikmeline esmaabi rühm ja järelkasvuna 7 liikmeline noorterühm, kes kõik on saanud
algteadmised nii esmaabist kui ka esmahooldusest. Rühma liikmetel on võimalus tasuta oma
teadmisi kinnitada avalikel esmaabikoolitustel. Rühma liikmed osalesid Pärnus toimuvatel
õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäeval. Kolmandik rühma liikmetest on meditsiinilise
haridusega. Praktlised teadmised ja oskused kinnistuvad esmaabivalvetes. 2015 aastal osutat
esmaabiteenust 12 päeval, suurim neist, 6 päeva, oli Kuressaare Ooperipäevade esmaabivalve.
Rühm oli valves veel Kuressaare linnajooksul, Punase Rist jooksul, südamejooksul, korvpalli
fnaalturniiril ja KEAT ohutuslaagris. Kõik esmaabirühma liikmed on varustatud nii suvise kui ka
talvise vormiriietusega. Esmaabivahendite jaoks on 2 kohvrit, 3 seljakot ja vöökotd.
Esmaabi
EPR Saaremaa Selts on suurim esmaabi koolitust pakkub etevõte Saaremaal. Peaaegu kõik
suuremad etevõted on Seltsi kliendid. Kuna Saaremaal on siiski vähe etevõteid, kus töötajate arv
ületab kaheksat inimest, siis oleme püüdnud olla väga paindlikud, st korraldame koolitusi ka üsna
vähese osavõtjate arvuga ja soovi korral läheme etevõtesse ise kohale. Kahjuks pingestavad
esmaabikoolituse olukorda mõnede koolitusluba miteomavate koolitajate tegevus Saaremaal.
2015.a. viidi elanikkonnale läbi 25 esmaabi põhi-ja täiendkursust. Kokku osales kursustel 262
inimest. Kursuste tasust läheb umbes pool esmaabi õpetamisega seotud kuludeks, pool muudeks
seltsi tegevuseks, sh seltsi ülalpidamine, esmaabi-alase tegevuse arendamine lastele, töö
riskirühmadega, org.töö, tegevus õnnetuseks valmisoleku rühmaga, töö humanitaarõiguse vallas.
Laste esmaabi-alaste tegevuste arendamise kandvaimaks ürituseks oli projekt „Kaitse end ja aita
teist“ . Selts osaleb ühisprojektis 5 aastat. Projekt on suunatud maakonna koolide 6. klasside
õpilastele. Eesmärgiks on õpetada noortele eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi, kuidas ohtusid
ette näha ning kuidas hakkama saada erinevates hädaolukordades. Programm koosneb teoreetilisest
osast, iseseisvast õppest soovitusliku kirjanduse alusel ja ohutuslaagrist. Projekti viivad läbi
Päästeameti Lääne päästekeskus, Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuur, Punase Risti
Saaremaa Selts, Maanteeamet. Projekti toetakse rahaliselt ka Eesti Haigekassa Saaremaa traumade
ennetamise projektist. Projekti raames viiakse läbi esmaabikoolitus projekti koordinaatoritele, kes
omakorda annavad saadud teadmised ja oskused edasi õpilastele. Kokku saab aastas õpetust umbes
300 last, ohutuslaagrist võtab iga aasta osa umbes last.

Otsimisteenistuse (tracing-service) töös abistamine
Selts osaleb aktivselt kadunud lähedaste otsimisteenuse töös. Üldjuhul otsitakse kadunud
lähedaste matmispaiku. Selts aitab hankida vajalikke dokumente ja väljastab asjakohaseid
tõendeid.
Eest Punase Rist aadete propageerimine ja liikmehõive
PR liikumise aadete propageerimine ja liikmehõive toimub jooksvalt igal üritusel, kus Selts
esindatud on. Lisaks on Seltsis liikmehõive eest vastutav isik. Passiiivse propageerimise vahendina
kasutatakse PR põhimõtteid kajastavat stendi. Seltsis oli 2015.a. lõpu seisuga 102 liiget, neist
aktiivseid liikmeid 22. Liikemaksu koguti 102 eurot.
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