Seletuskiri 2015. aasta tegevusaruanne
Viljandimaa Seltsis on 31.12.2015 seisuga 178 vabatahtlikku.
Riskirühmad – töö noortega
Tegevused samad, mis eelmistel aastatel. Koostöös käime lasteaedade vanemarühma
lastele rääkimas esmaabi algtõdesid. Koolides käib endiselt õpetamine läbi koolide
terviseõpetuse õpetajate. Nemad on koostööpartneriteks ja meie käime abis – tavaliselt
elustamise õpetamisel, kuna õpetajatel puuduvad selleks vahendid. Põhikoolides lõppes
koolitus traditsiooniliselt septembrikuus abi ABC õppusega ja kuna otsustasime sellest
aastast minna üle KEAT õppusele, siis toimus sellel aastal õppus mai kuus. Enne õppust
korraldame seltsi poolt osalejatele 3 t tasuta EA koolitused , et korrata eelnevalt õpitut ja
saada kindlust praktiliseks õppuseks.
Sellel aastal toimus KEAT õppus Kärstna kooli territooriumil. KEAT osales 9 meeskonda.
Igas meeskonnas 8 last.Kokku lapsi 72. EA ülesanded olid 2 punktis. Üks punkt oli
koostöös päästeametiga, kus lapsed pidid päästma uppumisohus inimesi ja seejärel ka
näitama nukkudel elustamise võtteid. Teises punktis oli tegemist küttepuude varinguga
kuuris, kus oli vaja aidata 6 kannatanut. Lapsed olid tublid abistajad ja kõikidele sai
kohapeal antud ka tagasisidet, mis läks hästi, mida oleks saanud teha teisiti.
Koostöös valla sotsiaaltöötajate ja noorsootöötajatega toimus 2 lastelaagrit – SuureJaanis . Tagasiside laagritest väga hea. Probleemiks on päästeameti ja politsei
kaasamine, kuna neil on nii laiapõhjaline preventatiivne tegevus ja lapsed on päästeameti
ja politsei koolitused juba eelnevalt saanud. Tegevusteks laagrites meeskonna mängud,
seiklusmängud, meisterdamine ja see kõik pideva hügieeni ja tervisliku toitumise meelde
tuletamisega. Käisime lastega loomade varjupaigas ja Olustvere kooli leivakojas.
Aruanded laagris toimunust on edastatud keskbüroole. Rohkem laagreid
sotsiaaltöötajatega läbirääkimistel ei soovitud.
Koolidel oleme aidanud läbi viia tervisepäeva raames toimuvaid üritusi, aidates korraldada
esmaabi õppimise punkte. Heimtali koolis rääkisime esmaabist tervisepäeva raames
kõigile õpilastele kolmes grupis ( 120 last).
Aprillis käisime abis „Sakala“ maleva Laidoneri rännakul. Korraldasime esmaabipunkti 4
kannatanuga, hindasime tegevusi ja õpetasime lapsi.
EA rühm
Rühm tegutseb aktiivselt, liikmeskonda ei ole lisandunud uusi liikmeid ja on ka endiselt
passiivseid liikmeid. Õppimine käib läbi praktilise EA teenuse. Kõik soovijad on saanud abi
osutada. Keeruline on leida teenuse pakkumiseks vabatahtlikke, endiselt on Inimesed
tööga hõivatud ja vabu päevi ei ole. Sekretäri koormus EA teenuse pakkumisel
vabatahtlikuna on väga suur.
Olime taas abis Tartu Verekeskusel doonoritelgis ja meie tegevusega oldi väga rahul. Kõiki
abistajaid kiideti ülivõrdes.
Koostööõppusi oli üks – käisime päästeametil abis kannatanutena liiklusõnnetusel.
Reaalseid otsinguid sellel aastal maakonnas ei olnud. Kuid koostöös maakonna
struktuuriüksustega olime kohal vabariigi aastapäeva paraadil, maakaitsepäeval ja
maakonna tervisepäeval Karksi-Nuias.
Osalesime ühisõppusel Vanaõue puhkekeskuses.

EA teenus
Teenuste maht on olnud väga suur, vabatahtlikud on olnud väga tublid -52 korda on
osaletud erinevatel teenusepakkumistel ja neist osad mitmepäevased. (perioodil jaanuaroktoober)
Suuremad EA teenuse osutamised- Viljandi Pärimusmuusika festival- 4 päeva, Mulgi
rattamaraton, Rahvusvahelised Hansapäevad-4 päeva.
EA koolitus
EA koolituste osakaal sama kui eelmisel aastal, tunda annab asutuste vähesus
maakonnas, põhirõhk autokoolidel.
Lasteaiad ja koolid on leidnud ressursse oma personali koolitamiseks. Ettevõtete
koolitamine tagasihoidlik, erafirmadega on võimatu konkureerida, kuna neil on tööl eraldi
müügimehed, kes teevad aktiivselt reklaami kampaaniaid masspostituste näol. Koolitusi
oli veidi vähem kui eelmisel aastal kursusi 48 ja koolitatud sai arvuliselt 904 inimest (2014998 inimest). Programmilistele koolitustele lisanduvad veel EA õpetus lasteaedades,
lastelaagrites ja infopäevadel.
Lapsi koolitasime selle aastal 299 last, millele lisandusid õppetunnid koolides õpetajate
poolt KEAT –osalejatele viisime läbi täiendava koolituse.
Sellel aastal ei olnud vajadust esmaabinukkude jm kallima inventari ostmiseks. Välja sai
vahetatud ainult sülearvuti.
Märgilise tähendusega on elustamise koolituste läbiviimine AED apraadiga.
Autokasutusest- Koolitusi tellitakse väga palju kohapeale ja EA teenus ilma seltsi
transpordita on täiesti võimatu- EA teenust tellitakse ühtse paketina- transport ja teenus ja
ollakse valmis transpordi eest maksma. Vastavalt sellele on ka esitatud nii EA kui EA
teenuse eest arved.
Aastalõpu autoülevaatusega on auto tehniliselt korras, kevadel tuleb korrastada
kliimasüsteem.
Muud tegevused:
RIMI korjandused- korjandusest komplekteeriti pakid koostöös RIMI ja omavalitsuse
sotsiaaltöötajatega abivajajate vajadusest lähtuvalt. Korjandusest saadud pakid on
suureks abiks vähekindlustatud inimeste toetamiseks. Koostöö RIMIga on väga hea ja
maakonna elanikkond on valmis riskirühme toetama. Korjandustest saadud 2086 €. Kulud
toidupakkidele 1657 € ja koolikottidele 600 €. Selts toetas toidupakkide ja koolitarvete
ostmisel oma vahenditega 171 € ulatuses. Sellel aastal sai komplekteeritud ka 110
hügieenipakki. Hügieenipakid said kõik omavalitsused vastavalt abivajajate vajadusele.
Rahastas Keskbüroo.
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