EPR Sillamäe Seltsi
tegevusaruanne 2015.a.

Oma töös lähtub EPR Sillamäe Selts juhatuse koosoleku otsustest ja EPR põhikirjast. Seltsi
juhatus on viie liikmeline. 2015.a aastal oli uue juhatuse valimised. Toimus neli juhatuse
koosolekut. Kõik koosolekutel vastu võetud otsused on ellu viidud kooskõlas EPR põhikirja ja PR
põhiprintsiipidega.EPR Sillamäe seltsi delegaatid osalesid Eesti Punase Risti Kongressil
juhtorganite valimistel.EPR Sillamäe seltsi juhatuse liikmed on osalenud pagulasteemalistel
nõupidamistel.
Liikmeskond on vähenenud, kuna liikmed vananevad ja noortel võttab aega, enne kui hakkavad
toetama PR liikumist. Liikmeid on sada kuuskümmend seitse.
Riskirühmad on olnud alati suurima tähelepanu all. Neid pole kunagi eiratud ja olukord nõuab
valmisolekut.
Vähekindlustatud pered said sada komplekteeritud hügieeni pakki. Rahastas Eesti Punase Risti
Keskbüroo. Veel sai jagatud toiduabi, mida andis Rimi ja Säästu Market. Antud kasutamiseks
liikumist abistavad vahenteid seda vajavatele inimestele.
Üritust „Ranits“ on tehtud juba aastaid ja seda teeme ka edaspidi.Vähekindlustatud peredest said
viiskümmend viis last koolitarbed, kes läksid esimesse klassi. Koolitarvete nimekirjas oli kõik
vajalik esimese klassi õpilasele. Koolitarvete ostuks raha sai korjanduskapidest ja
majandudegevusest. Suurerks abiks oli Rimi poolt antud koolitarbed.
Lastelaagrid, mis toimusid seltsi ruumides, olid kolmepäevased ja väga pingelise päevakavaga.
Lastelaagrid toimusid koolivaheaegadel, et vähekindlustatud peredest lapsed oleksid tegevusega
hõivatud ja smas ka toitlustatud. Lapsed said teada Punase Risti ajaloost, õpisid andma esmaabi
kannatanule, liiklust ja tänaval käitumist õpetas Ida Prefektuuri noorsopolitsenik,tuleohutust ja
õnnetuste ennetamist õpetas Päästeameti töötaja, käitumist rühmas arutasid lastega punaristlastest
vabatatlikud noored ja vahelduseks tegid näpputööd, mis arendab last. Boonuseks oli pärast istumis
ja õppimist Narva bowlingu külastamine ,kus lapsed said kogu oma füüsilisele energiale väljundi.
Järelkaja pärast lastelt on ootus - millal toimub järgmine laager! Veel toimus jõululaager, kus
osalesid linna muusikakooli lapsed ja oli ühepäevane.Nad õppisid muusikakooli õpetajate
juhendamisel eelneval selgeks kava,et esineda Imastu puuetega laste kodus, kus elab üle saja lapse.
Muusikakooli lapsed said igati hakkama, aga emotsionaalne pinge nähtust oli suur. Keskuse poolt
oli vastuvõtt väga südamlik. Esinesid kakskümmend last erinevatel muusikariistadel ja orkestrina.
Päevalaagrites kokku osales viiskümmend last
Vanurid eriti linna vanadekodus on üks grupp kes on olematud. Neil on peavari, toit ja hooldus.
Selts on koos muusikakooli lastega teinud nendele natukene vaheldust. Lapsed esinevad vanurite
jaoks tuytavate muusikapaladega. Vanurid on väga tänulikud selle eest ja ootavad uut külastust.
Vanadekodus elab kokku üle kolmekümne vanuri.
Esimene detsember on ülemaailmne Aidsi vastu võitlemise päev. Nn. „ Toleraantsuse lipsu“ üritus
viiakse Seltsi poolt läbi küll igal aastal, kuid üritused ei ole ühesugused, sest muutuvad abilised ja
korraldamiskohad. Sel aastal toimus üritus narko-rehabiliteerimiskeskuse abiga. Algul oli seminar,
kus oli arutluseks narkootikumide toime inimese organismile, AIDSi st hoidumisest ja pärast
seminaari toimus mälestus küünalde süütamine.Seminaril osales kaheksateist inimest ja küünalde
aja lisandus linnarahvast..

Koostööprojekt „Kaitse end ja aita teist“
Sillamäe kolmes algkoolis said kuuenda klassi õpilased vajalikud teadmised, kuidas anda esmaabi
õnnetusse sattunud inimesele. Õpetatud sai kokku sada nelikümmen kaks õpilast. Teadmiste
kontroll toimus laagris 26. mail Kohtla-Nõmme kaevanduspargis, kus osales kokku kolmteist
kooli. Lapsi kokku oli sada kolmkümmend.
Selts osales esimesel päeval ja oli vastutav õpilaste esmaabipunktide korraldamise eest. Laagri
territooriumile seadsid seltsi vabatahtlikud esmaabi kontrollpunkti, kus toimus nii teoreetiliste kui
ka praktiliste teadmiste kontroll. Ette olid valmistatud punaristlastest kannatanud. Seltsi poolt ette
valmistatud kaks praktilist harjutust - põletushaav ja kukkumisel tekkinud vigastus olid abistajatele
jõukohased. Pärast harjutuse lõpetamist sai iga grupiga arutatud, mida tehti õigesti ja mllele tuleb
veel tähelepanu pöörata.
Esmaabi koolitus lastele
Kevadel juunis said Sillamäe Gümnaasiumi õpilased 8-tunnise programmi alusel esmaabi
teoreetilised ja praktilised oskused, et osaleda linna töölaagris. Tervise nädala raames toimus
Sillamäe Gümnaasiumis elustamiskursus, kus said õpilased teadmisi elustamisest nii teoreetiliselt
kui praktiliselt ja erilise tähelepau all oli püsiv- küliliasend. Kokku koolitati sada kuuskümmend
kaks õpilast.
Õnnetuseks valmisoleku rühm
EPR Sillamäe Seltsi õnnetuseks valmisoleku rühmas on 8 vabatahtlikku liiget. Kõik nad on läbinud
rahvusvahelise humanitaarõiguse, esmaabi, psühhosotsiaalse esmaabi, HIV/AIDS koolitused.
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