EPR Võrumaa Selts 2016.a. tegevuse seletuskiri
Seltsil liikmeid 128.
Esmaabi programmi järgseid koolitusi oli 2016. aastal 32 , neist osavõtjaid 458
inimest. Neist 20 tasuta.
Endiselt oli ja on eesmärk õpetamise kvaliteet ja praktilise tegevuse õpetamine
koolituste ajal. Elustamise juures õpetame ka defibrillaatori kasutamist. Vajaminevad
vahendid esmaabi õpetamiseks on seltsil olemas. Õppematerjalidega varustab Eesti
Punane Rist.
Täiendavalt sai koolitatud 1 inimene esmaabi õpetajaks.
Õpilaste koolitustel KAITSE END JA AITA TEIST programmi teemadel koolitatud
17 korraga 400 õpilast.
Seltsi esmaabi õpetajad valmistasid ette ja viisid läbi ka tegevused KEAT laagris ja
selle eesmärk oli õpilastele veelkord kinnistada nende oskusi esmaabis. Päästeamet on
viinud läbi ka koolitusjärgse testimise koolitatute seas ja meie maakonna lapsed on
olnud päris heade tulemustega testi lahendanud.
Lisaks toimus 2016.aastal meie maakonnas 56 esmaabi alast koolitust 1133 lapsele.
Õpetasime kodutütreid ja noorkotkaid. Tegime koostööd Võru Maavalitsusega,
kaitseliitlastega, politseinikega, maanteeameti ennetustöötajatega, päästjatega jne.
Elustamiskoolitusi toimus koolides 19 kokku 311 õpilasele.
Esmaabiga õpetati ka eelkooliealiste lasteasutuste lapsi , kellede koolitamiseks oli
meie maakonnas koostöös teiste ametkondadega välja töötatud programm TEAN
OSKAN TEGUTSEN. Õpetust saanud lapsed kogunesid lõppüritusele 1. juunil
2016. Võru linna staadionile OHUTUSPÄEVALE. Sellel päeval toimus erinevate
koolitajate poolt tehtud koolitusteemade kordamine. Tegevust juhtis Võrumaa
Omavalitsuste Liit ja politseinik Elar Sarik.
Esmaabi õpetati ka 1. septembri koolimineku üritusel. Kutsujaks Võru LV.
Maanteeametil toimus Ohutuspäev Võru ja Põlva maakondade riskiperedele, umbes
100 osavõtjat.
Vabatahtlikud ja esmaabi õpetajad olid tegevuses maakondliku Tervisemessi
ettevalmistusel ja läbiviimisel, külastajaid umbes 200.
Kogu laste õpetamine on meie esmaabi õpetajate poolt toimunud tasuta.
Praktiline esmaabi
Rühma liikmeid 18.
Rühma koolitamine esmaabiga on kohaliku seltsi tegevus, lisaks sellele organiseerib
õpet ka Eesti Punane Rist. 2016, muretsetud juurde rühma riietust ja tegevuseks
vajalikke tarvikuid.
Rahastanud on Eesti Punane Rist.
Praktilise esmaabi tellimisi on jäänud aastatega vähemaks. Kokku esmaabi andmisi
erinevatel spordiüritustel ja laatadel 14 päeval. Tööga on toime tuldud.
Rühma liikmete poolt osaletud esmaabi demonstratsioonil ja õpetatud esmaabi
riskiperedele.
Töö riskirühmadega.
Meil on võimalu olnud muretseda maakonna inimestele hügieenipakke 230 pakki.
Ostu on rahastanud Eesti Punane Rist. Kohale on pakid toimetatud koostöös Võrumaa
Omavalitsuste Liiduga ja kohalike sotsiaal- töötajatega.

Riskirühmade lastele oleme saanud teha 4 , igal korral on olnud lapsed erinevast
omavalitsusest. Laagris korraga 15 – 20 last. Õpetasime esmaabi, hügieenist
kinnipidamist. Andsime sööki kohapeal ja ka koju kaasa. Vajadusel võimaldasime
ka pesemise. Laagris osalejad on saanud informatsiooni meie organisatsioonist ja
tegevusest, mida Eestis tehakse.
Ostsime toidupakke erinevate omavalitsuste riskiperedele. Raha on saadud
korjanduskarpidest Võru RIMI st ja Võru Maksimarketist.
Pakid jagatud eri kordadel erinevatesse omavalitsustesse riskiperede tarbeks.
Ostsime koolikaupa RIMI korjandatud rahast ja ka seltsi rahast ja jagasime need
erinevatele riskiperede lastele koolide kaudu.
Suurem koostöö töös riskirühmadega oli Võru Linnavalitsusega. 2016 aastal on saadi
linna laste suvetoiduks ja ka Jõulutoiduks abi ka MTÜ Koos Laste Heaks kaudu.
Ostetud toidupakid toimetasid kohale Võru LV töötajad.
Org töö.
Juhatuse koosolekuid on toimunud 8 . Teemad on olnud seltsi tegevust puudutavad ja
Punase Risti Keskbüroo otsuseid arvesse võtvad olnud.
Sekretär on osa võtnud Võru MV Tervisenõukogu tööst. Turvalisusnõukogu tööst.
Osa on võetud maakondlikust Jõustruktuuride tegevusest. Kutsujaks Võru
Maavalitsus.
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