Tervise edendamise tegevuskava aastaks 2010 ning selle elluviimise partnerid ning projektide kontaktandmed
(Andmed seisuga 14.04.2010 )
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Tervise
Projekti eesmärgiks on
10% haridusasutuste ulatuses peamiselt varem
Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti sidusrühma Tervise Arengu 900 tuhat
edendamine lasteaedade ja koolide tervist mitte projektis osalenud organisatsioonide
hõlmatusega. Projekti raames korraldatud
Instituut
krooni
lasteaias ja toetava keskkonna
personali täiendkoolitused ja nõustamine, s.h.
täiendkoolitustel on osalenud vähemalt 10% ehk 120
Projektijuht
koolis
arendamine ning suutlikkuse keskkonna arendamise saavutamiseks vajalike
haridusasutuse esindajat, tervisemeeskondade
Tiia Pertel
märtstõus tegelemaks laste
juhendmaterjalide ning koolitusprogrammide
potentsiaalsetest liikmetest või korraldajatest (min 2 igast tiia.pertel@tai. detsember
tervislikule arengule suunatud väljatöötamine või täiendamine ja nende
asutusest).
ee
2010
tegevustega. Projekti
rakendamine. Vastavalt vajadusele
Projekti tegevustega rahulolu on osalenud sidusrühma,
prioriteetsed valdkonnad on juhendmaterjalide produtseerimine (nii eesti kui
s.h. koolide võtmeisikute ja sihtrühma (lapsed,
haridusasutuste tervist
vene keeles) ja sidusrühmale kättesaadavaks
lapsevanemad) osas tasemel hea vähemalt 80% ja
edendavate tegevuste
tegemine. Tervist edendavasse võrgustikku
rahulolu kooli tervist edendava tegevusega on tasemel
soodustamine täiendkoolituste kuuluvate asutuste ja uute organisatsioonide
vähemalt hea 75%.
kaudu, koostöövõrgustiku
liitumise koordineerimine ja toetamine
Projekti kaugeesmärgi saavutamist mõõdetakse
toimimise toetamine, õpilaste paikkondlikul tasandil. Projektis osalevate
projektiväliselt Haigekassa poolt koolitervishoiuteenuse
kaasamine ja vaimse tervise asutuste tegevuse toetamiseks andmete hankimine, aruannete alusel. 2010.aasta lõpuks on liitunud
edendamine
arengukavade koostamise juhendamine,
tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga 13 ja terviste
nõustamine ja tulemuslikkuse hindamine
edendavate koolidega 18 uut asutust. (TEL).
võtmeisikute ja sidusrühmade kaudu koostöös
asjaomaste partnerite ja asutustega.

Laste
hammaste
tervis

Projekti üldeesmärk on
paranenud laste suuhügieen ja
terviseolukord, kus DMF
indeks on vähenenud
12aastaste laste seas WHO
poolt ette nähtud tasemele
2020.aastaks.

Otsesed eesmärgid on:
-Projektis osalevate laste suuhügieeni ja hammaste
tervise olukord on paranenud ja lapsevanemate
teadlikkus suuhügieenist on paranenud.
-Koolitatud 15 hambaravi s töötavat õde (edaspidi
nõustaja) ja 15 iseseisva vastvõtuga pereõde.
- Koolituskohver õppematerjalidega 15 nõustajale
ja 15 pereõele
- Suu hügieeni ja hammaste tervist tutvustav
koduleht tulevastele lapsevanematele koos
teavitusega

Tulemuslikkust hinnatakse projektis koolitatud
õendustöötajate ja nende poolt nõustatud laste ja
lastevanemate arvuga. Rahuloluküsitluse läbiviimine
lasteasutustes, kus toimuvad piloodina koolitused,
õppematerjalide ja metoodika olemasolu ja vastavus
vajadusele.

Eesti Õdede
Liit, Hedy
Lehtmaa,
kontaktisik
Ulla.raid@ena.
ee

Noorte
seksuaaltervise alane
nõustamine

Projekti eesmärgiks on noorte
teadlikkuse tõus
seksuaaltervisealasest infost ja
nõustamisvõimalusest
Internetis ning teenuse
kättesaadavus, mis loob
eeldused vanusegrupis 15-24
legaalselt indutseeritud
abortide arvu, STLH
esmahaigestumuse ning
teismeliste abortide ja
sünnituste arvu langemiseks.

Teavitada sihtrühma infost ja
nõustamisvõimalusest Internetis. Tagada noortele
turvalise seksuaalkäitumise alaste
juhendmaterjalide kättesaadavus Interneti
vahendusel ja võimaldada 6%-le sihtrühma
noortest anonüümselt kättesaadav
seksuaalkäitumise alane nõustamisteenus Interneti
vahendusel. Projekti osana on tagatud vähemalt
12000-le küsimusele vastamine.

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse interneti keskkonnast
teadlikkuse ja nõustamise kasutuse andmetega.
Tagasisideuuringu alusel on vähemalt 65% 15-24
aastastest noortest teadlikud infost Internetis ja
nõustamisvõimalusest. Kasutajate rahulolu olemasoleva
teabematerjaliga 90% ning 40% materjali või
nõustamisteenuse kasutajatest on saanud teavet enesehinnanguliselt praktiliselt rakendanud.

Eesti
665 tuh kr,
Seksuaaltervise 07.08Liit,
12.09
projektijuht
Pille Kütt,
pille@amor.ee

500 tuhat
Veebruar detsember
2010

Sünnituseelne- ja
järgne
nõustamine

Projekti eesmärgiks on
rasedate naiste ja peredele
asjakohase info ja
nõustamisteenuse
kättesaadavus, mis loob
eeldused teadlikkuse tõusuks
ja sellest tuleneva tervislik
eluviisi (väikelaste
vaktsineerimisega hõlmatus,
mittesuitsetamine,
tasakaalustatud toitumine,
piisav liikumisharrastus)
saavutamiseks ja imikute
piisavaks (kuni 6 kuud)
rinnapiimaga toitmiseks.
RasedusProjekti eesmärgiks on
kriisi
rasedate naistele ja nende
nõustamine lähedastele asjakohase
raseduskriisi
nõustamisteenuse
kättesaadavus, tegemaks
informeeritud otsused
rasedusega seonduvates
küsimustes (s.h. abordi osas)
teades võimalikke kaasuvaid
terviseriske ja olles
informeeritud riigi poolt
tagatud tugiteenustest ja
toetustest. Projekti
kaugeesmärgiks on legaalselt
indutseeritud abortide langus.

Tagada peredele rasedusaegse eluviisi,
vaktsineerimise vajalikkuse ning väikelapse
hooldamise alased juhendmaterjalid Interneti
vahendusel ning võimaldada 10% peredele
kättesaadav nõustamisteenus Interneti vahendusel.
Projekti osana on tagatud vähemalt 5400
küsimusele vastamine ning on tagatud kogu
perioodi vältel raseduse- sünnituse ja lapse
teemalise foorumi sisuline monitooring ja
sekkumine.

Projekti tulemuslikust mõõdetakse interneti nõustamisest
teadlikkuse ja nõustamise kasutuse andmetega.
Tagasisideuuringu alusel on vähemalt 50% peredest
teadlikud infost Internetis ja nõustamisvõimalusest.
Kasutajate rahulolu olemasoleva teabematerjaliga 90%
ning 40% materjali või nõustamisteenuse kasutajatest on
saanud teavet enese-hinnanguliselt praktiliselt
rakendanud.

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

486 tuh kr

Teadvustada raseduskriisi nõustamise võimalusest
naistearste ja perearste ning teisi asjakohaseid
asutusi ja kodanikeühendusi, et jõuda infoga
potentsiaalse sihtrühmani. Tagada nõustamise
võimalusest info sünnituseelse- ja järgse
nõustamise Internetilehel ja teistes teemaga seotud
portaalides. Võimaldada pilootprojektina 10%
rasedatele ja nende pereliikmetele, kes kaaluvad
raseduse katkestamist või on pöördunud teiste
raseduskriisi küsimusega, kättesaadav
tõenduspõhine ja kvaliteetne nõustamisteenus.

Projekti tulemuslikust mõõdetakse
raseduskriisinõustamisest teadlikkuse ja nõustamise
kasutuse andmetega. Tagasisideuuringu alusel on
vähemalt 70% naistearstidest ja 20% perearstidest
teadlikud raseduskriisi nõustamisvõimalusest. Nõustamist
on saanud projekti perioodil vähemalt 800 erinevat isikut,
vähemalt 1400 nõustamiskorda. Nõustatute rahulolu
teenusega on tasemel vähemalt hea 80% ning 30%
nõustatutest aitas nõustamine enesehinnanguliselt jõuda
vajalikule otsusele. Nõustamise tulemusel abordist
loobunute arv.

SA
Väärtustades
Elu,
projektijuht
Kaia Kapsta,
koolitus@rased
us.ee

679 tuh kr,
jaanuardetsember
2010

Jaanuardetsember
2010

Terviseteabe
projekt –
eestikeelses
väljaandes

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

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
.

Vigastuste
vältimine
Hiiu
maakonnas

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

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.
Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise
koostöövõrgustiku tegevuste koordineerimine,
strateegiline planeerimine ja meeskonna
võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamine, lähieesmärkide
seadmine vastavalt paikkonna vajadustele ja
võimekusele. Võtmeisikute ja /või sidusrühmade
koolitus vigastuste vältimisega otseselt seotud
teemadel vastavalt eelnevalt selgitatud
koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise
ohtudest, tegevuste ja info suunamine kõrgema
riskiga perekondadele. Noortele suunatud
tegevused kaasavad sihtrühma ennast probleeme
nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks.
Eakatele suunatud üritustel käsitletakse ohtusid
eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks
Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise
koostöövõrgustiku tegevuste koordineerimine,
strateegiline planeerimine ja meeskonna
võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamine, lähieesmärkide
seadmine vastavalt paikkonna vajadustele ja
võimekusele. Võtmeisikute ja /või sidusrühmade
koolitus vigastuste vältimisega otseselt seotud

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".

AS Postimees
AS Eesti
Päevaleht
AS Linnaleht
AS SL
Õhtuleht
AS Maaleht
Den za Dnjom
Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti siht- ja
Eesti
sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas projektiplaanis Tervisedendus
määratletud tulemuslikkuse indikaatorite täitmisega. Siht- e Ühing,
ja sidusrühma hõlmatus, mis moodustab tegelikust
projektijuht
sihtrühmast vähemalt 30% ja sidusrühmast 80%;
Kairi Kilp,
vigastussuremuse langus 1% ja vigastushaigestumuse
kairi.kilp@resc
langus vähemalt 5%; projektorganisatsiooni suutlikkuse ue.ee
tase on vähemalt eelmise aasta tasemel.

1 670 tuh
kr

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti siht- ja
sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas projektiplaanis
määratletud tulemuslikkuse indikaatorite täitmisega. Sihtja sidusrühma hõlmatus, mis moodustab tegelikust
sihtrühmast vähemalt 30% ja sidusrühmast 80%;
vigastussuremuse langus 1% ja vigastushaigestumuse
langus vähemalt 5%; projektorganisatsiooni suutlikkuse
tase on vähemalt eelmise aasta tasemel.

181 tuh kr,
märtsdetsember
2010

SA Tuuru,
projektijuht
kontaktisik
Vilma.tikerpuu
@mv.hiiumaa.
ee

295 tuh kr,
märtsdetsember
2010

tervisekahjustuste
vähendamine Hiiu
maakonnas
.

Vigastuste
vältimine
Ida- Viru
maakonnas

Projekti eesmärgiks on tervist
toetava keskkonna
arendamine ja paikkonna
suutlikkuse tõus tegelemaks
kodu- ja vaba aja vigastuste ja
mürgistuste ennetamise, s.h.
alkoholi tarvitamisest tingitud
tervisekahjustuste
ennetamisega paikkondlike
organisatsioonide,
võtmeisikute ja kohalike
omavalitsuste tegevuse kaudu.

teemadel vastavalt eelnevalt selgitatud
koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise
ohtudest, tegevuste ja info suunamine kõrgema
riskiga perekondadele. Noortele suunatud
tegevused kaasavad sihtrühma ennast probleeme
nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks.
Eakatele suunatud üritustel käsitletakse ohtusid
eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks
Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise
koostöövõrgustiku tegevuste koordineerimine,
strateegiline planeerimine ja meeskonna
võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamine, lähieesmärkide
seadmine vastavalt paikkonna vajadustele ja
võimekusele. Võtmeisikute ja /või sidusrühmade
koolitus vigastuste vältimisega otseselt seotud
teemadel vastavalt eelnevalt selgitatud
koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise
ohtudest, tegevuste ja info suunamine kõrgema
riskiga perekondadele. Noortele suunatud
tegevused kaasavad sihtrühma ennast probleeme
nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks.
Eakatele suunatud üritustel käsitletakse ohtusid
eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti siht- ja
sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas projektiplaanis
määratletud tulemuslikkuse indikaatorite täitmisega. Sihtja sidusrühma hõlmatus, mis moodustab tegelikust
sihtrühmast vähemalt 30% ja sidusrühmast 80%;
vigastussuremuse langus 1% ja vigastushaigestumuse
langus vähemalt 5%; projektorganisatsiooni suutlikkuse
tase on vähemalt eelmise aasta tasemel.

Eesti
Tervisedendus
e Ühing,
projektijuht
Marge
Grauberg
marge.grauber
g@hot.ee

280 tuh
kr, märtsdetsember
2010

Vigastuste
vältimine
Jõgeva
maakonnas

Projekti eesmärgiks on tervist
toetava keskkonna
arendamine ja paikkonna
suutlikkuse tõus tegelemaks
kodu- ja vaba aja vigastuste ja
mürgistuste ennetamise, s.h.
alkoholi tarvitamisest tingitud
tervisekahjustuste
ennetamisega paikkondlike
organisatsioonide,
võtmeisikute ja kohalike
omavalitsuste tegevuse kaudu.

Vigastuste
vältimine
Järva
maakonnas

Projekti eesmärgiks on tervist
toetava keskkonna
arendamine ja paikkonna
suutlikkuse tõus tegelemaks
kodu- ja vaba aja vigastuste ja
mürgistuste ennetamise, s.h.
alkoholi tarvitamisest tingitud
tervisekahjustuste
ennetamisega paikkondlike
organisatsioonide,
võtmeisikute ja kohalike
omavalitsuste tegevuse kaudu.

Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise
koostöövõrgustiku tegevuste koordineerimine,
strateegiline planeerimine ja meeskonna
võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamine, lähieesmärkide
seadmine vastavalt paikkonna vajadustele ja
võimekusele. Võtmeisikute ja /või sidusrühmade
koolitus vigastuste vältimisega otseselt seotud
teemadel vastavalt eelnevalt selgitatud
koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise
ohtudest, tegevuste ja info suunamine kõrgema
riskiga perekondadele. Noortele suunatud
tegevused kaasavad sihtrühma ennast probleeme
nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks.
Eakatele suunatud üritustel käsitletakse ohtusid
eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks
Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise
koostöövõrgustiku tegevuste koordineerimine,
strateegiline planeerimine ja meeskonna
võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamine, lähieesmärkide
seadmine vastavalt paikkonna vajadustele ja
võimekusele. Võtmeisikute ja /või sidusrühmade
koolitus vigastuste vältimisega otseselt seotud
teemadel vastavalt eelnevalt selgitatud
koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise
ohtudest, tegevuste ja info suunamine kõrgema
riskiga perekondadele. Noortele suunatud
tegevused kaasavad sihtrühma ennast probleeme
nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks.

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti siht- ja
sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas projektiplaanis
määratletud tulemuslikkuse indikaatorite täitmisega. Sihtja sidusrühma hõlmatus, mis moodustab tegelikust
sihtrühmast vähemalt 30% ja sidusrühmast 80%;
vigastussuremuse langus 1% ja vigastushaigestumuse
langus vähemalt 5%; projektorganisatsiooni suutlikkuse
tase on vähemalt eelmise aasta tasemel.

Jõgeva
Maavalitsus,
projektijuht
Kadi Eessaar,
kadi.eessaar@j
ogevamv.ee

238 tuh kr,
märtsdetsember
2010

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti siht- ja
sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas projektiplaanis
määratletud tulemuslikkuse indikaatorite täitmisega. Sihtja sidusrühma hõlmatus, mis moodustab tegelikust
sihtrühmast vähemalt 30% ja sidusrühmast 80%;
vigastussuremuse langus 1% ja vigastushaigestumuse
langus vähemalt 5%; projektorganisatsiooni suutlikkuse
tase on vähemalt eelmise aasta tasemel.

Järva
Maavalitsus,
projektijuht
Eve Erm,
eve.erm@jarva
mv.ee

227 tuh kr,
märtsdetsember
2010

Vigastuste
vältimine
Lääne
maakonnas

Projekti eesmärgiks on tervist
toetava keskkonna
arendamine ja paikkonna
suutlikkuse tõus tegelemaks
kodu- ja vaba aja vigastuste ja
mürgistuste ennetamise, s.h.
alkoholi tarvitamisest tingitud
tervisekahjustuste
ennetamisega paikkondlike
organisatsioonide,
võtmeisikute ja kohalike
omavalitsuste tegevuse kaudu.

Eakatele suunatud üritustel käsitletakse ohtusid
eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks
Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise
koostöövõrgustiku tegevuste koordineerimine,
strateegiline planeerimine ja meeskonna
võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamine, lähieesmärkide
seadmine vastavalt paikkonna vajadustele ja
võimekusele. Võtmeisikute ja /või sidusrühmade
koolitus vigastuste vältimisega otseselt seotud
teemadel vastavalt eelnevalt selgitatud
koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise
ohtudest, tegevuste ja info suunamine kõrgema
riskiga perekondadele. Noortele suunatud
tegevused kaasavad sihtrühma ennast probleeme
nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks.
Eakatele suunatud üritustel käsitletakse ohtusid
eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti siht- ja
sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas projektiplaanis
määratletud tulemuslikkuse indikaatorite täitmisega. Sihtja sidusrühma hõlmatus, mis moodustab tegelikust
sihtrühmast vähemalt 30% ja sidusrühmast 80%;
vigastussuremuse langus 1% ja vigastushaigestumuse
langus vähemalt 5%; projektorganisatsiooni suutlikkuse
tase on vähemalt eelmise aasta tasemel.

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

208 tuh kr,
märtsdetsember
2010

Vigastuste
vältimine
Lääne-Viru
maakonnas

Projekti eesmärgiks on tervist
toetava keskkonna
arendamine ja paikkonna
suutlikkuse tõus tegelemaks
kodu- ja vaba aja vigastuste ja
mürgistuste ennetamise, s.h.
alkoholi tarvitamisest tingitud
tervisekahjustuste
ennetamisega paikkondlike
organisatsioonide,
võtmeisikute ja kohalike
omavalitsuste tegevuse kaudu.

Vigastuste
vältimine
Põlva
maakonnas

Projekti eesmärgiks on tervist
toetava keskkonna
arendamine ja paikkonna
suutlikkuse tõus tegelemaks
kodu- ja vaba aja vigastuste ja
mürgistuste ennetamise, s.h.
alkoholi tarvitamisest tingitud
tervisekahjustuste
ennetamisega paikkondlike
organisatsioonide,
võtmeisikute ja kohalike
omavalitsuste tegevuse kaudu.

Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise
koostöövõrgustiku tegevuste koordineerimine,
strateegiline planeerimine ja meeskonna
võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamine, lähieesmärkide
seadmine vastavalt paikkonna vajadustele ja
võimekusele. Võtmeisikute ja /või sidusrühmade
koolitus vigastuste vältimisega otseselt seotud
teemadel vastavalt eelnevalt selgitatud
koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise
ohtudest, tegevuste ja info suunamine kõrgema
riskiga perekondadele. Noortele suunatud
tegevused kaasavad sihtrühma ennast probleeme
nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks.
Eakatele suunatud üritustel käsitletakse ohtusid
eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks
Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise
koostöövõrgustiku tegevuste koordineerimine,
strateegiline planeerimine ja meeskonna
võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamine, lähieesmärkide
seadmine vastavalt paikkonna vajadustele ja
võimekusele. Võtmeisikute ja /või sidusrühmade
koolitus vigastuste vältimisega otseselt seotud
teemadel vastavalt eelnevalt selgitatud
koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise
ohtudest, tegevuste ja info suunamine kõrgema
riskiga perekondadele. Noortele suunatud
tegevused kaasavad sihtrühma ennast probleeme
nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks.

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti siht- ja
sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas projektiplaanis
määratletud tulemuslikkuse indikaatorite täitmisega. Sihtja sidusrühma hõlmatus, mis moodustab tegelikust
sihtrühmast vähemalt 30% ja sidusrühmast 80%;
vigastussuremuse langus 1% ja vigastushaigestumuse
langus vähemalt 5%; projektorganisatsiooni suutlikkuse
tase on vähemalt eelmise aasta tasemel.

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

248 tuh kr,
märtsdetsember
2010

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti siht- ja
sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas projektiplaanis
määratletud tulemuslikkuse indikaatorite täitmisega. Sihtja sidusrühma hõlmatus, mis moodustab tegelikust
sihtrühmast vähemalt 30% ja sidusrühmast 80%;
vigastussuremuse langus 1% ja vigastushaigestumuse
langus vähemalt 5%; projektorganisatsiooni suutlikkuse
tase on vähemalt eelmise aasta tasemel.

Põlva
Maavalitsus,
projektijuht
Ene Mattus,
enema@polva
maa.ee

222 tuh kr,
märtsdetsember
2010

Vigastuste
vältimine
Pärnu
maakonnas

Projekti eesmärgiks on tervist
toetava keskkonna
arendamine ja paikkonna
suutlikkuse tõus tegelemaks
kodu- ja vaba aja vigastuste ja
mürgistuste ennetamise, s.h.
alkoholi tarvitamisest tingitud
tervisekahjustuste
ennetamisega paikkondlike
organisatsioonide,
võtmeisikute ja kohalike
omavalitsuste tegevuse kaudu.

Eakatele suunatud üritustel käsitletakse ohtusid
eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks
Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise
koostöövõrgustiku tegevuste koordineerimine,
strateegiline planeerimine ja meeskonna
võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamine, lähieesmärkide
seadmine vastavalt paikkonna vajadustele ja
võimekusele. Võtmeisikute ja /või sidusrühmade
koolitus vigastuste vältimisega otseselt seotud
teemadel vastavalt eelnevalt selgitatud
koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise
ohtudest, tegevuste ja info suunamine kõrgema
riskiga perekondadele. Noortele suunatud
tegevused kaasavad sihtrühma ennast probleeme
nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks.
Eakatele suunatud üritustel käsitletakse ohtusid
eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti siht- ja
sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas projektiplaanis
määratletud tulemuslikkuse indikaatorite täitmisega. Sihtja sidusrühma hõlmatus, mis moodustab tegelikust
sihtrühmast vähemalt 30% ja sidusrühmast 80%;
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

259 tuh kr,
märtsdetsember
2010

Vigastuste
vältimine
Rapla
maakonnas

Projekti eesmärgiks on tervist
toetava keskkonna
arendamine ja paikkonna
suutlikkuse tõus tegelemaks
kodu- ja vaba aja vigastuste ja
mürgistuste ennetamise, s.h.
alkoholi tarvitamisest tingitud
tervisekahjustuste
ennetamisega paikkondlike
organisatsioonide,
võtmeisikute ja kohalike
omavalitsuste tegevuse kaudu.

Vigastuste
vältimine
Saare
maakonnas

Projekti eesmärgiks on tervist
toetava keskkonna
arendamine ja paikkonna
suutlikkuse tõus tegelemaks
kodu- ja vaba aja vigastuste ja
mürgistuste ennetamise, s.h.
alkoholi tarvitamisest tingitud
tervisekahjustuste
ennetamisega paikkondlike
organisatsioonide,
võtmeisikute ja kohalike
omavalitsuste tegevuse kaudu.

Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise
koostöövõrgustiku tegevuste koordineerimine,
strateegiline planeerimine ja meeskonna
võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamine, lähieesmärkide
seadmine vastavalt paikkonna vajadustele ja
võimekusele. Võtmeisikute ja /või sidusrühmade
koolitus vigastuste vältimisega otseselt seotud
teemadel vastavalt eelnevalt selgitatud
koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise
ohtudest, tegevuste ja info suunamine kõrgema
riskiga perekondadele. Noortele suunatud
tegevused kaasavad sihtrühma ennast probleeme
nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks.
Eakatele suunatud üritustel käsitletakse ohtusid
eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks
Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise
koostöövõrgustiku tegevuste koordineerimine,
strateegiline planeerimine ja meeskonna
võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamine, lähieesmärkide
seadmine vastavalt paikkonna vajadustele ja
võimekusele. Võtmeisikute ja /või sidusrühmade
koolitus vigastuste vältimisega otseselt seotud
teemadel vastavalt eelnevalt selgitatud
koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise
ohtudest, tegevuste ja info suunamine kõrgema
riskiga perekondadele. Noortele suunatud
tegevused kaasavad sihtrühma ennast probleeme
nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks.

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti siht- ja
sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas projektiplaanis
määratletud tulemuslikkuse indikaatorite täitmisega. Sihtja sidusrühma hõlmatus, mis moodustab tegelikust
sihtrühmast vähemalt 30% ja sidusrühmast 80%;
vigastussuremuse langus 1% ja vigastushaigestumuse
langus vähemalt 5%; projektorganisatsiooni suutlikkuse
tase on vähemalt eelmise aasta tasemel.

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

227 tuh kr,
veebruar detsember
2010

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti siht- ja
sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas projektiplaanis
määratletud tulemuslikkuse indikaatorite täitmisega. Sihtja sidusrühma hõlmatus, mis moodustab tegelikust
sihtrühmast vähemalt 30% ja sidusrühmast 80%;
vigastussuremuse langus 1% ja vigastushaigestumuse
langus vähemalt 5%; projektorganisatsiooni suutlikkuse
tase on vähemalt eelmise aasta tasemel.

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

216 tuh
kr, märtsdetsember
2010

Eakatele suunatud üritustel käsitletakse ohtusid
eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks
Vigastuste
vältimine
Tallinna
linnas

Projekti eesmärgiks on tervist
toetava keskkonna
arendamine ja paikkonna
suutlikkuse tõus tegelemaks
kodu- ja vaba aja vigastuste ja
mürgistuste ennetamise, s.h.
alkoholi tarvitamisest tingitud
tervisekahjustuste
ennetamisega paikkondlike
organisatsioonide,
võtmeisikute ja kohalike
omavalitsuste tegevuse kaudu.

Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise
koostöövõrgustiku tegevuste koordineerimine,
strateegiline planeerimine ja meeskonna
võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamine, lähieesmärkide
seadmine vastavalt paikkonna vajadustele ja
võimekusele. Võtmeisikute ja /või sidusrühmade
koolitus vigastuste vältimisega otseselt seotud
teemadel vastavalt eelnevalt selgitatud
koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise
ohtudest, tegevuste ja info suunamine kõrgema
riskiga perekondadele. Noortele suunatud
tegevused kaasavad sihtrühma ennast probleeme
nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks.
Eakatele suunatud üritustel käsitletakse ohtusid
eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti siht- ja
sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas projektiplaanis
määratletud tulemuslikkuse indikaatorite täitmisega. Sihtja sidusrühma hõlmatus, mis moodustab tegelikust
sihtrühmast vähemalt 30% ja sidusrühmast 80%;
vigastussuremuse langus 1% ja vigastushaigestumuse
langus vähemalt 5%; projektorganisatsiooni suutlikkuse
tase on vähemalt eelmise aasta tasemel.

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

358 tuh kr,
märtsdetsember
2010

Vigastuste Projekti eesmärgiks on tervist
vältimine
toetava keskkonna
Tartu linnas arendamine ja paikkonna
suutlikkuse tõus tegelemaks
kodu- ja vaba aja vigastuste ja
mürgistuste ennetamise, s.h.
alkoholi tarvitamisest tingitud
tervisekahjustuste
ennetamisega paikkondlike
organisatsioonide,
võtmeisikute ja kohalike
omavalitsuste tegevuse kaudu.

Vigastuste
vältimine
Tartu
maakonnas

Projekti eesmärgiks on tervist
toetava keskkonna
arendamine ja paikkonna
suutlikkuse tõus tegelemaks
kodu- ja vaba aja vigastuste ja
mürgistuste ennetamise, s.h.
alkoholi tarvitamisest tingitud
tervisekahjustuste
ennetamisega paikkondlike
organisatsioonide,
võtmeisikute ja kohalike
omavalitsuste tegevuse kaudu.

Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise
koostöövõrgustiku tegevuste koordineerimine,
strateegiline planeerimine ja meeskonna
võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamine, lähieesmärkide
seadmine vastavalt paikkonna vajadustele ja
võimekusele. Võtmeisikute ja /või sidusrühmade
koolitus vigastuste vältimisega otseselt seotud
teemadel vastavalt eelnevalt selgitatud
koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise
ohtudest, tegevuste ja info suunamine kõrgema
riskiga perekondadele. Noortele suunatud
tegevused kaasavad sihtrühma ennast probleeme
nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks.
Eakatele suunatud üritustel käsitletakse ohtusid
eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks
Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise
koostöövõrgustiku tegevuste koordineerimine,
strateegiline planeerimine ja meeskonna
võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamine, lähieesmärkide
seadmine vastavalt paikkonna vajadustele ja
võimekusele. Võtmeisikute ja /või sidusrühmade
koolitus vigastuste vältimisega otseselt seotud
teemadel vastavalt eelnevalt selgitatud
koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise
ohtudest, tegevuste ja info suunamine kõrgema
riskiga perekondadele. Noortele suunatud
tegevused kaasavad sihtrühma ennast probleeme
nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks.

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti siht- ja
sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas projektiplaanis
määratletud tulemuslikkuse indikaatorite täitmisega. Sihtja sidusrühma hõlmatus, mis moodustab tegelikust
sihtrühmast vähemalt 30% ja sidusrühmast 80%;
vigastussuremuse langus 1% ja vigastushaigestumuse
langus vähemalt 5%; projektorganisatsiooni suutlikkuse
tase on vähemalt eelmise aasta tasemel.

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

277 tuh kr,
veebruar detsember
2010

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti siht- ja
sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas projektiplaanis
määratletud tulemuslikkuse indikaatorite täitmisega. Sihtja sidusrühma hõlmatus, mis moodustab tegelikust
sihtrühmast vähemalt 30% ja sidusrühmast 80%;
vigastussuremuse langus 1% ja vigastushaigestumuse
langus vähemalt 5%; projektorganisatsiooni suutlikkuse
tase on vähemalt eelmise aasta tasemel.

Eesti
Tervisedendus
e Ühing,
projektijuht
Lea Saul,
lea.saul@tartu
maa.ee

248 tuh kr,
märtsdetsember
2010

Eakatele suunatud üritustel käsitletakse ohtusid
eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks
Vigastuste
vältimine
Valga
maakonnas

Projekti eesmärgiks on tervist
toetava keskkonna
arendamine ja paikkonna
suutlikkuse tõus tegelemaks
kodu- ja vaba aja vigastuste ja
mürgistuste ennetamise, s.h.
alkoholi tarvitamisest tingitud
tervisekahjustuste
ennetamisega paikkondlike
organisatsioonide,
võtmeisikute ja kohalike
omavalitsuste tegevuse kaudu.

Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise
koostöövõrgustiku tegevuste koordineerimine,
strateegiline planeerimine ja meeskonna
võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamine, lähieesmärkide
seadmine vastavalt paikkonna vajadustele ja
võimekusele. Võtmeisikute ja /või sidusrühmade
koolitus vigastuste vältimisega otseselt seotud
teemadel vastavalt eelnevalt selgitatud
koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise
ohtudest, tegevuste ja info suunamine kõrgema
riskiga perekondadele. Noortele suunatud
tegevused kaasavad sihtrühma ennast probleeme
nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks.
Eakatele suunatud üritustel käsitletakse ohtusid
eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti siht- ja
sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas projektiplaanis
määratletud tulemuslikkuse indikaatorite täitmisega. Sihtja sidusrühma hõlmatus, mis moodustab tegelikust
sihtrühmast vähemalt 30% ja sidusrühmast 80%;
vigastussuremuse langus 1% ja vigastushaigestumuse
langus vähemalt 5%; projektorganisatsiooni suutlikkuse
tase on vähemalt eelmise aasta tasemel.

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

185 tuh kr,
märtsdetsember
2010

Vigastuste
vältimine
Viljandi
maakonnas

Projekti eesmärgiks on tervist
toetava keskkonna
arendamine ja paikkonna
suutlikkuse tõus tegelemaks
kodu- ja vaba aja vigastuste ja
mürgistuste ennetamise, s.h.
alkoholi tarvitamisest tingitud
tervisekahjustuste
ennetamisega paikkondlike
organisatsioonide,
võtmeisikute ja kohalike
omavalitsuste tegevuse kaudu.

Vigastuste
vältimine
Võru
maakonnas

Projekti eesmärgiks on tervist
toetava keskkonna
arendamine ja paikkonna
suutlikkuse tõus tegelemaks
kodu- ja vaba aja vigastuste ja
mürgistuste ennetamise, s.h.
alkoholi tarvitamisest tingitud
tervisekahjustuste
ennetamisega paikkondlike
organisatsioonide,
võtmeisikute ja kohalike
omavalitsuste tegevuse kaudu.

Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise
koostöövõrgustiku tegevuste koordineerimine,
strateegiline planeerimine ja meeskonna
võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamine, lähieesmärkide
seadmine vastavalt paikkonna vajadustele ja
võimekusele. Võtmeisikute ja /või sidusrühmade
koolitus vigastuste vältimisega otseselt seotud
teemadel vastavalt eelnevalt selgitatud
koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise
ohtudest, tegevuste ja info suunamine kõrgema
riskiga perekondadele. Noortele suunatud
tegevused kaasavad sihtrühma ennast probleeme
nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks.
Eakatele suunatud üritustel käsitletakse ohtusid
eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks
Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise
koostöövõrgustiku tegevuste koordineerimine,
strateegiline planeerimine ja meeskonna
võimestamine. Vigastuste vältimiseks vajalike
tegevuste ja vajaduste selgitamine, lähieesmärkide
seadmine vastavalt paikkonna vajadustele ja
võimekusele. Võtmeisikute ja /või sidusrühmade
koolitus vigastuste vältimisega otseselt seotud
teemadel vastavalt eelnevalt selgitatud
koolitusvajadusele. Väikelaste vanemate
teadlikkuse tõstmine õnnetustesse sattumise
ohtudest, tegevuste ja info suunamine kõrgema
riskiga perekondadele. Noortele suunatud
tegevused kaasavad sihtrühma ennast probleeme
nägema ja lahendusi leidma alkoholi tarvitamise,
ja seeläbi vigastuste tekke teadvustamiseks.

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti siht- ja
sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas projektiplaanis
määratletud tulemuslikkuse indikaatorite täitmisega. Sihtja sidusrühma hõlmatus, mis moodustab tegelikust
sihtrühmast vähemalt 30% ja sidusrühmast 80%;
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

236 tuh kr,
veebruar –
detsember
2010

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse projekti siht- ja
sidusrühma hõlmatusega ja rakendatavas projektiplaanis
määratletud tulemuslikkuse indikaatorite täitmisega. Sihtja sidusrühma hõlmatus, mis moodustab tegelikust
sihtrühmast vähemalt 30% ja sidusrühmast 80%;
vigastussuremuse langus 1% ja vigastushaigestumuse
langus vähemalt 5%; projektorganisatsiooni suutlikkuse
tase on vähemalt eelmise aasta tasemel.

Eesti
Tervisedendus
e Ühing,
projektijuht
Mare Udras,
mare.
udras@mv.wer
ro.ee

239 tuh kr,
veebruar –
detsember
2010

Eakatele suunatud üritustel käsitletakse ohtusid
eaka kodus ja suurendatakse sotsiaalset sidusust
riskide maandamiseks
Lähedase
pereliikme
kaotanud
lapse
rehabilitatsioon

Sihtrühma leidmine sidusrühmade kaudu, lähedase
pereliikme kaotanud lapsele ja perele terapeutilise
rehabilitatsiooni tegevus programmina, s.h. perede
nõustamine ja rehabilitatsiooni laager lastele ning
individuaalne töö traumaga peredele, s.h. suunaga
tegevuse integreerimiseks püsisüsteemi ning
tegevuse korraldamise ja rahastamise
jätkusuutlikuks tagamiseks.
Enneaegne Projekti eesmärgiks on
Juhendmaterjalide koostamine, tõlkimine vene
laps –
enneaegse lapse vanemate
keelde ja trükkimine ning levitamine siht- ja
juhendmater teadlikkus lapse iseärasustega sidusrühma hulgas
jalid
toimetulekuks ning sellest
lapsevanema tulenev haiguse ohje või
tele
patsiendi terviseseisundile ja
sellest tuleneva eluviisi
paranemine ja elukvaliteedi
tõus.
Patsiendi
Projekti eesmärgiks on
Juhendmaterjali koostamine, tõlkimine vene
juhendpatsientide teadlikkus teatud keelde ja trükkimine ning levitamine siht- ja
materjal –
riski vältimiseks ning
sidusrühma hulgas
foolhappe
patsiendi terviseseisundi ja
osa terve
sellest tuleneva eluviisi
beebi
paranemine ja elukvaliteedi
sündimisel tõus.
Lapse
tervisepäevi
k - juhendmaterjal
lapsevanema
tele

Projekti eesmärgiks on tagada
laste terapeutiline leina- ja
traumatöö toimetuleku ning
enesehinnangu parandamiseks
ja vaimse tervise probleemide
ennetamiseks peale lähedase
pereliikme kaotust.

Projekti eesmärgiks on
Juhendmaterjali koostamine, tõlkimine vene
lapsevanemate teadlikkus 0-7 keelde ja trükkimine ning levitamine siht- ja
aastase lapse arengust, tervise sidusrühma hulgas
edendamisest ning haiguste
ennetamisest ning hooldusest,
sellest tuleneva laste
tervisenäitajate paranemine ja

Projekti tulemuslikust mõõdetakse sihtrühma
hõlmatusega (80 peret), professionaalse leinatöö
teenustest on teadlikkus 90% ulatuses kohalike
omavalitsuse sotsiaaltöö või lastekaitse töötajatest. Laste
terapeutiliste leina- ja traumatöös ning individuaalses
traumatöös osalenud laste enesehinnang on paranenud
vähemalt 70% juhtudel.
Projekti tulemuslikkust mõõdetakse sihtrühma
hõlmatusega, juhendmaterjalid ja nõustamise on saanud
vähemalt 90% aastasest sihtrühmast. Projekti tegevustega
rahulolu on nii tervishoiutöötajate kui sihtrühma 50osas
tasemel hea vähemalt 80%.

Laste ja Noorte
Kriisiprogramm,
projektijuht
Maire Riis,
info@lastekriis
.ee

160 tuh kr,
aprilldetsember,
2010

MTÜ Eesti
187 tuhat
Perinatoloogia kr
Selts
16.06.2009
Marja- Liis
–
Mägi
30.06.2010
Marjaliis.magi@kliin
ikum.ee
Projekti tulemuslikkust mõõdetakse sihtrühma
MTÜ Eesti
95 tuhat kr
hõlmatusega, juhendmaterjalid ja nõustamise on saanud Seljaaju ja
vähemalt 75% aastasest sihtrühmast ning vähemalt 50% Vesipeahaigete 16.06.2009
neist on enese- hinnanguliselt kohandanud eluviisi
Selts
–
vastavalt juhendmaterjalile.
30.06.2010
Ann Paal
Ann.paal@gm
ail.com
Projekti tulemuslikkust mõõdetakse sihtrühma
Tallinna
365 tuhat
hõlmatusega, juhendmaterjalid ja nõustamise on saanud Perearstide
kr
vähemalt 90% aastasest sihtrühmast ning vähemalt 50% Selts
neist on enese- hinnanguliselt kohandanud eluviisi
29.07.09 –
vastavalt juhendmaterjalile. Projekti tegevustega rahulolu Le Vallikivi
30.06.2010
on nii tervishoiutöötajate kui sihtrühma 50osas tasemel
hea vähemalt 80%.

elukvaliteedi tõus.
Krooniline
neeruhaigus
– patsiendi
juhendmater
jal id

Tsöliaakiaha
ige
meelespeakordustrükk

Juveniilne
idiopaatiline
artriit –
vihik lastelekordustrükk

Projekti eesmärgiks on
patsientide teadlikkus
kroonilisest neeruhaigusest,
tüsistuste ennetamisest ning
sellest tuleneva
terviseseisundi eluviisi
paranemine ja elukvaliteedi
tõus.
Projekti
eesmärgiks
on
korraldada
kordustrükk
patsiendi
juhendmaterjalile
„Tsöliaakiahaige meelespea“
vajadusel
korrigeerida
voldikus
olevat
infot,
korraldada
kujundamine,
trükkimine ja levitamine, et
seeläbi tagada sihtrühma
informeeritus ja parendada
teadlikkust antud haiguse
olemusest.
Projekti eesmärgiks on
korraldada patsiendi
juhendmaterjali vene keelde
tõlkimine ja kordustrükk
„Juveniilne idiopaatiline artriit
– vihik lastele“, vajadusel
korrigeerida vihikus olevat
infot, korraldada
kujundamine, trükkimine ja
levitamine, et seeläbi tagada
sihtrühma informeeritus ja
parendada teadlikkust antud
haiguse olemusest

Juhendmaterjalide koostamine, tõlkimine vene
keelde ja trükkimine ning levitamine siht- ja
sidusrühma hulgas

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse sihtrühma
hõlmatusega, juhendmaterjalid ja nõustamise on saanud
vähemalt 90% aastasest sihtrühmast ning vähemalt 50%
neist on enese- hinnanguliselt kohandanud eluviisi
vastavalt juhendmaterjalile. Projekti tegevustega rahulolu
on nii tervishoiutöötajate kui sihtrühma 50osas tasemel
hea vähemalt 80%.

Eesti
Nefroloogide
Selts
Mai Rosenberg
Mai.rosenberg
@kliinikum.ee

Käesoleva
projekti
raames
korraldatakse
olemasoleva
juhendmaterjali
kordustrükk.
Vastavalt vajadusele
korrigeeritakse ja
täiendatakse algset trükist võimalikele muutustele
haiguse ravis või haige terviskäitumises.

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse sihtrühma
hõlmatusega, juhendmaterjalid on saanud kõik
tsöliaakiahaiged ja nende lähedased, levitamine toimub
erialaseltsi ja perearstide vahendusel

Eesti
5 tuhat
Tsöliaakia
MärtsSelts,
juuni 2010
Aive Antson
info@tsoliaaki
a.ee

Käesoleva
projekti
raames
korraldatakse
olemasoleva
juhendmaterjali
venekeelne
kordustrükk.
Vajadusel
korrigeeritakse
ja
täiendatakse algset trükist vastavalt võimalikele
muutustele seoses haiguse raviga.
Koostatud infomaterjal tugineb tõenduspõhisel
teabel,
ühtib
reumatoloogide
ja
teiste
rahvusvaheliselt tunnustatud soovitustega, mida
antud haiguse ravis kasutatakse

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse sihtrühma
hõlmatusega, juhendmaterjalid on saanud kõik JIA
patsiendid, kelle emakeel on vene keel ning kes
külastavad raviasutust 2010 ja 2011. aastal või kuuluvad
Reumahaigete Laste ja Noorte Ühingusse ning ei ole
varem kirjalikku infomaterjali haiguse kohta saanud

Reumahaigete 23 734 kr
Laste ja Noorte MärtsÜhing, Ilona
juuni
regonen,
ilona@rhlny.ee

237 tuhat
kr
Juuli 2009
–
30.06.2009

Krooniline
obstruktiivse
kopsuhaigus
e põdeja
meelespea kordustrükk

Vigastuste
ennetamise
kampaaniamaterjalide
väljatöötamine

Ratsionaalse
ravimikasutu
se
kampaaniamaterjalide
väljatöötamine

Projekti eesmärgiks on
korraldada kordustrükk
patsiendi juhendmaterjalile,
vajadusel korrigeerida
voldikus olevat infot,
korraldada kujundamine,
trükkimine ja levitamine, et
seeläbi tagada sihtrühma
informeeritus ja parendada
teadlikkust antud haiguse
olemusest.
Projekti eesmärgiks on
elanikkonna suhtumise ja
hoiakute kujunemine ning
riskiva käitumise
ennetamiseks vajalikest
barjääridest arusaamine ja
nendega toimetulek, mis loob
eeldused, et väheneb
vigastuste ja mürgistuste arv
ning suremus vigastuste ja
mürgistuste tõttu kampaania
sihtrühma hulgas.
Projekti eesmärgiks on
langetada patsientide
omaosaluse määra
retseptiravimite ostmisel
apteegist teavituskampaania
abil.

Käesoleva
projekti
raames
korraldatakse
olemasoleva
juhendmaterjali
kordustrükk.
Vastavalt vajadusele
korrigeeritakse ja
täiendatakse algset trükist võimalikele muutustele
haiguse ravis või haige terviskäitumises.

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse sihtrühma
hõlmatusega, juhendmaterjalid on saanud kõik KOK
põdejad ja nende lähedased, levitamine toimub
erialaseltsi ja eriarstide vahendusel

Eesti Kopsuliit,
Olga
Sumbajeva
Olga.ekl@mail
.ee

Projekti strateegilised tegevussuunad on vigastuste
ennetamise teavituskampaania kontseptsiooni ja
kõigi kampaaniamaterjalide ettevalmistamine (s.h.
eeltestimine) eesti ja vene keeles kampaania
sihtrühmale ja sidusrühmadele koostöös
asjaomaste partnerite ja asutustega.

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse tellija poolt
aktsepteeritud kampaaniamaterjalide plaanikohase ja
õigeaegse valmimise alusel ning tellija, partnerite ja
protsessis osalenud asutuste ja ekspertide rahuloluga nii
koostamise protsessile ja tulemustele.

Idea Public OÜ 107600 kr
Aprill –
juuni 2010

Projekti strateegilised tegevussuunad on
ratsionaalse ravimikasutuse teavituskampaania
kontseptsiooni ja kõigi kampaaniamaterjalide
ettevalmistamine (s.h. eeltestimine) eesti ja vene
keeles kampaania sihtrühmale ja sidusrühmadele
koostöös asjaomaste partnerite ja asutustega.

Projekti tulemuslikkust mõõdetakse tellija poolt
aktsepteeritud kampaaniamaterjalide plaanikohase ja
õigeaegse valmimise alusel ning tellija, partnerite ja
protsessis osalenud asutuste ja ekspertide rahuloluga nii
koostamise protsessile ja tulemustele.

Alfa-Omega
100 tuhat
Communicatio Aprillns OÜ
juuni 2010

32826 kr
Aprillnovember
2010

Vigastuste
ennetamise
ja
ratsionaalse
ravimikasutu
se
meediakampaania

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%.

Toimub
sügisel
2010

