EPR Viljandimaa Seltsi tegevuse seletuskiri 2016. A.
Viljandimaa Seltsis on 31.12.2016 seisuga 216 vabatahtlikku.
Riskirühmad – töö noortega
Lasteaia soovil käime lasteaedade vanemarühma lastele rääkimas esmaabi
algtõdesid. Koolides käib endiselt õpetamine läbi koolide terviseõpetuse
õpetajate. Nemad on koostööpartneriteks ja meie käime abis – tavaliselt
elustamise õpetamisel, kuna õpetajatel puuduvad selleks vahendid.
KEAT õppus- enne õppust korraldame seltsi poolt osalejatele 3 t tasuta EA
koolituse, et korrata eelnevalt õpitut ja saada kindlust praktiliseks õppuseks.
Sellel aastal toimus KEAT õppus Holstre-Polli tervisekeskuses. KEAT osales
10 meeskonda. Igas meeskonnas 8 last. EA ülesanded olid 2 punktis. Üks
punkt oli koostöös päästeametiga, kus lapsed pidid päästma uppumisohus
inimesi ja seejärel ka näitama nukkudel elustamise võtteid. Teises punktis oli
tegemist hulgiõnnetusega suvepäevadel, kus oli vaja aidata 6 kannatanut.
Lapsed olid tublid abistajad ja kõikidele sai kohapeal antud ka tagasisidet, mis
läks hästi, mida oleks saanud teha teisiti.
Koostöös valla sotsiaaltöötajate ja noorsootöötajatega toimus 4 lastelaagrit –
Tänassilmas, Suure-Jaanis, Sürgaveres ja Abjas. Tagasiside laagritest väga
hea. Tegevusteks laagrites meeskonna mängud, seiklusmängud,
meisterdamine ja see kõik pideva hügieeni ja tervisliku toitumise meelde
tuletamisega.
Koolidel oleme aidanud läbi viia tervisepäeva raames toimuvaid üritusi,
aidates korraldada esmaabi praktilise õppimise punkte.
EA rühm
Rühm tegutseb, liikmeskonda ei ole lisandunud uusi liikmeid. Õppimine käib
läbi praktilise EA teenuse. Kõik soovijad on saanud abi osutada. Keeruline on
leida motivatsiooni vabatahtlikkele, tegevusteks reeglina ainult
esmaabiteenus.
Doonorlus
Jätkus koostöö Tartu Verekeskusega doonoritelgis ja meie tegevusega oldi
väga rahul.
Koostööõppusi oli üks – käisime abis 02.08 Valma õppusel kannatanutena
ja otsingurühmana koostöös ESTSAR rühmaga.
EA teenus
Teenuste maht on olnud suur, vabatahtlikud on olnud väga tublid -43
teenusepakkumist ja neist osad mitmepäevased. (perioodil jaanuarnovember)
Suuremad EA teenuse osutamised- Viljandi Pärimusmuusika festival- 4
päeva, Mulgi Rattamaraton, Viljandi Järvejooks, Viljandi Linnajooks,
Hansapäevad, maakonna Tantsu- ja Laulupeod.

EA koolitus

EA koolituste osakaal väheneb. Ettevõtete koolitamine tagasihoidlik,
erafirmadega on võimatu konkureerida, kuna neil on tööl eraldi müügimehed,
kes teevad aktiivselt reklaami kampaaniaid masspostituste näol. Koolitatud
sai arvuliselt 693 inimest (2015- 904 inimest). Programmilistele koolitustele
lisanduvad veel EA õpetus lasteaedades, lastelaagrites ja infopäevadel.
Lapsi koolitasime selle aastal 340, millele lisandusid õppetunnid koolides
õpetajate poolt. KEAT –osalejatele viisime läbi täiendava koolituse. Läbi
Viljandimaa Pensionäride Liidu koolitusprogrammi said 198 pensionieas
inimest 5 tunnise esmaabi koolituse.
Muud tegevused:
RIMI korjandused- korjandusest komplekteeriti pakid koostöös RIMI ja
omavalitsuse sotsiaaltöötajatega abivajajate vajadusest lähtuvalt.
Korjandusest saadud pakid on suureks abiks vähekindlustatud inimeste
toetamiseks. Koostöö RIMIga on väga hea ja maakonna elanikkond on valmis
riskirühme toetama. Korjandustest saadud 1772 €. Kulud toidupakkidele
1696€ ja koolikottidele 285 €. Selts toetas toidupakkide ja koolitarvete
ostmisel oma vahenditega.
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