EPR Narva seltsi 2016. a. tegevusaruande seletuskiri.
Liikmelisus Seisuga 31.detsember 2016.a. oli Narva Seltsis 101 liiget.
Organisatoorne töö
• Aasta jooksul toimus 3 juhatuse koosolekut.
• Otsinguteenus – 3 pöördumisi, tulemus ja tagasiside on positiivne.
Koostöö RIMI Food AS-iga
• jaanuar - annetuse summa oli 472,64 eurot. Komplekteeriti 25 toiduabipakki ning
anti need vähekindlustatud perekondadele lastega.
• mai – annetuse summa oli 541,55 eurot. Komplekteeriti 32 toiduabipakki ning anti
need vähekindlustatud perekondadele lastega
• august annetuse summa oli 250,03 eurot. komplekteeriti 25 koolitarbete pakki, mis
koostöös linna koolidega oli antud üle vähekindlustatud perede
Lastelaagrid
Korraldati 4 lastelaagrit. Kokku osales 76 last.
Laagritesse tulid lapsed, kelle andsid soovituse koolide sotsiaaltöötajad ja õpetajad
või SOS Lasteküla või Suurperekonna selts.
Laagrites räägiti Punasest Ristist, tervislikest eluviisidest, hügieenist, liiklusohutusest,
Eesti ajaloost, õpiti andma esmaabi, külastati muuseumi ja Kunstigaleriid,
raamatukogu, tegeldi spordi ja meisterdamisega.
EA rühm
Narva EA rühmas on 16 vabatahtlikku liiget. Kõik nad on läbinud rahvusvahelise
humanitaarõiguse, esmaabi, psühhosotsiaalse esmaabi, HIV/AIDS, jpm koolitused.
Osutame esmaabi valveid meie regioonis läbiviidavatel rahvaüritustel. Aasta jooksul
toimus 3 valvet, mille jooksul kokku 33 inimest pöördunud abi saamiseks. Puhas tulu
431,40 eurot
EA rühma liikmed osalesid järgmistel üritustel:
• 07. septembril toimus ohutuse päev lasteaedadele (peakorraldaja Päästeamet,
PR vastutab esmaabi teema eest). Seltsi poolt osales 2 inimest. Kokku osales
üritusel umbes 200 last.
• Avalik koolitus-praktika “Sinu käed päästavad elu”toimus kaubanduskeskus
Astri. Korraldajad - Narva Haigla Kiirabi ja EPR Narva selts . Ürituse jooksul
umber 400 inimest proovinud elustada.
• Narva selts korraldas Pähklimäe Gümnaasiumi baasil Rahvusvaheline Punase
Risti Päeva tähistamise. Eelnevalt oli koolis läbiviidud koolitused ja vestlused
esmaabi ja humanitaarõiguse teemal (kokku umbes 100 õpilast osales).
Õpilased valmistasid ette temaatilise stendi. 06.05.2016 toimus koolis esmaabi
praktiline õppus. Õppusel osalesid 7-8 klasside õpilased (48 inimest, esmaabi
andjad), 10-11 klasside õpilased (13 inimest, kannatanud ja läbiviijad), 3 PR
vabatahtlikku (hindajad/konsultandid). Samuti toimus loterii, rahalised
vahendid 43,50 eurot laekusid Narva seltsile. Ürituse vastu oli suur huvi,
õpilaste poolt tagasiside oli positiivne.

•

Lastekaitsepäeva üritus toimus 1. juunil. Mänguestafeet oli läbiviinud
koostöös Narva Meremeeste Klubiga. Narva PR selts vastutas esmaabi osa
eest – korraldas praktika harjutusi lastele. Kokku osales umber 150 last.

KEAT
Selts osaleb Päästeameti projektis KEAT, meie roll selles projektis on õpilaste
esmaabialane koolitmine ja õppelaagris esmaabialaste kontrollpunktide korraldamine.
2016. õppeaasta jooksul anti noortele vajalikke teadmisi ning õpetati neile
õnnetusse sattunutele esmaabi andmist. Ida-Virumaal toimus laager “Kaitse end ja
aita teist“ 24. mail Kohtla-Nõmme kaevanduspargis, kokku osales laagris 24
meeskonda.
Projektis osales 5 Narva kooli kokku 60 õpilast. Punase Risti
vabatahtlikud kindlustasid kontrollipunkti 2 kannatanuga.
Esmaabi koolitused
• 2016. aastal seltsi esmaabiõpetajate poolt on läbiviidud 4 esmaabi kursust
erinevatele asutustele ja organisatsioonidele. Kokku aasta jooksul oli
koolitatud 56 inimest.
• Seltsi vabatahtlikud on külastanud õppeasutusi ja lasteaedu, kus oleme läbi
viinud loenguid - esmaabi võtete tutvustamine, esmaabi õppefilmide
demonstreerimine, samuti oleme töötanud raamatu “Oskame olla” baasil.
Kokku osales 134 last.
San-hügieeni töö
Novembris komplekteeriti 100 hügueenipakki, mis oli jagatud lastega riskiperedele.
Tehtud töö kajastamine EPR-i kodulehel
Narva Selts kajastas oma tööd järjepidevalt 2016.aastal EPR-i kodulehel
www.redcross.ee koos pildimaterjaliga.
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