EPR Paldiski Seltsi SELETUSKIRI 2016.a tegevuse kohta
Oma töös lähtub EPR Paldiski Selts juhatuse koosoleku otsustest ja EPR põhikirjast.
2016.a aastal toimus 5 juhatuse koosolekut. Kõik koosolekutel vastu võetud otsused
on ellu viidud kooskõlas EPR põhikirja ja EPR põhiprintsiipidega.
Liikmelisus
Liikmemaksudena koguti 2016.aaastal: 400 eurot.
Seisuga 31.detsember 2016.a. oli EPR Paldiski Seltsil 349 liiget (tööealisi – 45,
pensionäre – 98, õpilasi – 206). EPR Paldiski Seltsis tegutses 2016. aasta jooksul üle
10 aktiivse PR vabatahtliku.
Töö riskirühmadega:
2016. aastal toimus 3 vähekindlustatud peredest ja erivajadustega lastele mõeldud
lastelaagrit, kus osales kokku 89 last. Üks laager toimus jaanuarikuus. Teine laager
toimus augustikuus, enne kooliaasta algust. Kolmas laager toimus oktoobri
koolivaheajal. Samuti oli planeeritud laager detsembris 2016, kuid seoses sellega, et
paljud lapsed olid haiged, siis toimus laager jaanuaris 2017. Laagrite teemad olid:
linn, kus me elame, viikingiaja aarded Eestist ja sügislaager. Talvelaager korraldati
Paldiskis, Pakri Plaza ruumides, aadressil Rae 38. Kohalikud politseikonstaablid
rääkisid lastele liikluseeskirjadest ja ohutusest. Samuti toimus viktoriin, teema
„kuidas anda esmaabi“. Lapsed meisterdasid ja joonistasid. Lisaks toimusid lastele
erinevad seltskonnamängud. Võitjaid tunnustati auhindadega. Laagi lõpus, sai iga laps
jõulupaki, mis oli kokku pandud Saksmaa Punase Risti poolt.
Laager - linn, kus me elame, viidi läbi samuti Paldiskis. Lastele tutvustati esmaabi
andmist, viidi läbi joonistamiskonkurss „Linn, kus me elame“ ja korraldati
ühismänge. Lapsed külastasid Pakri poolsaare tipus olevat tuletorni. Sügis Laager
toimus kahes osas: esimeses osas õpetati lastele esmaabivõtteid, harjutati teoorias
kuuldud praktikas läbi. Mänguliselt näidati ja õpetati, kuidas anda esmaabi ja aidata
kannatanut. Lisaks sellele, toimus esimeses osas joonistamine, voolimine, kus lapsed
kasutasid oma fantaasiat. Teine osa laagrist toimus Tallinnas, kus külastati muuseume
- Eesti Meremuuseum, Paksu Margareeta ning käidi ekskursioonidel.
Laagris osalevate laste nimekirjad, koostati koostöös Paldiski Linnavalitsuse
sotsiaaltöötajatega, kellega seltsil on väga hea koostöö.

Hügieenipakke 2016.aastal koostati kokku 200 tk. (väljastati 229 tk. 29 – 2015.aasta
jääk)
2016. aastal jagasime Paldiski linnas 200 tk sanitaar-hügieeni pakki. 123 tk pakki
jagati madala sissetulekuga Paldiski elanikele ja 106 tk Vasalemma valla elanikele.
Abisaajate nimekirjad koostati koostöös Paldiski Linnavalitsuse sotsiaaltöötajatega ja
Vasalemma vald.
Tervisealane preventiivne tegevus
HIV/AIDS
Antud tegevuse eesmärk on teadvustada inimestele HIV`i viiruse ohtlikust ning
ennetada antud haigusesse nakatumist. 01.detsember 2016 toimus Paldiski
Huvikeskuses loeng. Loeng viidi läbi „Aita Jussi“ raamatu alusel ning noortele
vanuses 8-15 eluaastat. Noortele õpetati esmaabi andmist ning kuidas käituda
ohuolukorras. Kokku osales 17 last. 02.detsember korraldas EPR Paldiski selts
kampaania „Kõigile nähtav“. Kampaania raames jagati Paldiski ostukeskustes
helkureid. Helkureid jagasid Paldiski Punase Risti vabatahtlikud. Kell 16.30 süüdati
Paldiski linna keskväljakul küünlad AIDS`i surnud ohvrite mälestuseks. Samuti
räägiti üritusel osalenutele, kuidas hoiduda sellisest haigusest ja mida selleks teha, kui
oled nakatanud. Peale ürituse lõppemist, said osalejad kaasa võtta küünlaid. Üritusel
osales 25 inimest.
Korjandused
EPR Paldiski

Seltsi korjanduskarpidesse laekus aasta jooksul – 1023.18 eurot.

Osutati täiendavaid lisateenuseid: koopiate tegemine, ankeetide täitmine, vene passide
taotluste vormistamine, ruumide rentimine, loterii linna üritustel.
Korjanduskarbid (RIMI) 1898,50 eurot.
Projekt „Toidupakid lastele“ - 1829,36 eurot ( EPR Paldiski selts oma raha: 40.20
eurot)
Toidupakke tehti vähekindlustatud perekondade lastele ning erivajadustega lastele.
Jaanuaris 2016 tehti pakke 41-nele Paldiski lapsele ning 21-nele Vasalemma lapsele.
Juuni 2015: 30 last – Paldiski linn ja 15 last - Vasalemma vald. Kokku 107 last said
toiduabi.

Projekt „Koolikott“ - 383,28 eurot ( EPR Paldiski selts oma raha: 267,66 eurot)
Koolikotte ja – koolitarbeid anti 55 lapsele (Paldiski linn 39, Vasalemma vald 16).
Töö laste / vanuritega
Jõuludeks said 52 vähekindlustatud perekondade last jõulukingitused. Kinigtused pani
kokku EPR Paldiski selts omavahenditest.
Töö vanuritega ja puuetega inimestega:
Paldiski Punase Risti Selts teeb koostööd Saksamaa PR-ga (Schleswig-Holsteini PR
president hr Henning Kramer). Saksamaa PR toob Paldiskisse

abi- ja

hooldusvahendeid, funktsionaal- voodeid. Lisaks toodi ratastoole, rulaatoreid,
küünartoega karkusid, jalutuskeppe, riided. Antud vahendeid kasutati eakate
hooldusele ning jagatakse abivajajatele.
Lisaks tutvustatakse kord kuus Inkotuba OÜ poolt Paldiski eakatele ja erivajadustega
inimestele abi – ja hooldusvahendeid (täiskasvanute mähkmed, sidemed, imavad
aluslinnad, madratsikaitsed, kateetrid, siibrid, kepid, nahahooldusvahendid, jne).
Koostöö kohaliku omavalitsusega
PR Paldiski Selts ja Paldiski Linnavalitsus sõlmisid 2003.aastal koostöölepingu,
millega selts osutab Paldiski eakatele koduhooldusteenust. 2016.aastal oli
koduhooldusteenusel 22 inimest ning antud teenuse eest tasus Paldiski Linnavalitsus.
Koduhooldusteenust osutab 3 hooldajat. Koduhoolduse teenuse eesmärk on parandada
eaka toimetuleku kodus ning tagada kvaliteetne hooldus. Samuti on eesmärk, et eakas
saaks olla kodus aga mitte hooldusasutuses. Hooldustöötajad teevad süste, osutavad
esmaabi, pesevad, käivad poes, koristavad. Samuti jälgivad, et eakad võtaksid neile
määratud rohtusid jne. Hooldajad aitavad vormistada dokumente ja muid pabreid.
Hooldajad käivad kodus 2 korda nädalas, vajadusel 3-4 korda nädalas. Külastuskordi
oli 2016.aasta jooksul 2841 korda.
Esmaabi kursused 2016.a
firmad.
Esmaabi koolitus lastele:

Kursuste tellijad lasteaiad, huvikeskus ja erinevad

Esmaabi elustamiskursused on läbi viidud Paldiski Vene Põhikooli VIII klasside
õpilastele. Teoreetilisi ja praktilisi teadmisi omandasid 26 õpilast.
„Oskame olla!“ ja „Aita Jussi“ programmi omandasid Naerulind lasteaia lapsed ja
Paldiski Huvikeskuse noored.
KEAT projekt: viidi läbi 8-tunnine EA kursus V klasside juhendajatele. Kokku 16
venekeelset last.
Eesti – Saksa PR vabatahtlike sotsiaalprojekt. Eesmärk oli aidata kaasa puuetega
inimeste paremale liikumisvõimaluste tagamiseks. Kontaktlaager toimus Saksamaal.
Оsalesid vabatahtlikud Savinov Maksim, Kaisa Lepik ja Carmelin Purga.
Õnnetuseks valmisoleku rühm
EPR Paldiski Seltsi õnnetuseks valmisoleku rühmas on 5 aktiivset vabatahtliku liiget.
Kõik nad on läbinud rahvusvahelise humanitaarõiguse, esmaabi, psühhosotsiaalse
esmaabi, HIV/AIDS, jne koolitused.
19-20.03.2016.a. toimus Pärnus

psühhosotsiaalse abi koolitus esmaabirühma

liikmetele, millest võtsid osa ka Paldiski õnnetuseks valmisoleku grupi liikmed.
Psühhosotsiaalne koolitustus toimus 14.-15.05 2016 Narva-Jõesuus.EPR Keskbüroo
vahenditest saime rühma liikmetele 2016 uued vormiriided ning varustuse. Samuti on
osaletud koolitustel, kus arutati pagulaskriisi, jne. Koolituse viis läbi EPR Keskbüroo.
7.mail 2016 osalesid õnnetuseks valmisoleku rühma liikmed Paldiski talgupäeval.
Talgupäeval aidati teha talgutöid ning lisaks osutati talgulistele esmaabi. Paldiski
Linnavalitsus tänas rühma liikmeid tänukirjaga.
EPR Paldiski Seltsi juhatuse esimees Jaan Mölder
EPR Paldiski Seltsi sekretär Irina Helasmäki

