TULEMUSARUANNE 2016
EPR PÕLVAMAA SELTS
EPR Põlvamaa Seltsi töö aluseks on EPR põhikiri ja seltsi juhatuse koosolekute otsused.
Juhatuse koosolekuid on toimunud 2016. aastal neli, samuti toimuvad arutelus juhatuse
siselistis e-posti kaudu.
Seltsil on 01.01.2017.aasta seisuga 100 liiget.
Vabatahtlikest koosnevas esmaabi rühmas on 17 aktiivset liiget, noorerühma töös osaleb 14
noort.
Seltsi suurima tulu moodustab esmaabi koolituste tulu 820 eurot.
Eeldatav tulu esmaabi tegevusest oli 2016. aastaks 1500 eurot.
2016 aastal toimusid kursused järgnevalt:
• 3h esmaabi koolitus- 0 koolitust, 0 inimest
• 6h esmaabi koolitus- 1 koolitus, 11 inimest
• 8h esmaabi koolitus- 1 koolitus, 12 inimest
• 16h esmaabi koolitus- 2 koolitust, 24 inimest
Esmaabi alase töö kulud kokku 323,28 eurot.
Lastele anti lastelaagrites, KEAT programmis ja koolides kokku 6 esmaabi alast
koolitust.
Esmaabi teenuste ja praktika tulu oli 2016 aastal 530 eurot. Esmaabi teenuseid vajatakse
kõige enam suvel vabaõhu üritustele.
EPR Põlvamaa Seltsis ei olnud 2016. Aastal ühtegi esmaabi õpetajat ning meile tuli appi Piia
Künnapuu Valga maakonnast. Koolitusest osavõtnud inimesed jäid P. Künnapuuga väga
rahule, kuna Piia oskas seostada teooriat mitmete päris elus juhtunud näidetega, mis muutsid
kursuse põnevamaks.
Töö riskirühmadega:
Vähekindlustatud perede lastele mõeldud päevalaagreid toimus 2016. Aasta jooksul kolm.
Esimene neist toimus kevadvaheajal, ning laagri keskpunktiks sai Mammaste kool ning EPR
Põlvamaa Seltsi kontor. Laager kestis kolm päeva.
Teine laager toimus suvevaheajal, laager leidis aset EPR Põlvamaa Seltsi kontori ruumis ning
kestis kaks päeva.
Kolmas laager toimus sügisvaheajal, laager toimus samuti EPR Põlvamaa Seltsi kontori
ruumis ning kestis kaks päeva.
Sotsiaaltöötajad toovad enamasti ise lapsed laagrisse ning toimetavad nad ka koju. Huvi
laagrite vastu kasvab igal aastal suuremaks. Lapsed lahkvad iga kord laagrist nägu naerul
ning loodavad, et saavad osa võtta järgmistest laagritest. Samuti tuleb positiivne tagasiside
sotsiaaltöötajatelt ning lapsevanematelt, kellel on hea meel, et laps saab oma vaheaega
paremini sisustada tänu laagritele.
Augustis sai koos vabatahtlikega pakitud 100 hügieenipakki, millele tulid järgi erinevate
valdade sotsiaaltöötajad ning mis said toimetatud vähekindlustatud lastega peredele.
Hügieenipakkidesse said lisatud kõik igapäevaselt vajalikud tooted, alates hambaharjast,
lõpetades pesupulbriga.
Samuti sai mais jagatud valdadesse toidupakke väärtuses 386,55 eurot. Toidupakkidesse sai
lisatud mitmeid vajalikke kuivaineid, teed, purgisuppe, õli, maitseaineid ja palju muud.
Tervisealane prev. tegevus:

1. detsembril toimuval HIV/AIDS’I ohvrite päeval jagasime Põlva Gümnaasiumis ja Põlva
Põhikoolis vastavaid meeneid. Merlin Mesak naistenõuandlast käis lastele rääkimas
seksuaalkasvatuse teemadel ning õhtul süütasime Põlva Kooli ees küünlad ohvrite
mälestuseks ning riputasime helkureid helkuripuu külge.
Õnnetuseks valmisoleku esmaabi rühma tegevus:
Iga aastaga muutub Põlva Punane Risti aina tuntumaks ning eelmisel aastal oli suve mitmeid
turvamisi, kuhu meid esmaabi rühmaga paluti. Kõige sündmuste rohkem üritus oli ’’UMA
PIDO’’, kus tuli tohterdada mitmeid inimesi. Kuuma ilma tõttu vajasid inimesed meie abi.
Samuti kaasasime noored appi esmaabi rühmale, kes aitasid tuua vajalikke tarbeid ning
lihtsamate ülesannetega said abiks olla.
AASTA TEGEVUS KUUDE KAUPA:
Jaanuar 2016
•

26.01 KEAT koosolek

Veebruar 2016
•

DP rühma liikmete valimine

Märts 2016
•
•
•
•

08.03 Peavalitsuse koosolekul osalemine, sünnitushoolduspuhkuse asendaja määramine
15.03 Koosolek ja õppus KEATi õpetajatega
21.03-23.03 Vähekindlustatud laste kevadvaheaja laager
28.03 Sekretäride koosolek Tallinnas

Aprill 2016
•
•
•
•
•
•
•

04.04 KEAT koosolek
04.04 kohtumine Põlva politseijaoskonna ülemuse Helmer Hallikuga
06.04 DP rühma koosolek seoses koolitusega
09.04-10.04 Psühhosotsiaalne koolitus
16.04 Koolitus PR ajaloost
16.04 DP rühm kohtub Põlva politseijaoskonna ülemuse Helmer Hallikuga
27.04 Tervisenõukogu koosolek

Mai 2016
•
•
•
•
•
•
•

12.05 KEAT koosolek
19.05 Koosolek PR noortega
21.05-22.05 EA 16h koolitus DP rühmale
25.05 KEAT laager
27.05 Toidupakkide jagamine valdadesse
28.05 UMA PIDO turvamine DP rühma ja noortega
30.05 Pagulas teemaline õppus DP rühmaga Seto talu muuseumis

Juuni 2016
•
•
•
•
•

01.06 Põlva ÜG 1.klassile EA õpetamine Anne Kokmanniga
05.06 Lõuna-Eesti memme-taadi pidu turvamine DP rühma ja noortega
11.06 Sõutekkämi mäkketõusu turvamine Põlva päevade raames
20-21.06 Tilsi Perekodus 16h EA koolitus Piia Künnapuuga
22.06 Mooste folki turvamine DP rühma ja noortega

Juuli 2016
•
•
•
•

22.07 Maanteemuuseumis eelarvamusteta festivali turvamine
25.07-26.07 Suvine koolivaheaja laager vähekindlustatud lastele
28.07 Koosolek juhatusega
30.07 Noorterühmast Marimal Tilk läks Saksamaale PR laagrisse

August 2016
•
•

22.08 Koolikoti üritus 2016
29-30.08 EA 8h koolitus Mooste lasteaias Piia Künnapuuga

September 2016
•
•

02.10 Üritusel ’’Reipalt koolipinki’’ EA õpetamine lastele
14.09 Hügieenipakkide jagamine valdadesse

Oktoober 2016
•
•
•
•

04.10 Sekretäride koosolek Tallinnas
13.10 koolitus Tartus
14.10 osalemine noorte ja DP rühmaga projektis ’’Sinu käed päästavad elu 2016’’
24-25.10 Sügisene koolivaheaja laager vähekindlustatud lastele

November 2016
•
•
•
•

15.11 DP rühma koosolek
16.11 Koosolek tervisenõukogus
21.11 Üldkogu koosolek
21.11 Juhatuse koosolek

Detsember 2016
•
•
•
•

01.12 Ülemaailmsel HIV’I päeval kondoomide jagamine ja küünalde põletamine.
10.12 DP rühmaga koolitus Tartus
16.12 Vähekindlustatud laste jõulupidu
27.12 Laste ülekuulamistoa avamine Politsei jaoskonnas

Koostas:
EPR Põlvamaa Seltsi sekretär
Ehtel Hainsoo
EPR Põlvamaa Seltsi juhatuse esimees
Aire Ilves-Luht

