Tervise edendamise tegevuskava aastaks 2011 ning selle elluviimise partnerid ning projektide kontaktandmed
(Andmed seisuga 02.05.2011 )
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Projekti üldeesmärgiks
lasteaedade ja koolide tervist
toetava keskkonna
arendamine ning paikkonna
suutlikkuse tõus tegelemaks
laste tervislikule arengule
suunatud tegevustega.

Koolituste korraldamine lasteaedade ja koolide personalile
tervist edendava mõtteviisi süvendamiseks ja terviseteabe
praktikasse rakendamiseks. Toimiv koostöövõrgustik iga
maakonna esindaja kaudu, välja on selgitatud
koordinaatorite võimekus maakonna tasandil koolituste
läbiviimiseks, nt vigastuste ennetamise ja laste hammaste
tervise valdkonnas. Olemasolevate koolituspakettide
täiendamine vastavalt vajadusele ja vähemalt ühe uue
koolituspaketi või õppematerjali väljatöötamine. Võrgustiku
tegevuse efektiivsuse hindamine. Laps- diabeetikute
toimetuleku suurendamine lasteaias. Laste tervisele suunatud
tervist edendava konverentsi korraldamine.

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti
sihtrühma hõlmatusega. Projekti raames
korraldatud täiendkoolitustel on osalenud
vähemalt 10% ehk 120 haridusasutuse esindajat.
Projekti tegevustega rahulolu on osalenud
sihtrühma, s.h.
koolitatud haridusasutuste
personali ja maakondlike koordinaatorite osas
on
tasemel
hea
vähemalt
80%
ja
haridusasutustes on enesehinnanguliselt tehtud
positiivseid muudatusi vähemalt 50% juhtudel.
Maakondlikud koordinaatorid on korraldanud
vähemalt ühe paikkonnapõhise koolituse ja/või
ürituse, mis aitab haridusasutuste tervisealast
teadlikkust tõsta ning kokku on nõustatud
vähemalt 270 asutust. Vähemalt viis diabeeti
põdevat last on kohanenud lasteaias ja antud
asutuse personal oskab kroonilise haigusega
toime tulla.
Projekti üldeesmärgi saavutamist mõõdetakse
projektiväliselt
Haigekassa
poolt
koolitervishoiuteenuse aruannete alusel. 2011.
aasta lõpuks TEL-de ja TEK-de liitunud
vähemalt 30 uut asutust. 2010. aasta lõpus oli
169 TEK ja 170 TEL-i.

Projekti
elluviija
asutus ja
projektijuht

Projekti
elluviimise
maksumu
s ning
täitmise
lõpptähtae
g
Tervise Arengu 73 500
Instituut
eurot
Projektijuht
Tiia Pertel
Veebruar tiia.pertel@tai. detsember
ee
2010

Laste
hammaste
tervis

Projekti eesmärgiks on
parandada laste suuhügieeni
ja hammaste tervise olukorda
(DMF näitaja alusel,
mõõdetakse
epidemioloogiliste uuringute
ja haigekassa statistikaga),
võimaldades 3- aastastele
lastele ja nende vanematele
suuhügieeni ja hammaste
tervisealast õpet ning
suunates ravi vajavate
hammastega lapsed
hambaarsti vastuvõtule

Kooskõlas sotsiaalministri 6. jaanuari 2010 määrusega nr 2
„Perearsti ja temaga koos töötavate töötajate tööjuhend“ 3aastaste laste hammaste hoolitsemise praktilise õppe
läbiviimine ning lapsevanemate informeerimine hammaste
korrashoiu vajalikkusest ja võimalustest. Projekti käigus on
loodud meeskond, kelle pädevuses on igas maakonnas
korraldada hammaste ennetusega seotud tegevusi ühtse
metoodika alusel. Sihtrühmaks lasteaias käivad lapsed,
nende vanemad ja lasteaia personal ning pereõe vastuvõtul
käivad 4,5 kuu vanuste imikute vanemad.
Eesmärgi elluviimiseks on 2010. a koolitatud õdedest 13
spetsialisti, kes on pädevad ja valmis koolitusi läbi viima
vähemalt 30 lasteasutustes. Vajadus on koolitada veel
vähemalt 12 hambaraviõde, kes õppeprotsessi läbimisel
teevad koolitusi vähemalt 10 lasteaias. Lisaks kavandatakse
tegevusi sidusrühmadele: pereõdedele, ämmaemandatele,
lapsevanematele ja koolieelsete lasteasutuste õpetajatele.
Tehakse koostööd perekoolide esindajatega, et sinna
õppekavasse lülitada info lapseea kaariese ennetamise kohta.
Edaspidise tegevuse planeerimiseks
on kaardistatud lasteaiaõpetajate vajadused efektiivse
õppetegevuse elluviimiseks. Jätkatakse teavitustegevusega
tutvustades vastavat kodulehekülge, avaliku meedia
kaasamise ja juhendmaterjalide levitamise kaudu. Lisaks on
kavandatud koostöö hambaravi teenuse osutajatele
suunamisel (s.h. hambaraviõdede iseseisvad vastuvõtud 3
suuremas linnas).
Koolitused on suunatud nii spetsialistidele (12
hambaraviõde) kui sidusrühma esindajatele. Pereõdede
ja/või teiste tervishoiutöötajatele ning lasteaiaõpetajatele
koolituse korraldamine laste hambahaiguste ennetamisel
kaasaaitamiseks.
Suu tervishoiu teemade integreerimine perekoolide
õppekavasse;
Võrgustikutöö arendamine ja kontaktide loomine
hambaraviteenuse osutajate, perearstide, maakondlike tervise

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse sihtrühma
hõlmatusega (vähemalt 800 last on saanud
teadmised hammaste tervise kohta, lasteaias
toimunud koolitustel osalejate koondandmed on
lisatud aruannetele), professionaalseks
koolitustegevuseks on ettevalmistuse saanud
vähemalt 12 hambaraviõde, teadlikkus
probleemist ja valmidus sekkuda on 30 pereõel
ja 15 lasteaiaõpetajal. Vähemalt kolmes
perekoolis on õppekavasse liidetud lapseea
kaariese ennetamise alane info.
Koolitusvajaduse selgitamiseks sidusrühma
hulgas ja tagasisideküsitlus lasteaedades, kus on
antud koolitus läbi viidud rahulolu ja
edaspidiste vajaduste hindamiseks.
Projekti tegevus peab aitama kaasa kaariesesse
nakatunud laste arvu vähenemisse ning varakult
ravitud hammaste osakaalu suurenemisele, mis
tulemusena paraneb DMF näitaja 7 ja 12
aastaste laste hulgas (mõõdetakse projekti
väliselt epidemioloogiliste uurimustega).

Eesti
Hambaarstide
Liit, Marek
Vink, kontakt:
Marek.vink@g
mail.com

31 960
eurot
Aprill detsember
2011

edendajate ja lasteaedade tervisedenduse koordinaatoritega
ning vastastikuse info levitamise kokkuleppimine,
planeeritava tegevuse kaardistamine.
Koolituste läbiviimine 15 maakonnas vähemalt 40 lasteaias
(igas maakonnas vähemalt 1 lasteaias) kokku 360 lapsele
ning 100 lapsevanemale.
Koostöö kolmes linnas (Tallinn, Tartu, Pärnu) tegutseva
hambahaiguste ennetuse kabinettidega, kuhu suunatakse
koolituse käigus avastatud potentsiaalsed patsiendid.
Projekti jooksul selgitatakse välja sidusrühma
koolitusvajadused ja hinnatakse koolitusel osalenute
rahulolu.
Sünnieelne- Projekti eesmärgiks on
ja järgne
toetada ja soodustada
nõustamine tervislikke valikuid seoses
lapseootuse ja lapsevanemaks
saamisega, tagades
sünnieelse ja -järgse
nõustamise Interneti
vahendusel ning võimaluse
saada individuaalseid
soovitusi spetsialistidelt
tervisega seotud küsimuste
lahendamisel.

Tagada lapsevanematele raseduse ja imikuea tervisealaste
juhendmaterjalide kättesaadavus ja võimaldada kuni 3600
sihtrühmale individuaalne nõustamisteenus Interneti
vahendusel. Teavitada sihtrühma infost ja
nõustamisvõimalusest Internetis ning teha koostööd
sidusrühmaga seisukohtade ühtlustamise ja kaasaegsuse
aspektist.
Rasedusaegse riskirühma kuuluvate perekondade
väljaselgitamise põhimõtete kirjeldamine, mille alusel
leitakse sihtrühm, kes vajaks toimetuleku soodustamiseks
perekoolis osalemist ja kellele võimaldatakse seda
osalustasuta ülevabariigiliselt; juuni 2011 on põhimõtted
kirjeldatud, detsember 2011 on perekoolis osalenud
vähemalt 30 perekonda, kellel esineb kõrgenenud risk lapse
tervisele ja toimetulekule. Koostöö kõigi maakondade
perekoolide esindajatega ja maakondade sotsiaaltöötajate
ja/või lastekaitsespetsialistidega.

Nõustatute rahulolu teenusega on tasemel
vähemalt hea 80% juhtudel ning 40%
nõustatutest aitas nõustamine
enesehinnanguliselt jõuda vajalikule otsusele
või lahendusele. Projekti lõpus on analüüsitud
internetinõustamise trendid ja ootused
teenusele, nii siht- kui sidusrühma hulgas. Välja
on töötatud potensiaalsete terviseriskidega
perekondade hindamine ja suunamine perekooli
loengutesse, millest on projekti lõpuks osa
saanud 30 perekonda. Koduleheküljel on
avaldatud vähemalt kaks uut tõenduspõhist
artiklit, mis soodustavad raseduse ja lapse
tervisega toimetulekut.
Täiendavalt mõõdab Haigekassa projektiväliselt
raseduse ja lapse tervisega seotud teemade
käsitlemise piisavust elanikkonna rahulolu
uuringuga 2011. aasta IV kvartalis.

Eesti
Ämmaemandat
e Ühing, Ingrid
Kaoküla
ingrid@pereko
ol.ee

31 902
eurot

RasedusProjekti eesmärgiks on
kriisi
lapseootel naistele ja nende
nõustamine lähedastele asjakohase

Raseduskriisi kontaktnõustamise läbiviimine vähemalt 10
maakonnas ja 12 erinevas asutuses, millest kolmel juhul
toimub nõustamine neutraalses keskkonnas.

Nõustatute rahulolu teenusega on tasemel
vähemalt hea 80% juhtudel ning 40%
nõustatutest aitas nõustamine

SA
Väärtustades
Elu,

44 640
eurot
jaanuar-

Jaanuardetsember
2011

raseduskriisi
nõustamisteenuse
kättesaadavuse tagamine,
tegemaks informeeritud
otsuseid rasedusega
seonduvates küsimustes,
tõstes teadlikkust võimalikest
riskidest ja informeeritud
riigi poolt tagatud
tugiteenustest ja toetustest.

Koostöövõrgustiku koordineerimine, nõustajate töö
korraldamine ja teenuse vastavuse jälgimine
kvaliteedistandardile. Nõustamisteenuse vajaduse
selgitamine sihtrühma hulgas tõenduspõhise ja erapooletu
uurimuse kaudu. Siht ja sidusrühma teadlikkuse tõstmine
teenuse kättesaadavuse ja sisu osas ning koostöö
soodustamine erinevate spetsialistide vahel klientide heaolu
suurendamise eesmärgil
.

enesehinnanguliselt jõuda vajalikule otsusele.
III kvartalis on valminud tõenduspõhine
uurimus, mis näitab sihtrühma vajadust teenuse
järele. Projekti lõpus on läbi viidud rahulolu
uuring klientide ja sidusrühma hulgas.
Sidusrühmas on teadlikkus tõusnud võrreldes
2010. aasta tulemustega vähemalt 5% (eeskätt
naistearstide hulgas, aga ka perearstide seas).
Täiendavalt mõõdab Haigekassa projektiväliselt
raseduskriisi nõustamise teemade käsitlemise
piisavust elanikkonna rahulolu uuringuga 2011.
aasta IV kvartalis.

projektijuht
detsember
Kaia Kapsta, 2011
koolitus@rased
us.ee

Terviseteabe
projekt –
eestikeelses
väljaandes

Projekti eesmärgiks on
täiskasvanute suhtumist ja
hoiakute kujunemine, mis on
eelduseks elanike
tervisekäitumise
paranemisele kõigis
prioriteetsetes valdkondades.

Elanikkonna teavitamine üleriigilise levikuga nädalalehes,
mis on suunatud maapiirkondade elanikele, tervisealase
eriväljaandena vähemalt 4 korda hooajal, kus kajastatakse
prioriteetsete valdkondade teemasid ning lisaks teisi
tervisealaseid aktuaalseid teemasid ja juhendatakse eluviisi
muudatuste praktilist rakendamist.

AS Postimees
AS Eesti
Päevaleht
AS Linnaleht
AS SL
Õhtuleht
AS Maaleht
Den za Dnjom

67 514
eurot
Jaanuar –
detsember
2011

Kodu- ja
vabaaja
vigastuste
vältimine
Harju
maakonnas

Projekti kaugeesmärgiks on
paikkonna suutlikkuse tõus
sotsiaalse sidususe
suurendamiseks ja
kodu- ja vabaaja vigastuste
vähendamiseks, sealhulgas
alkoholist ja mürgistustest
tingitud
tervisekahjustuste
vähendamine Harju
maakonnas.

Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise koostöövõrgustiku
tegevuste koordineerimine, pikaaegse strateegia elluviimine
ja meeskonna võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamise strateegiline planeerimine
ning lähieesmärkide seadmine vastavalt paikkonna
vajadustele ja võimekusele ning vigastusteprofiili andmetest.
Võtmeisikute ja /või sidusrühmade koolitus vigastuste
vältimisega otseselt seotud teemadel vastavalt eelnevalt
selgitatud koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise ohtudest ja
keskkonnast tulenevate riskide hindamisest, tegevuste ja info
suunamine kõrgema riskiga perekondadele. KEAT koolituste
ja võistluslaagri korraldamine koostöös teiste osapooltega.

Projekti tulemuslikkuse kriteeriumiks on
lugejate tagasiside küsitluse tulemused, mille
alusel tervisealaste väljaannete lugejad on 70%
ulatuses rahul pakutava teabega ja neist on
saadud teavet enesehinnanguliselt igapäevases
tervisekäitumises rakendanud 10%. Projekti
tulemuslikkust mõõdetakse regulaarse
uuringuga "Elanike hinnangud tervisele ja
arstiabile".
Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti
siht- ja sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas
projektiplaanis määratletud tulemuslikkuse
indikaatorite täitmisega. Siht- ja sidusrühma
hõlmatus, mis moodustab tegelikust sihtrühmast
vähemalt 10% ja sidusrühmast 75%;
vigastussuremuse langus 1% ja
vigastushaigestumuse langus vähemalt 5%;

Eesti
Tervisedendus
e Ühing,
projektijuht
Kairi Kilp,
kairi.kilp@resc
ue.ee

21030
eurot,
veebruardetsember
2011

Lasteaia personali suutlikkuse tõus riskianalüüsi teostamisel.
Noortele suunatud tegevused kaasavad sihtrühma ennast
probleeme nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks ning
ennetamiseks. Eakatele suunatud tegevustes käsitletakse
ohtusid eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks. Elanikkonna teavitamise
planeerimine ja elluviimine, sh vigastuste ennetamise
üleriigilise kampaania kajastamine ja läbiviimine maakonna
tasandil.
Kodu- ja
vabaaja
vigastuste
vältimine
Hiiu
maakonnas

Projekti kaugeesmärgiks on
paikkonna suutlikkuse tõus
sotsiaalse sidususe
suurendamiseks ja
kodu- ja vabaaja vigastuste
vähendamiseks, sealhulgas
alkoholist ja mürgistustest
tingitud
tervisekahjustuste
vähendamine Hiiu
maakonnas.

Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise koostöövõrgustiku
tegevuste koordineerimine, pikaaegse strateegia elluviimine
ja meeskonna võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamise strateegiline planeerimine
ning lähieesmärkide seadmine vastavalt paikkonna
vajadustele ja võimekusele ning vigastusteprofiili andmetest.
Võtmeisikute ja /või sidusrühmade koolitus vigastuste
vältimisega otseselt seotud teemadel vastavalt eelnevalt
selgitatud koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise ohtudest ja
keskkonnast tulenevate riskide hindamisest, tegevuste ja info
suunamine kõrgema riskiga perekondadele. KEAT koolituste
ja võistluslaagri korraldamine koostöös teiste osapooltega.
Lasteaia personali suutlikkuse tõus riskianalüüsi teostamisel.
Noortele suunatud tegevused kaasavad sihtrühma ennast
probleeme nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks ning
ennetamiseks. Eakatele suunatud tegevustes käsitletakse
ohtusid eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks. Elanikkonna teavitamise
planeerimine ja elluviimine, sh vigastuste ennetamise
üleriigilise kampaania kajastamine ja läbiviimine maakonna
tasandil.

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti
siht- ja sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas
projektiplaanis määratletud tulemuslikkuse
indikaatorite täitmisega. Siht- ja sidusrühma
hõlmatus, mis moodustab tegelikust sihtrühmast
vähemalt 10% ja sidusrühmast 75%;
vigastussuremuse langus 1% ja
vigastushaigestumuse langus vähemalt 5%;
projektorganisatsiooni suutlikkuse tase on
vähemalt eelmise aasta tasemel.

SA Tuuru,
projektijuht
Saima Mänd,
saima@saima.
ee

13040
eurot,
veebruardetsember
2011

Kodu- ja
vabaaja
vigastuste
vältimine
Ida- Viru
maakonnas

Projekti kaugeesmärgiks on
paikkonna suutlikkuse tõus
sotsiaalse sidususe
suurendamiseks ja
kodu- ja vabaaja vigastuste
vähendamiseks, sealhulgas
alkoholist ja mürgistustest
tingitud
tervisekahjustuste
vähendamine Ida -Viru
maakonnas.

Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise koostöövõrgustiku
tegevuste koordineerimine, pikaaegse strateegia elluviimine
ja meeskonna võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamise strateegiline planeerimine
ning lähieesmärkide seadmine vastavalt paikkonna
vajadustele ja võimekusele ning vigastusteprofiili andmetest.
Võtmeisikute ja /või sidusrühmade koolitus vigastuste
vältimisega otseselt seotud teemadel vastavalt eelnevalt
selgitatud koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise ohtudest ja
keskkonnast tulenevate riskide hindamisest, tegevuste ja info
suunamine kõrgema riskiga perekondadele. KEAT koolituste
ja võistluslaagri korraldamine koostöös teiste osapooltega.
Lasteaia personali suutlikkuse tõus riskianalüüsi teostamisel.
Noortele suunatud tegevused kaasavad sihtrühma ennast
probleeme nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks ning
ennetamiseks. Eakatele suunatud tegevustes käsitletakse
ohtusid eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks. Elanikkonna teavitamise
planeerimine ja elluviimine, sh vigastuste ennetamise
üleriigilise kampaania kajastamine ja läbiviimine maakonna
tasandil.

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti
siht- ja sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas
projektiplaanis määratletud tulemuslikkuse
indikaatorite täitmisega. Siht- ja sidusrühma
hõlmatus, mis moodustab tegelikust sihtrühmast
vähemalt 10% ja sidusrühmast 75%;
vigastussuremuse langus 1% ja
vigastushaigestumuse langus vähemalt 5%;

Eesti
Tervisedendus
e Ühing,
projektijuht
Marge
Grauberg
marge.grauber
g@gmail.com

20945
eurot,
veebruardetsember
2011

Kodu- ja
vabaaja
vigastuste
vältimine
Jõgeva
maakonnas

Projekti kaugeesmärgiks on
paikkonna suutlikkuse tõus
sotsiaalse sidususe
suurendamiseks ja
kodu- ja vabaaja vigastuste
vähendamiseks, sealhulgas
alkoholist ja mürgistustest
tingitud
tervisekahjustuste
vähendamine Jõgeva
maakonnas..

Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise koostöövõrgustiku
tegevuste koordineerimine, pikaaegse strateegia elluviimine
ja meeskonna võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamise strateegiline planeerimine
ning lähieesmärkide seadmine vastavalt paikkonna
vajadustele ja võimekusele ning vigastusteprofiili andmetest.
Võtmeisikute ja /või sidusrühmade koolitus vigastuste
vältimisega otseselt seotud teemadel vastavalt eelnevalt
selgitatud koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise ohtudest ja
keskkonnast tulenevate riskide hindamisest, tegevuste ja info
suunamine kõrgema riskiga perekondadele. KEAT koolituste
ja võistluslaagri korraldamine koostöös teiste osapooltega.
Lasteaia personali suutlikkuse tõus riskianalüüsi teostamisel.
Noortele suunatud tegevused kaasavad sihtrühma ennast
probleeme nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks ning
ennetamiseks. Eakatele suunatud tegevustes käsitletakse
ohtusid eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks. Elanikkonna teavitamise
planeerimine ja elluviimine, sh vigastuste ennetamise
üleriigilise kampaania kajastamine ja läbiviimine maakonna
tasandil.

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti
siht- ja sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas
projektiplaanis määratletud tulemuslikkuse
indikaatorite täitmisega. Siht- ja sidusrühma
hõlmatus, mis moodustab tegelikust sihtrühmast
vähemalt 10% ja sidusrühmast 75%;
vigastussuremuse langus 1% ja
vigastushaigestumuse langus vähemalt 5%;

Jõgeva
Maavalitsus,
projektijuht,
Maiu Veltbach,
maiu.veltbach
@jogevamv.ee

15978
eurot,
veebruardetsember
2011

Kodu- ja
vabaaja
vigastuste
vältimine
Järva
maakonnas

Projekti kaugeesmärgiks on
paikkonna suutlikkuse tõus
sotsiaalse sidususe
suurendamiseks ja
kodu- ja vabaaja vigastuste
vähendamiseks, sealhulgas
alkoholist ja mürgistustest
tingitud
tervisekahjustuste
vähendamine Järva
maakonnas..

Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise koostöövõrgustiku
tegevuste koordineerimine, pikaaegse strateegia elluviimine
ja meeskonna võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamise strateegiline planeerimine
ning lähieesmärkide seadmine vastavalt paikkonna
vajadustele ja võimekusele ning vigastusteprofiili andmetest.
Võtmeisikute ja /või sidusrühmade koolitus vigastuste
vältimisega otseselt seotud teemadel vastavalt eelnevalt
selgitatud koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise ohtudest ja
keskkonnast tulenevate riskide hindamisest, tegevuste ja info

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti
siht- ja sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas
projektiplaanis määratletud tulemuslikkuse
indikaatorite täitmisega. Siht- ja sidusrühma
hõlmatus, mis moodustab tegelikust sihtrühmast
vähemalt 10% ja sidusrühmast 75%;
vigastussuremuse langus 1% ja
vigastushaigestumuse langus vähemalt 5%;

Järva
Maavalitsus,
projektijuht
Helle Põllu,
helle.pollu@jar
vamv.ee

15978
eurot,
veebruardetsember
2011

suunamine kõrgema riskiga perekondadele. KEAT koolituste
ja võistluslaagri korraldamine koostöös teiste osapooltega.
Lasteaia personali suutlikkuse tõus riskianalüüsi teostamisel.
Noortele suunatud tegevused kaasavad sihtrühma ennast
probleeme nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks ning
ennetamiseks. Eakatele suunatud tegevustes käsitletakse
ohtusid eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks. Elanikkonna teavitamise
planeerimine ja elluviimine, sh vigastuste ennetamise
üleriigilise kampaania kajastamine ja läbiviimine maakonna
tasandil.
Kodu- ja
vabaaja
vigastuste
vältimine
Lääne
maakonnas

Projekti kaugeesmärgiks on
paikkonna suutlikkuse tõus
sotsiaalse sidususe
suurendamiseks ja
kodu- ja vabaaja vigastuste
vähendamiseks, sealhulgas
alkoholist ja mürgistustest
tingitud
tervisekahjustuste
vähendamine Lääne
maakonnas.

Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise koostöövõrgustiku
tegevuste koordineerimine, pikaaegse strateegia elluviimine
ja meeskonna võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamise strateegiline planeerimine
ning lähieesmärkide seadmine vastavalt paikkonna
vajadustele ja võimekusele ning vigastusteprofiili andmetest.
Võtmeisikute ja /või sidusrühmade koolitus vigastuste
vältimisega otseselt seotud teemadel vastavalt eelnevalt
selgitatud koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise ohtudest ja
keskkonnast tulenevate riskide hindamisest, tegevuste ja info
suunamine kõrgema riskiga perekondadele. KEAT koolituste
ja võistluslaagri korraldamine koostöös teiste osapooltega.
Lasteaia personali suutlikkuse tõus riskianalüüsi teostamisel.
Noortele suunatud tegevused kaasavad sihtrühma ennast
probleeme nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks ning
ennetamiseks. Eakatele suunatud tegevustes käsitletakse
ohtusid eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks. Elanikkonna teavitamise
planeerimine ja elluviimine, sh vigastuste ennetamise
üleriigilise kampaania kajastamine ja läbiviimine maakonna

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti
siht- ja sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas
projektiplaanis määratletud tulemuslikkuse
indikaatorite täitmisega. Siht- ja sidusrühma
hõlmatus, mis moodustab tegelikust sihtrühmast
vähemalt 10% ja sidusrühmast 75%;
vigastussuremuse langus 1% ja
vigastushaigestumuse langus vähemalt 5%;

Lääne
Maavalitsus,
projektijuht
Hele Leek Ambur,
hele.leek@mai
l.ee

14125
eurot,
veebruar detsember
2011

tasandil.
Kodu- ja
vabaaja
vigastuste
vältimine
Lääne-Viru
maakonnas

Projekti kaugeesmärgiks on
paikkonna suutlikkuse tõus
sotsiaalse sidususe
suurendamiseks ja
kodu- ja vabaaja vigastuste
vähendamiseks, sealhulgas
alkoholist ja mürgistustest
tingitud
tervisekahjustuste
vähendamine Lääne- Viru
maakonnas.

Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise koostöövõrgustiku
tegevuste koordineerimine, pikaaegse strateegia elluviimine
ja meeskonna võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamise strateegiline planeerimine
ning lähieesmärkide seadmine vastavalt paikkonna
vajadustele ja võimekusele ning vigastusteprofiili andmetest.
Võtmeisikute ja /või sidusrühmade koolitus vigastuste
vältimisega otseselt seotud teemadel vastavalt eelnevalt
selgitatud koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise ohtudest ja
keskkonnast tulenevate riskide hindamisest, tegevuste ja info
suunamine kõrgema riskiga perekondadele. KEAT koolituste
ja võistluslaagri korraldamine koostöös teiste osapooltega.
Lasteaia personali suutlikkuse tõus riskianalüüsi teostamisel.
Noortele suunatud tegevused kaasavad sihtrühma ennast
probleeme nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks ning
ennetamiseks. Eakatele suunatud tegevustes käsitletakse
ohtusid eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks. Elanikkonna teavitamise
planeerimine ja elluviimine, sh vigastuste ennetamise
üleriigilise kampaania kajastamine ja läbiviimine maakonna
tasandil.

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti
siht- ja sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas
projektiplaanis määratletud tulemuslikkuse
indikaatorite täitmisega. Siht- ja sidusrühma
hõlmatus, mis moodustab tegelikust sihtrühmast
vähemalt 10% ja sidusrühmast 75%;
vigastussuremuse langus 1% ja
vigastushaigestumuse langus vähemalt 5%;

Eesti
Tervisedendus
e Ühing,
projektijuht
Olga Boitsov,
olga.boitsov@l
-virumv.ee

18535
eurot,
veebruardetsember
2011

Kodu- ja
vabaaja
vigastuste
vältimine
Põlva
maakonnas

Projekti kaugeesmärgiks on
paikkonna suutlikkuse tõus
sotsiaalse sidususe
suurendamiseks ja
kodu- ja vabaaja vigastuste
vähendamiseks, sealhulgas
alkoholist ja mürgistustest
tingitud
tervisekahjustuste

Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise koostöövõrgustiku
tegevuste koordineerimine, pikaaegse strateegia elluviimine
ja meeskonna võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamise strateegiline planeerimine
ning lähieesmärkide seadmine vastavalt paikkonna
vajadustele ja võimekusele ning vigastusteprofiili andmetest.
Võtmeisikute ja /või sidusrühmade koolitus vigastuste
vältimisega otseselt seotud teemadel vastavalt eelnevalt
selgitatud koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti
siht- ja sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas
projektiplaanis määratletud tulemuslikkuse
indikaatorite täitmisega. Siht- ja sidusrühma
hõlmatus, mis moodustab tegelikust sihtrühmast
vähemalt 10% ja sidusrühmast 75%;
vigastussuremuse langus 1% ja
vigastushaigestumuse langus vähemalt 5%;.

Eesti
Tervisedendus
e Ühing,
projektijuht
Ene Mattus,
enema@polva
maa.ee

14955
eurot,
veebruar detsember
2011

Kodu- ja
vabaaja
vigastuste
vältimine
Pärnu
maakonnas

vähendamine Põlva
maakonnas.

teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise ohtudest ja
keskkonnast tulenevate riskide hindamisest, tegevuste ja info
suunamine kõrgema riskiga perekondadele. KEAT koolituste
ja võistluslaagri korraldamine koostöös teiste osapooltega.
Lasteaia personali suutlikkuse tõus riskianalüüsi teostamisel.
Noortele suunatud tegevused kaasavad sihtrühma ennast
probleeme nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks ning
ennetamiseks. Eakatele suunatud tegevustes käsitletakse
ohtusid eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks. Elanikkonna teavitamise
planeerimine ja elluviimine, sh vigastuste ennetamise
üleriigilise kampaania kajastamine ja läbiviimine maakonna
tasandil.

Projekti kaugeesmärgiks on
paikkonna suutlikkuse tõus
sotsiaalse sidususe
suurendamiseks ja
kodu- ja vabaaja vigastuste
vähendamiseks, sealhulgas
alkoholist ja mürgistustest
tingitud
tervisekahjustuste
vähendamine Pärnu
maakonnas..

Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise koostöövõrgustiku
tegevuste koordineerimine, pikaaegse strateegia elluviimine
ja meeskonna võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamise strateegiline planeerimine
ning lähieesmärkide seadmine vastavalt paikkonna
vajadustele ja võimekusele ning vigastusteprofiili andmetest.
Võtmeisikute ja /või sidusrühmade koolitus vigastuste
vältimisega otseselt seotud teemadel vastavalt eelnevalt
selgitatud koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise ohtudest ja
keskkonnast tulenevate riskide hindamisest, tegevuste ja info
suunamine kõrgema riskiga perekondadele. KEAT koolituste
ja võistluslaagri korraldamine koostöös teiste osapooltega.
Lasteaia personali suutlikkuse tõus riskianalüüsi teostamisel.
Noortele suunatud tegevused kaasavad sihtrühma ennast
probleeme nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks ning
ennetamiseks. Eakatele suunatud tegevustes käsitletakse
ohtusid eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks. Elanikkonna teavitamise

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti
siht- ja sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas
projektiplaanis määratletud tulemuslikkuse
indikaatorite täitmisega. Siht- ja sidusrühma
hõlmatus, mis moodustab tegelikust sihtrühmast
vähemalt 10% ja sidusrühmast 75%;
vigastussuremuse langus 1% ja
vigastushaigestumuse langus vähemalt 5%;
projektorganisatsiooni suutlikkuse tase on
vähemalt eelmise aasta tasemel.

Pärnu
Maavalitsus,
projektijuht
Malle Fosti,
malle.fosti@m
v.parnu.ee

18660
eurot,
veebruar
detsember
2011

planeerimine ja elluviimine, sh vigastuste ennetamise
üleriigilise kampaania kajastamine ja läbiviimine maakonna
tasandil.
Kodu- ja
vabaaja
vigastuste
vältimine
Rapla
maakonnas

Projekti kaugeesmärgiks on
paikkonna suutlikkuse tõus
sotsiaalse sidususe
suurendamiseks ja
kodu- ja vabaaja vigastuste
vähendamiseks, sealhulgas
alkoholist ja mürgistustest
tingitud
tervisekahjustuste
vähendamine Rapla
maakonnas.

Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise koostöövõrgustiku
tegevuste koordineerimine, pikaaegse strateegia elluviimine
ja meeskonna võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamise strateegiline planeerimine
ning lähieesmärkide seadmine vastavalt paikkonna
vajadustele ja võimekusele ning vigastusteprofiili andmetest.
Võtmeisikute ja /või sidusrühmade koolitus vigastuste
vältimisega otseselt seotud teemadel vastavalt eelnevalt
selgitatud koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise ohtudest ja
keskkonnast tulenevate riskide hindamisest, tegevuste ja info
suunamine kõrgema riskiga perekondadele. KEAT koolituste
ja võistluslaagri korraldamine koostöös teiste osapooltega.
Lasteaia personali suutlikkuse tõus riskianalüüsi teostamisel.
Noortele suunatud tegevused kaasavad sihtrühma ennast
probleeme nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks ning
ennetamiseks. Eakatele suunatud tegevustes käsitletakse
ohtusid eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks. Elanikkonna teavitamise
planeerimine ja elluviimine, sh vigastuste ennetamise
üleriigilise kampaania kajastamine ja läbiviimine maakonna
tasandil.

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti
siht- ja sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas
projektiplaanis määratletud tulemuslikkuse
indikaatorite täitmisega. Siht- ja sidusrühma
hõlmatus, mis moodustab tegelikust sihtrühmast
vähemalt 10% ja sidusrühmast 75%;
vigastussuremuse langus 1% ja
vigastushaigestumuse langus vähemalt 5%;

Eesti
Tervisedendus
e Ühing,
projektijuht
Ülle Rüüson,
laasner@gmail
.com

15978
eurot,
veebruar detsember
2011

Kodu- ja
vabaaja
vigastuste
vältimine
Saare
maakonnas

Projekti kaugeesmärgiks on
paikkonna suutlikkuse tõus
sotsiaalse sidususe
suurendamiseks ja
kodu- ja vabaaja vigastuste
vähendamiseks, sealhulgas
alkoholist ja mürgistustest

Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise koostöövõrgustiku
tegevuste koordineerimine, pikaaegse strateegia elluviimine
ja meeskonna võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamise strateegiline planeerimine
ning lähieesmärkide seadmine vastavalt paikkonna
vajadustele ja võimekusele ning vigastusteprofiili andmetest.
Võtmeisikute ja /või sidusrühmade koolitus vigastuste

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti
siht- ja sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas
projektiplaanis määratletud tulemuslikkuse
indikaatorite täitmisega. Siht- ja sidusrühma
hõlmatus, mis moodustab tegelikust sihtrühmast
vähemalt 10% ja sidusrühmast 75%;
vigastussuremuse langus 1% ja

SA Turvaline
Saaremaa,
projektijuht
Saima Mänd,
saima@saima.
ee

15210
eurot,
veebruar detsember
2011

Kodu- ja
vabaaja
vigastuste
vältimine
Tallinna
linnas

tingitud
tervisekahjustuste
vähendamine Saare
maakonnas.

vältimisega otseselt seotud teemadel vastavalt eelnevalt
vigastushaigestumuse langus vähemalt 5%;
selgitatud koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise ohtudest ja
keskkonnast tulenevate riskide hindamisest, tegevuste ja info
suunamine kõrgema riskiga perekondadele. KEAT koolituste
ja võistluslaagri korraldamine koostöös teiste osapooltega.
Lasteaia personali suutlikkuse tõus riskianalüüsi teostamisel.
Noortele suunatud tegevused kaasavad sihtrühma ennast
probleeme nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks ning
ennetamiseks. Eakatele suunatud tegevustes käsitletakse
ohtusid eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks. Elanikkonna teavitamise
planeerimine ja elluviimine, sh vigastuste ennetamise
üleriigilise kampaania kajastamine ja läbiviimine maakonna
tasandil.

Projekti kaugeesmärgiks on
paikkonna suutlikkuse tõus
sotsiaalse sidususe
suurendamiseks ja
kodu- ja vabaaja vigastuste
vähendamiseks, sealhulgas
alkoholist ja mürgistustest
tingitud
tervisekahjustuste
vähendamine Tallinna linnas.

Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise koostöövõrgustiku
tegevuste koordineerimine, pikaaegse strateegia elluviimine
ja meeskonna võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamise strateegiline planeerimine
ning lähieesmärkide seadmine vastavalt paikkonna
vajadustele ja võimekusele ning vigastusteprofiili andmetest.
Võtmeisikute ja /või sidusrühmade koolitus vigastuste
vältimisega otseselt seotud teemadel vastavalt eelnevalt
selgitatud koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise ohtudest ja
keskkonnast tulenevate riskide hindamisest, tegevuste ja info
suunamine kõrgema riskiga perekondadele. KEAT koolituste
ja võistluslaagri korraldamine koostöös teiste osapooltega.
Lasteaia personali suutlikkuse tõus riskianalüüsi teostamisel.
Noortele suunatud tegevused kaasavad sihtrühma ennast
probleeme nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks ning
ennetamiseks. Eakatele suunatud tegevustes käsitletakse

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti
siht- ja sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas
projektiplaanis määratletud tulemuslikkuse
indikaatorite täitmisega. Siht- ja sidusrühma
hõlmatus, mis moodustab tegelikust sihtrühmast
vähemalt 10% ja sidusrühmast 75%;
vigastussuremuse langus 1% ja
vigastushaigestumuse langus vähemalt 5%;.

Tallinna
Sotsiaal- ja
Tervishoiuame
t, projektijuht
Ene Tomberg,
ene.tomberg@t
allinnlv.ee

24 610
eurot,
veebruardetsember
2011

ohtusid eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks. Elanikkonna teavitamise
planeerimine ja elluviimine, sh vigastuste ennetamise
üleriigilise kampaania kajastamine ja läbiviimine maakonna
tasandil.
Kodu- ja
vabaaja
vigastuste
vältimine
Tartu linnas

Projekti kaugeesmärgiks on
paikkonna suutlikkuse tõus
sotsiaalse sidususe
suurendamiseks ja
kodu- ja vabaaja vigastuste
vähendamiseks, sealhulgas
alkoholist ja mürgistustest
tingitud
tervisekahjustuste
vähendamine Tartu linnas.

Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise koostöövõrgustiku
tegevuste koordineerimine, pikaaegse strateegia elluviimine
ja meeskonna võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamise strateegiline planeerimine
ning lähieesmärkide seadmine vastavalt paikkonna
vajadustele ja võimekusele ning vigastusteprofiili andmetest.
Võtmeisikute ja /või sidusrühmade koolitus vigastuste
vältimisega otseselt seotud teemadel vastavalt eelnevalt
selgitatud koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise ohtudest ja
keskkonnast tulenevate riskide hindamisest, tegevuste ja info
suunamine kõrgema riskiga perekondadele. KEAT koolituste
ja võistluslaagri korraldamine koostöös teiste osapooltega.
Lasteaia personali suutlikkuse tõus riskianalüüsi teostamisel.
Noortele suunatud tegevused kaasavad sihtrühma ennast
probleeme nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks ning
ennetamiseks. Eakatele suunatud tegevustes käsitletakse
ohtusid eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks. Elanikkonna teavitamise
planeerimine ja elluviimine, sh vigastuste ennetamise
üleriigilise kampaania kajastamine ja läbiviimine maakonna
tasandil.

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti
siht- ja sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas
projektiplaanis määratletud tulemuslikkuse
indikaatorite täitmisega. Siht- ja sidusrühma
hõlmatus, mis moodustab tegelikust sihtrühmast
vähemalt 10% ja sidusrühmast 75%;
vigastussuremuse langus 1% ja
vigastushaigestumuse langus vähemalt 5%;

Tartu
Linnavalitsus,
projektijuht
Sirje Kree,
sirje.kree@raa
d.tartu.ee

17320
eurot,
veebruar detsember
2011

Kodu- ja
vabaaja
vigastuste
vältimine
Tartu

Projekti kaugeesmärgiks on
paikkonna suutlikkuse tõus
sotsiaalse sidususe
suurendamiseks ja
kodu- ja vabaaja vigastuste

Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise koostöövõrgustiku
tegevuste koordineerimine, pikaaegse strateegia elluviimine
ja meeskonna võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamise strateegiline planeerimine
ning lähieesmärkide seadmine vastavalt paikkonna

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti
siht- ja sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas
projektiplaanis määratletud tulemuslikkuse
indikaatorite täitmisega. Siht- ja sidusrühma
hõlmatus, mis moodustab tegelikust sihtrühmast

Eesti
Tervisedendus
e Ühing,
projektijuht
Lea Saul,

15340
eurot
veebruardetsember
2011

maakonnas

vähendamiseks, sealhulgas
alkoholist ja mürgistustest
tingitud
tervisekahjustuste
vähendamine Tartu
maakonnas.

vajadustele ja võimekusele ning vigastusteprofiili andmetest.
Võtmeisikute ja /või sidusrühmade koolitus vigastuste
vältimisega otseselt seotud teemadel vastavalt eelnevalt
selgitatud koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise ohtudest ja
keskkonnast tulenevate riskide hindamisest, tegevuste ja info
suunamine kõrgema riskiga perekondadele. KEAT koolituste
ja võistluslaagri korraldamine koostöös teiste osapooltega.
Lasteaia personali suutlikkuse tõus riskianalüüsi teostamisel.
Noortele suunatud tegevused kaasavad sihtrühma ennast
probleeme nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks ning
ennetamiseks. Eakatele suunatud tegevustes käsitletakse
ohtusid eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks. Elanikkonna teavitamise
planeerimine ja elluviimine, sh vigastuste ennetamise
üleriigilise kampaania kajastamine ja läbiviimine maakonna
tasandil.

vähemalt 10% ja sidusrühmast 75%;
vigastussuremuse langus 1% ja
vigastushaigestumuse langus vähemalt 5%;
projektorganisatsiooni suutlikkuse tase on
vähemalt eelmise aasta tasemel.

lea.saul@tartu
maa.ee

Kodu- ja
vabaaja
vigastuste
vältimine
Valga
maakonnas

Projekti kaugeesmärgiks on
paikkonna suutlikkuse tõus
sotsiaalse sidususe
suurendamiseks ja
kodu- ja vabaaja vigastuste
vähendamiseks, sealhulgas
alkoholist ja mürgistustest
tingitud
tervisekahjustuste
vähendamine Valga
maakonnas.

Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise koostöövõrgustiku
tegevuste koordineerimine, pikaaegse strateegia elluviimine
ja meeskonna võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamise strateegiline planeerimine
ning lähieesmärkide seadmine vastavalt paikkonna
vajadustele ja võimekusele ning vigastusteprofiili andmetest.
Võtmeisikute ja /või sidusrühmade koolitus vigastuste
vältimisega otseselt seotud teemadel vastavalt eelnevalt
selgitatud koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise ohtudest ja
keskkonnast tulenevate riskide hindamisest, tegevuste ja info
suunamine kõrgema riskiga perekondadele. KEAT koolituste
ja võistluslaagri korraldamine koostöös teiste osapooltega.
Lasteaia personali suutlikkuse tõus riskianalüüsi teostamisel.
Noortele suunatud tegevused kaasavad sihtrühma ennast
probleeme nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti
siht- ja sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas
projektiplaanis määratletud tulemuslikkuse
indikaatorite täitmisega. Siht- ja sidusrühma
hõlmatus, mis moodustab tegelikust sihtrühmast
vähemalt 10% ja sidusrühmast 75%;
vigastussuremuse langus 1% ja
vigastushaigestumuse langus vähemalt 5%;

Eesti
Tervisedendus
e Ühing,
projektijuht
Eha Anslan,
eha.anslan@re
scue.ee

13295
eurot
veebruardetsember
2011

Kodu- ja
vabaaja
vigastuste
vältimine
Viljandi
maakonnas

Projekti kaugeesmärgiks on
paikkonna suutlikkuse tõus
sotsiaalse sidususe
suurendamiseks ja
kodu- ja vabaaja vigastuste
vähendamiseks, sealhulgas
alkoholist ja mürgistustest
tingitud
tervisekahjustuste
vähendamine Viljandi
maakonnas.

Kodu- ja
vabaaja
vigastuste
vältimine
Võru

Projekti kaugeesmärgiks on
paikkonna suutlikkuse tõus
sotsiaalse sidususe
suurendamiseks ja
kodu- ja vabaaja vigastuste

ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks ning
ennetamiseks. Eakatele suunatud tegevustes käsitletakse
ohtusid eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks. Elanikkonna teavitamise
planeerimine ja elluviimine, sh vigastuste ennetamise
üleriigilise kampaania kajastamine ja läbiviimine maakonna
tasandil.
Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise koostöövõrgustiku
tegevuste koordineerimine, pikaaegse strateegia elluviimine
ja meeskonna võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamise strateegiline planeerimine
ning lähieesmärkide seadmine vastavalt paikkonna
vajadustele ja võimekusele ning vigastusteprofiili andmetest.
Võtmeisikute ja /või sidusrühmade koolitus vigastuste
vältimisega otseselt seotud teemadel vastavalt eelnevalt
selgitatud koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise ohtudest ja
keskkonnast tulenevate riskide hindamisest, tegevuste ja info
suunamine kõrgema riskiga perekondadele. KEAT koolituste
ja võistluslaagri korraldamine koostöös teiste osapooltega.
Lasteaia personali suutlikkuse tõus riskianalüüsi teostamisel.
Noortele suunatud tegevused kaasavad sihtrühma ennast
probleeme nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks ning
ennetamiseks. Eakatele suunatud tegevustes käsitletakse
ohtusid eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks. Elanikkonna teavitamise
planeerimine ja elluviimine, sh vigastuste ennetamise
üleriigilise kampaania kajastamine ja läbiviimine maakonna
tasandil.
Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise koostöövõrgustiku
tegevuste koordineerimine, pikaaegse strateegia elluviimine
ja meeskonna võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamise strateegiline planeerimine
ning lähieesmärkide seadmine vastavalt paikkonna

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti
siht- ja sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas
projektiplaanis määratletud tulemuslikkuse
indikaatorite täitmisega. Siht- ja sidusrühma
hõlmatus, mis moodustab tegelikust sihtrühmast
vähemalt 10% ja sidusrühmast 75%;
vigastussuremuse langus 1% ja
vigastushaigestumuse langus vähemalt 5%;
projektorganisatsiooni suutlikkuse tase on
vähemalt eelmise aasta tasemel.

Viljandi
Maavalitsus,
projektijuht
Anu Kivi,
anu.kivi@vilja
ndimaa.ee

15275
eurot
veebruar –
detsember
2010

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti
siht- ja sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas
projektiplaanis määratletud tulemuslikkuse
indikaatorite täitmisega. Siht- ja sidusrühma
hõlmatus, mis moodustab tegelikust sihtrühmast

Eesti
Tervisedendus
e Ühing,
projektijuht
Mare Udras,

15 400
eurot
veebruar –
detsember
2011

maakonnas

Vigastuste
ennetamise
ja
ratsionaalse
ravimikasutu
se
meediakampaania
Pt.juhendmaterjalide
väljatöötami
ne

vähendamiseks, sealhulgas
alkoholist ja mürgistustest
tingitud
tervisekahjustuste
vähendamine Võru
maakonnas.

vajadustele ja võimekusele ning vigastusteprofiili andmetest. vähemalt 10% ja sidusrühmast 75%;
Võtmeisikute ja /või sidusrühmade koolitus vigastuste
vigastussuremuse langus 1% ja
vältimisega otseselt seotud teemadel vastavalt eelnevalt
vigastushaigestumuse langus vähemalt 5%;
selgitatud koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise ohtudest ja
keskkonnast tulenevate riskide hindamisest, tegevuste ja info
suunamine kõrgema riskiga perekondadele. KEAT koolituste
ja võistluslaagri korraldamine koostöös teiste osapooltega.
Lasteaia personali suutlikkuse tõus riskianalüüsi teostamisel.
Noortele suunatud tegevused kaasavad sihtrühma ennast
probleeme nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks ning
ennetamiseks. Eakatele suunatud tegevustes käsitletakse
ohtusid eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks. Elanikkonna teavitamise
planeerimine ja elluviimine, sh vigastuste ennetamise
üleriigilise kampaania kajastamine ja läbiviimine maakonna
tasandil.
Projekti tulemuslikust mõõdetakse teavitamise
märgatavusest ja mõjust lähtuvalt. Kampaania
sihtrühmast vähemalt 75% on märganud
vigastuste ennetamise alast teavet meedias,
teavitamise sõnumist on aru saanud vähemalt
60% ning sellest lähtuvalt on elanikud
enesehinnanguliselt kujundanud oma hoiakuid
10%.

mare.
udras@mv.wer
ro.ee

46782
eurot
Pidev
2011

63911
eurot
II
poolaasta

Tervisealase
d trükised

76 693
eurot
II
poolaasta

