Eesti Punase Risti (EPR) strateegiline tööplaan aastateks 2015 - 2019
Eesti Punane Rist lähtub oma töös Genfi 1949.a. Konventsioonidest, nende 1977.a.
ja 2006.a.lisaprotokollidest, EPR kinnitatud põhikirjast ja Rahvusvahelise Punase
Risti Liikumise põhimõtetest, milleks on
inimlikkus, võrdsus, erapooletus, sõltumatus, vabatahtlikkus, ühtsus,
ülemaailmsus
Organisatsioonilise töö efektiivsuse tagamiseks ja EPR kui ühtse terviku sisemise
integreerituse ja koostöö jätkamiseks on EPR planeerinud oma tegevuse suundi
alates EV taasiseseisvumisest 1991.a. alates. Iga kongressidevaheline tööplaan on
eelneva loogiline jätk ja on tingitud vajadusest olla arusaadav mitte ainult oma
organisatsiooni sees, eesmärk on olla ka võrdväärne koostööpartner rahvusvahelisel
areenil, mida võimaldab nüüdseks rahuldav materiaal-tehnilise baasi olemasolu.
Sellele ei saa peatuma jääda ja lähtudes pidevalt arenevatest protsessidest
ühiskonnas tuleb keskenduda töö sisulistele küsimustele. EPR rahvusvahelise
valitsusvälise organisatsioonina on tänaseks 16 kohaliku seltsi näol reaalne ja
arvestatav jõud meie põhikirjaliste eesmärkide elluviimisel oma valitsuse tegevust
abistavas rollis.
Eesmärgid:
l. Jätkata Eesti Punase Risti kui ühiskonna vajadustele vastava hästifunktsioneeriva
arvestatava finants- ja materiaalse baasiga rahvusliku organisatsiooni kujundamist:
 Tagada kaasaegsete info-tehnoloogiliste süsteemide funktsioneerimine EPR
võrgustikus
 Kindlustada EPR materiaal-tehnilise baasi areng organisatsiooni
järepidevuse tagamiseks
2. Ennetusprogrammide kaudu terviseriskide vähendamine elanikkonna hulgas:
 Pidevalt täiustada olemasolevaid materjale tervisealase preventiivtöö
tagamiseks ühiskonna liikmete seas
 Jätkata tööd narkootiliste ainete kuritarvitamise ennetuse valdkonnas
 Läbi EPR võrgustiku jätkata tööd noorsoo hulgas nende sotsiaalselt
aktsepteeritava arengu kujundamiseks.
 Jätkata tööd vabatahtliku veredoonorluse propageerimisel ja veredoonorite
panuse tunnustamisel inimelude päästmisel.
3.Elanikkonna esmaabi-alane väljaõpe.
 Kindlustada EPR esmaabi õpetamine kaasaegsete vajalike esmaabi
meetodite ja vahenditega.
 Jätkata elanikkonna esmaabi-alast väljaõpet koosk6las EV kehtivate
seadustega.
 Tagada esmaabi õpetajate nõuetekohane väljaõpe
 . Arendada igati esmaabi-alast tegevust, mis on suunatud lasteaedade
laste, koolide algklasside ja keskastme õpilastele.
 Jätkata tööd ea-alase programmi elluviimisega, mis on suunatud
noorte (jalg)ratturite ettevalmistamisele vanuseastmes 10- 13 a.
kätumaks õnnetuse konal
 Jätkata programmilist väljaõpet psühhosotsiaalse esmaabi valdkonnas
ja tagada selle õpetajatele vastav koolitus.
 Kindlustada esmaabi-alaste vajalike trükiste tõlkimine ja kirjastamine.
 Olla valmis osalemiseks rahvusvahelistes esmaabi-alastes programmides
oma väljaõppe piires.

4. Tagada kooskõlas "Hädaolukorra seadusega" EPR vabatahtlike vastavus
oskuslikuks käitumiseks hädaolukorras:
 Vastavalt kinnitatud EPR programmõpetusele tagada iga kohaliku EPR seltsipoolne vabatahtlike ettevalmistamine oskuslikuks käitumiseks hädaolukorras.
 Tagada esmaabi-rühma liikmete jt. esmaabi-alase ettevalmistuse saanud
vabatahtlike rakendamine ühiskonna igapäevases elus (turvamine massiüritustel)
 EPR poolt ettevalmistatud vabatahtlike esmaabirühmade riigile abistava rolli
tagamine hädaolukorras koostöös asjaomaste institutsioonidega.
5.Ühiskonna enimhaavatavuse leevendamine.
 Jätkata vastavalt vajadusele kohalikele omavalitsustele teenuste osutamist
toimetulekuraskustesse sattunud inimeste kindlustamisel abiga kuni olukorra
lahenemiseni
 Jätkata koolivaheaegadel suurte perede ja toimetulekuraskustega perede
lastele preventiivse iseloomuga päevalaagrite korraldamist, täiustades
olemasolevaid programme vastavalt elu poolt dikteeritud vajadustele.
 Olla vajadusel abistavaks jõuks omavalitsustele elanikkonna enimhaavatavuse
vähendamisel Euroopa Liidu direktiivide valguses.
6.Punase Risti põhiprintsiipide ja rahvusvahelise humanitaarõiguse-alaste teadmiste
edastamine ja rakendamine.
 Jälgida "Punase Risti nime ja embleemi kasutamise ja kaitse seaduse"
rakendumist.
 Jätkata humanitaaralast tegevust , järgides Eesti Vabariigi arengukoostöö
põhimõtteid humanitaar- ja arenguabi valdkonnas.
 Jätkata otsimisteenistuse (tracing-service) tööd vastavalt PR mandaadile.
 Propageerida ühiskonnaliikmete sallivat suhtumist vähemusgruppidesse
(religiooni-, etnilisuse tasandil, puuetega inimeste suhtes jne.).
 Jätkata õppeprogrammi ,,Avastades humanitaarõigust" üldhariduskoolides
rakendamist
 Jätkata tööd rahvusvahelise humanitaarõiguse põhiprintsiipide selgitamisel
EPR vabatahtlikele ja laiemale elanikkonnale
 Toetada igakülgselt kodanike initsiatiivi aktsioonide korraldamisel
enimhaavatavate toetamiseks kodu- ja välismaal.
7. Kooskõlas Rahvusvahelise Punase Risti Liikumise põhiprintsiipidega koostöö
jätkamine rahvusvahelisel tasandil teiste riikide rahvuslike seltsidega.

