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Esmaabi kursused.
Kokku oli programmilisi kursusi 31.
Nendel õpetatud 455 inimest.
Tähtsaks oleme pidanud kursuste kvaliteet.
Suur osa praktlisel tegevusel.
Elustamise õpetamiseks saime 2015.aastal defbrillaatori ja see on oluliseks
edasiminekuks õpetamisel. Kõigile esmaabi õpetajad läbisid defga töötamise ja
õpetamise koolitused. Lisaks muretset mulaaž , millega on väga hea õpetada
võõrkeha eemaldamist hingamisteedest. Ka vajaminevad mannekeenid on kõik
muretsenud Eest Punane Rist.
On olemas korrektne õppematerjal ja vajamisevad tehnilised vahendid. Kõikidel
õpetajatel on kehtvad täiendkoolitused.
KEAT õpilasi õpetasime Võrumaal 2015.aastal 18 koolitusel kokku 308 inimest.
Esmaabi õpetajad käisid õpetamas koolides kohapeal .
Lisaks õpetasime neid veelkordselt KEAT laagris läbi praktliste tegevuste ja oli ka
teooria olulisemaid teemasid meenutav kontrollpunkt kõigile laagrist osavõtjatele.
Kõik õppijad on saanud teada PR organisatsioonist ja PR embleemist ja selle
kasutamisest.
KEAT koolitused toimusid koostöös Võru MV, päästjad, politsei, kaitseliit ja
maanteeamet.
Lisaks KEAT ile oli 2015.aastal laste koolitusi 63. Korral. Osales nendel koolitustel
1335 last.
Laste esmaabi teemadel harimisel on suur kasu on EPR poolt väljaantud trükistest .
Nendega saavad lapsed nii koolides kui ka koolieelikud oma kollektivis esmaabi
teadmisi veelgi süvendada. Tagasiside lasteasutustest on väga hea. Koolitused on
toimunud lasteaedades, koolides, laagrites. Suurim koostöö laste õpetamisel on
Võrumaa Kaitseliidu Kodutütarde ja Noorkotkaste laagrites. Seal toimus ka oskuste
kontroll esmaabis. Esmaabi õpe toimus ka riskirühmade laste laagrites. Sõmerpalu –
Osula koolid on läbi viinud ka esmaabi alase õueõppe. Urvaste koolis toimus
ohutuspäev , millel osalesid nii päästjad, politsei, maanteeamet , kaitseliit kui ka
meie õpetajad.
Projektga 112 oli meil liitunud ainult Võru Kreutzwaldi Gümnaasium ja nende
õpetamine toimus kooli poolt korraldatud õppepäeval. Kahjuks osavõt piirkondlikust
112 üritusest oli nende poolt väga väike. Selle Põlvamaal toimunud ürituse ühe
kontrollpunkt tegi meie seltsi esmaabi õpetaja Reet Tiks.
Kogukonna üritustele kutsut meid 2015 aastal kahel korral. Nendel saime jagada PR
infovoldikuid, laste esmaabi õpetamise materjale ja teadmisi, mida iganes inimesed

küsida tahtsid. Huvilisi oli kokku umbes 200. Vastuseid andsid ja tegevust õpetasid
seltsi esmaabi õpetajad.
Sügisest 2015 alustat lasteaedade projektliste koolitamistega. Projekt on
algatanud kohalik politseinik Elar Sarik ja seda koostöös Võrumaa OVLiiduga. Nüüd
käivad lasteaedadesse nii meie kui ka päästjad, politsei, kaitseliit ja maanteeamet.
Koolituse kestvus korraga 1 tund. Koolitustel lisaks teooriale õpetame lastele
sidumist ja lasteaedadesse jäävad sidemerullid, et nad ise selle tegevusega saaks
jätkata oma rühma õpetajate juhendamisel .( Kõik õpetajad ja abiõpetajad on
esmaabi koolituse läbinud). Jääb ka õppematerjalina Jänku- Jussi ohutusvihik.
Lõppüritus sellel koolitusel on planeeritud 1. Juunile 2016 , millal on tulemas
OHUTUSPÄEV kõigile projektst osavõtvatele lasteaedadele ja sinna saavad osalema
ka kõik teised soovijad.
Esmaabi teenus ja praktka.
Õnnetuseks valmisoleku esmaabi rühma vabatahtlikke liikmeid on 16.
Esmaabi teenuse vajadus oli 2015 aastal 12. üritusel kokku 19 päeval. Teenuse
pakkujate arvu on määranud tellija. Siin on olnud alat vajalik läbi mõelda, et
millistel üritustel me tuleme toime ja millised ei saa olla meie valvata. Meie
võimekus ei saa ulatuda igale võistlusalale. Tellija thtpeale ei ole osanud hinnata
ohtude suurust ja alade suurust ja inimmasside hulka. Nii ei ole saanud päris kõiki
pakutuid kutseid vastu võta. Kutsed oleme saanud nii spordiüritustele kui ka
laatadele.
Tuldi oma ülesannetega toime.
Lisaks olid meie vabatahtlikud tegevad suurel ühisõppusel WERREX 2015. Tegemist
oli erinevate ametkondade koostööõppusega, mis viidi läbi meie maakonnas. Meie
seltsi ülesandeks oli etekirjutatud stsenaariumite alusel välja mõelda kannatanud,
teha nende kirjeldused , kooskõlastada need korraldajatega ja 24 tundi kestnud
õppusel ka erinevad kannatanud ete valmistada mulažeerides ja värvides. Samut
sõnaline juhendamine nende käitusel kannatanuna. Kohapeal meie seltsi
vabatahtlike tegevust juhts Valdur Liiva.
V. Liiva võts osa PPA poolt korraldatud Nehalennia õppusest Tallinnas 17.06.2015.
Nimetatud õppuste stsenaariumi kohaselt katsetas EPR Võrumaa Selts oma
vabatahtlike võimekust reageerimisel abistava rollina PPAle põgenikega tegelemisel
Võrumaal.
EPR Keskbüroo vahenditest saime rühma liikmetele 2015 uued vormiriided,
varustust. Rühma liikmed osalesid erinevatel esmaabi koolitustel. Ka neile õpetat
töötamist defbrillaatoriga.
Samut toimus psühhosotsiaalne koolitus, millise viis läbi EPR Keskbüroo. Arutlustel
pagulastega seonduvad teemad. Valmistame ete vajadusel praktliseks
väljaminekuks.

Töö riskirühmadega.
2015. aastal tegime neli laagrit riskirühmade lastele koostöös kohalike
omavalitsustega ja koolidega. Nendest 1 toimus piirialal kasutades kohaliku
toitlustaja ruume , üks kooli ruumides , teised olid meie seltsi ruumid. Lastega
tegelesid meie esmaabi õpetajad ja sotsiaaltöötajad, õpetajad. Valikud, kellele
korraldada laagrit, teeme koostöö käigus kohalike omavalitustega ja koolide
õpetajatega.
Laagrilistele on tutvustatud Punase Rist tegevust, räägitud organisatsioonist,
õpetatud esmaabi ja hügieeni. Lasva valla lastele käisid esinemas ka noorsoo
teemadega tegelevad politseinikud. Selline oli kohaliku omavalitsuse soov. Kokku oli
2015 aastal laagris 91 last. Oleme lapsi viinud saunadesse ja kaasa neile ostnud
sööki ja hügieenivahendeid. Sööki ostes alat arvestatud lastele sobiva toiduga. Kogu
plaani laagriks oleme pannud paika vastavalt vajadustele ja võimalustele.
Eest Punane Rist Keskbüroo rahastas hügieenipakke maakonda 2015 aastal 420
pere tarbeks. Tarne oleme saanud meie maakonnast ja vabatahtlikud on need
vahendid pakkinud meie kilekotdesse ja koostöös Võrumaa OVL saatsime need
kohe ka omavalitsustesse laiali. Hiljem laekusid nimekirjad abivajajatest
allkirjastatult tagasi. Väga palju oli piirialadel mitetöötavat elanikkonda ja sellega
seoses on ka suur abivajadus. Palju oli terviseprobleemidega inimesi, kelle sissetulek
on väga väike. Nemad on samut suures hädas.
Toidupakke on saanud erinevate omavalitsuste riskipered nii RIMI korjanduse
rahadest kui ka seltsi vahenditest ja Soome- Eest sõprusseltsi poolt korjatud
rahadest. Pakkide jagamisel lähtume ikka hetke vajadustest. Oleme uurinud
olukorda kohalikelt sotsiaaltöötajatelt ja nende hinnangut arvestades ka käitunud.
Erit the koostöö on meil Võru Linnavalitsusega. Linna lastele on lisaks toidule tulnud
muretseda ka erinevaid esmatarbe vahendeid ja lahendada väga erinevaid
probleeme.
Väga hea koostöö ka RIMI ja Säästumarketga.
Koolitarbeid on ostetud Võru linna lastele , samut Misso kooli, Krabi kooli ja
Pikakannu kooli lastele.
Maapiirkonnas, kus enamus elanikkonnast on tööta, oleme jätnud koolikauba kooli.
Vajaduse korral saada vihik või pliiats , saab selle iga abivajaja, et koolitöö sujuks.
Org töö
2015 märtsis toimus EPR Võrumaa Seltsi Üldkogu. Kuulat eelneva tööperioodi seltsi
tegevuse aruannet . Valit uus juhatus ja revisjonikomisjon.
Juhatuse koosolekuid toimunud 8. Juhatus on arutanud läbi nii esmaabi rühma
tegevuse ja uued suunad. Põgenike teema. Koostöö politsei ja päästeametga.
Koostöö kalitseliiduga, kohalike omavalitustega. Esmaabi koolitusega seonduvad
teemad. Töö riskirühmadega. Tutvunud EPR Peavalitsuse materjalidega .

Arvestades maakonna inimeste arvu, ei ole meil maakonnas kriiskomisjoni .
Maavanem kutsub vajadusel kokku nn. Jõustruktuuride koosoleku. Selle koosseisu on
kutsutud ka meie seltsi sekretär.
Sekretär kuulub ka Võru maakonna tervisenõukokku ja Võru maakonna turvalisuse
nõukokku.
Juhatus teeb koostööd kohalike päästjatega ja politseiga, samut kaitseliiduga.
Doonorlusega seoses ei ole verekeskused meie poole 2015.aastal pöördunud.
Doonorlusest räägime ja propageerime seda tegevust esmaabi koolitustel.
Seltsi sekretär Riina Paat
Juhatuse esimees Valdur Liiva

