
 

Projekti nimetus: 

Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine 

Toetatav tegevus 2.4. Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks 

SFOS-i kood 2014-2020.2.07.004.01.15-0003 

 
 

Koostööpäev „Terve ja turvaline kodukant“ 

 
Toimumise aeg: 24.09.2018 

Toimumise koht: Häädemeeste vald, Tahku Tare Tahkuranna, 86509 Pärnu maakond 

 

Milleks kokku tuleme? 

- Arutame, kuidas saame anda ühise panuse turvalisema elu heaks kodukandis; 

- arutame  koostöö üle kohalike eestvedajate, politsei ja vallavalitsuse vahel; 

- paneme paika plaani, mida kogukond saab ise ära teha, et kodukant oleks turvalisem ja 

rahvas tervem ning vaatame, kuidas seda rahastada. 

Tule kohale ja arutame ideed läbi: 

- kuidas eluolu kodukandis parandada,  

- mida politseiga koos muuta saab, 

- mida vallavalitsus teisiti võiks teha,  

Kes veel tulevad: 

- Pärnu Poitseijaoskonna kuueliikmeline meeskond 

- Merle Einola – SA Pärnumaa Arenduskeskus, rahvatervise ja turvalisuse spetsialist 

- Daisi Sprenk - SA PA MTÜ konsultant, Kaiu Kustasson - Pärnumaa Spordiliidust 

- omavalitsuse esindajad, ettevõtjad, kohalikud elanikud 

 

Päevakava: 

9:30  Kogunemine, tervituskohv 

10:00   Mida päev toob ja mis on turvalisuse nõukogu – Merle Einola SA PA 

10:15  Pärnumaa turvalisus on meie kätes – Andres Sinimeri,  

- KOV- i ja kogukondade roll sisejulgeolekus  

- Kogukondade kaasamine kohaliku ja maakondliku turvalisuse tagamisse 

- Kogukondade tugevdamine läbi kogukondliku koostöö väärtustamise  

10:45   Kogukondlike turvalisuse projektide rahastamine – Merle Einola, SAPA 

11:00   Rahvatervis ja minu tervis - Merle Einola, SAPA 

- TAI plaanide tutvustus. Projektikonkurss „Suhkur-sõber või vaenlane vol 3“ 

- Tervise ja heaoluprofiili tähtsusest KOV-i tegevustes 

11:20   Pärnumaa Spordiliidu tegevus rahvatervise edendamisel – Kaiu Kustasson, PSL 

11:40   SA PA uuenenud võtmes – Daisi Sprenk, SAPA 

            Vabaühendustele/mtü-dele suunatud teenused ja saabuvad üritused    

12:00   Lõuna 

12:40  Arutame gruppides, kuidas saame rahvatervist ja turvalisust paremaks muuta.  

15:30   Päeva kokkuvõte ja lõpetamine 

Kohapeal individuaalsed konsultatsioonid ja nõustamine MTÜ valdkonnas.  

 

Vajalik on eelnev registreerimine telefonil +372 5566 7906 või merle@parnumaa.ee 

 

Üritust koostöövõrgustiku tõhustamiseks korraldab Pärnumaa turvalisuse nõukogu ja rahastab 

Siseministeerium Euroopa Sotsiaalfondist.  


