EPR Länemaa Seltsi 2016.a. tegevusaruande seletuskiri.
Seisuga 31.12.2015.a EPR Läänemaa seltsi liikmeskond koosnes 213
liikmest, kuna sel aastal oli manalateele lahkunud rühmituste 2 esiisikut, oli
koheselt tuntav liikmeskonna kahanemine. Kokku seisuga 31.12.2016 oli 163
liiget.
Sel aastal on olnud hea koostöö riiklike alarmteenistustega, PERHI
Verekeskusega, teiste MTÜ liikmetega. Väga hea koostöö on olnud laste- ja
noorteasutustega nagu näiteks Haapsalu Nikolai Kool, lasteaed Vikerkaar,
Haapsalu ja Nigula noortekeskused. Neis asutustes töötavad spetsialistid
pööravad suurt rõhku hügieeni- ja ohutusalastele teadmistele. Meie seltsi juhatus
on väga hästi kursis Haapsalus olevate pagulaste eluga ning Haapsalu
Linnavalitsuse Sotsiaalosakond kaasab vajadusel meie vabatatlikke.
Doonorite päevad, traditsioonilised ohutusüritused on toimunud nagu igal aastal.
Aastaringselt käib AIDSi ja narkomaania ennetustöö. Sellest räägitakse kõikidel
esmaabi kursustel,
samuti on alati üritustel kaasas infomaterjalid, mida rahvale jagatakse. Põhjalikumalt
AIDS/HIVist ja narkomaaniast informeerimine on toimunud Lihulas ja Lääne Nigula
vallas. Kuna Aidsipäev on 1. detsembril, mis on ka advendiaja algus, oleme juurde
lisanud ka sallivuse teemad HIV/ AIDSi haigetega.
Uuteks suurüritusteks meie seltsile olid maakonnas toimunud Veeohutuspäevad
ja Haapsalus toimunud laste kultuurifestival Lapsepõlvemaagia. EPR Läänemaa
Selts koostöös MTÜ Kodukant Läänemaa , Päästeteenistusega ning Suurperede
Liiduga osales Läänemaa siseturvalisuse arengukava 2015-2020 projektis, mille
alaeesmärgiks on turvalisemad kogukonnad: Ohtude ja õnnetuste ennetamine, kus
lapsed, noored ja täiskasvanud omandasid teadmisi ja oskusi turvalisest käitumisest
veekogude ääres, oskasid kasutada päästevahendeid ja anda esmaabi. Projekti

raames viidi läbi praktilised õppused Kasari, Kullamaa ja Nõva valdade
ujumiskohtades käivatele lastele, noortele ja nende vanematele. 15.augustil
Lapsepõlvemaagia kultuurifestivalil lastele mõeldud tegevustele olid kaasa
lööma oodatud ka vanemad ja vanavanemad. Festivali põhiprogramm
toimus Karja tänaval, kus praktilistest ja lõbusatest tegevustest kantuna

õpetasime näiteks abikutse edastamist, noorematele 112 valimist, plaastrite
kleepimist jne. Andsime esmaabi kohalolnuile.
Peamiseks hädaolukorda sattunud olukordadeks on toimetulekuraskustes inimeste
abistamine.
Peamisteks abitegevusteks on Rimi korjandusega ostetud toidupakkide ja koolitarvete
jagamine Töö riskirühmadega toimub suuresti koostööna kohalike omavalitsustega.
Selts on püüdnud kasutada oma liikmete sotsiaalset ressurssi riskirühmade
enimhaavatavuse vähendamiseks, (st abitusse olukorda sattunud inimeste abistamine,
eakate inimeste aktiviseerimine). Korjandustelt laekunud raha eest oleme teinud 16
toidupakki, mis läksid Martna valda. Sihtotstarbelise koolitarvete korjanduse eest
muretsesime koostöös 1. klassi õpetajatega õppimiseks vajaminevaid tarbeid 10
lapsele. Eranditult kõik Lääne maakonna omavalitsused said võimaluse toetada oma
vähekindlustatud elanikkonda meie seltsi poolt valmistatud hügieenipakkidega.
Tegime 205 pakki, mis koosnesid pesupulbrist, nõudepesuvahenditest ning isikliku
hügieenivahenditest.
Seltsis on pidevalt toimuv töö vabatahtlike poolt annetatud uute riiete, tarbeesemete,
tööstuskaupade ning hügieenitarvete jagamine enimhaavatavatele. Otsesed kulud
selleks tegevuseks on minimaalsed, kaudsed kulud olid telefoni, transpordi ning
kommunaalkulud- elekter, vesi, küte, prügivedu jm. Toimunud Jõulupidu ja
Sõbrapäev vanuritele, infotunnid esmasele reageerimisele ootamatutele tervisele
ohtlikele situatsioonidele. Eakatele oleme pakkunud aktiivset tegutsemist nii laste
õpetamisel, teiste vanurite abistamist. Koostöös Haapsalu Sotsiaalmajaga oleme
korraldanud pidulikke üritusi ja tervislikesse eluviisidesse puutuvaid teabepäevi.
Toimus 3 laste päevalaagrit 48 lapse osavõtuga. Koolivaheaja lastelaagri
planeerimiseks tehti koostööd sotsiaalpedagoogidega ning noorsoo töötajatega – laste
nimekirjade kooskõlastamine, koostöö lastevanematega programmi koostamisel,
teemaarendused jpm. . Põhirõhk on olnud esmaabi ja selle oskuste omandamisele,
ohtude märkamisele ning nende ennetamisele, tähelepanu pööramisele oma tervisele,
hügieeni tähtsusele igapäevaelus. Oleme pidanud oluliseks ilu- kunstimeele ning
loovuse arendamist ning huvitavate tegevuste tutvustamist. Kolm päeva on olnud
jaotatud teemapäevadeks ning viidud läbi eelnevalt korraldatud päevaplaanide järgi.
Pidev töö on olnud lasteaedades ning algklassides „Oskame Olla“ ja „Aita Jussi“
baasil. KEATiks pakkusime välja maakonnas olevatele koolide õpetajatele tasuta

esmaabi kursuse, et naks saaks neid teadmisi edastada lastele. KEATil osales 160 last
Läänemaalt ning Hiiumaalt, vabariiklikus plaanis olime esirinnas. Lisaks KEATIle
õpetasime tasuta esmaabi 387 lapsele.
Esmaabi õpetamiseks on olemas vajalik tehnika, esmaabivahendid- ja tarbed,
mannekeenid, defibrillator ja rikkalik õppematerjal. Esmaabi õpetus toimus vastavalt
EPR Esmaabikoolituse ettenähtud teemadele Hinnangulehtedelt „suurepärased
tulemused“ on saanud koolituse nii korralduslik pool kui ka esmaabi õpetajad.
Korraldasime 13 tasulist kursust Tulu 2958,- ning tasuta 2 kursus 30 õppuriga.
Esmaabirühm on varustatud suvise ja talvise vormiriietusega. Igal rühmaliikmel on
EPR Läänemaa seltsi embleemiga T-särk. Kõik on läbinud programmis ettenähtud
koolitused. Enda vormis hoidmiseks kordame õpitut teoreetiliselt, reaalselt saame
oma oskusi ja teadmisi kasutada üritustel esmaabi teenust osutades.
Otsimisteenistuse töös abistamine: Üldjuhul otsitakse kadunud lähedaste
matmispaiku. Selts aitab hankida vajalikke dokumente ja väljastab asjakohaseid
tõendeid.
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