Rahu ja inimõiguste tegevuskava
Strateegia eesmärgid (aastani 2020)
1. Arstitudengid on teadlikud humanitaarprobleemidest ning oskavad osutada humanitaarabi
Indikaatorid:
•

Aastaks 2016 on leitud 1 strateegiline ja pikaajaline koostööpartner
humanitaarabiprojekti läbiviimiseks, mis võimaldaks arstitudengitel osutada
humanitaarabi.

2. Arstitudengid on teadlikud inimõigustega seotud murekohtadest.
Indikaatorid:
•
•

Aastaks 2016 on käivitatud ürituste sari, mille raames tutvustatakse arstitudengitele
inimõigustega seotud probleeme.
Aastas toimub vähemalt 5 inimõiguste murekohtasid tutvustavat üritust. Aastaks 2020
on neid toimunud 20.

3. Koolikiusamisega seotud inimestel on tugisüsteem oma loo jagamiseks
Indikaatorid:
•
•
•

Aastaks 2016 on käivitatud kodulehekülg koolikiusamisohvrite abistamiseks.
Aastaks 2017 on Facebooki leht „Avameelselt koolikiusamisest“ kogunud 1500
järgijat.
Aastaks 2020 on Facebooki leht „Avameelselt koolikiusamisest“ kogunud 3000
järgijat.

4. Koolikiusamise ohvrite arv on langenud [number täpsustumisel]
Indikaatorid:
•
•

Aastaks 2017 on alustatud koolitustega koolikiusamise kohta põhikooli õpilaste seas.
Aastaks 2020 jõuavad koolikiusamist puudutavad koolitused 1000 koolinooreni aastas.

5. Lastekodude lapsed on kaasatud noorsootöösse ning motiveeritud leidma viise eneseteostuseks
Indikaatorid:
•

Aastaks 2017 on EAÜSi liikmed alustanud koostööd esimese lastekoduga, mille
raames viiakse laste seas läbi koolitusi ja motivatsiooni tõstvaid üritusi.

Eesmärgid kuni oktoober 2016
1. Koolikiusamisega seotud inimestel on tugisüsteem oma loo jagamiseks
•

Koolitus liikmetele

•

Materjalide koostamine

2. Lastekodude lapsed on kaasatud noorsootöösse ning motiveeritud leidma viise eneseteostuseks
•

Liikmed aktiivselt käivad lastekodus ja otsivad ühiseid tegevusi

3. Arstitudengid on teadlikud inimõigustega seotud murekohtadest.

•

Jätkata erinevate teemaürituste korraldamisega – Jõuda iga 2 kuu tagant ühe ürituse
tegemiseni

4. Töögrupp on toimiv ja meeldiva sisekliimaga
•

Liikmed saavad üksteisega hästi läbi ja koostöö sujub

5. Töögrupi tegemised jõuavad EAÜSi liikmeteni – siseveebi üles laadimine korda saada
•

Töögrupiinfo kodulehel on täpne ja uuendatud

•

Kasutada aktiivselt Facebooki gruppi ja meililisti info edastamiseks

6. Teha avalik konkurss assistendi leidmiseks
7. Suvel saada, kas SCORP laagrisse või SCORP TNTle vähemalt 2 osalejat
8. Saada vähemalt 5 rebast enda töögruppi järgmine aasta
9. Korraldada 2 siseüritust

Tegevuskava mai 2016 – aprill 2017
Aeg

Tegevus

Eesmärk

Tulemus

Vastutaja

Indikaatorid

Eelarve

01.06.2016

Laste kaitse päev

(4)

Lapsed suhtuvad
erinevustesse avatumalt
ja tolerantsemalt

Anu Parvelo

Osalejate
tagasiside

50€

Suvi 2016

Koostööpartneri
otsimine

(1)

Tehtud esimene samm
humanitaarabi oskuse
parandamiseks
arstitudengite seas

Anu Parvelo

Koostööpartneri
olemasolu

-

August
2016

SCORP camp

(1,2)

Liikmed on teadlikud
inimõiguste
murekohtadest,
humanitaarabiprojektidest

Anu Parvelo

Osalejate arv

Osalejate
arv x 220€

September
2016

Rebasehüppe
üritus (teemal
prostitutsiooni
teadlikkuse
tõstmine)

(2)

Tõsta esmakursuslaste
huvi ja teadlikkust
inimõiguste probleemide
kohta

Liisa Loigu ja
Anu Parvelo

Osalejate arv,
tagasiside

30€

September
2016

Koolitus
liikmetele koolikiusamisega
tegelemiseks

(3,4)

Osalejad oskavad
koolikiusamist klassis
käsitleda, teavad
erinevaid meetodeid

Raul Kohava

Osalejate arv,
tagasiside

75€?

Oktoober
2016

Koolikiusamise
koduleht

(3,4)

Kodulehel on uus info ja
kogu info on seal üleval

Raul Kohava

Kodulehe
toimimine

-

Oktoober
2016

Koolikiusamisega
tegelev aktiivrühm alustab
proovikoolituste
tegemisega

(3,4)

Valmisolek koolitustega
alustamiseks

Raul Kohava

Koolitajate arv

-

Oktoober
2016

Lastekodudega
taasloodud
kontakt, tegevuste
juhend

(5)

Lastekodudele esitatud
selge tegevuste plaan ja
olemas huvilised

Evamaria
Elisabet
Keränen

Huviliste arv

-

Oktoober
2016

Transsoolisuse
kohta inimõiguste
teema üritus

(2)

Koostöö SCROAga,
arstitudengid on
teadlikud transsoolistega
seotud probleemidest

?

Osalejate arv,
tagasiside

?

November
2016

Esimene
lastekodude üritus

(5)

Lastekodu lastega ühiselt
ennast arendavate
tegevuste tegemine

Evamaria
Elisabet
Keränen

Tagasiside

30

November
2016

Inimõiguste üritus

(2)

Teema pole veel kindel

Michelle Mitt

Osalejate arv,
tagasiside

30

10.12.2016

World Human
Rights Day

(2)

Tegevus pole veel kindel

Anu Parvelo

Jaanuar
2017

Siseõhtu

Veebruar
2017

Teine lastekodude
üritus

Anu Parvelo
(5)

Lastekodu lastega ühiselt
ennast arendavate
tegevuste tegemine

Evamaria
Elisabet
Keränen

30
Tagasiside

30

Aprill 2017

Inimõiguste üritus

(2)

Teema pole kindel

Michelle Mitt

Osalejate arv,
tagasiside

30

Vahemikus
2016/2017

SCOPHga vaimse
tervise ürituste
tegemine

(2)

Parem vaimne tervis
arstitudengite seas

Karolin Riips

Osalejate arv,
tagasiside

?

Vahemikus
2017
jaanuaraprill

Koolides
koolikiusamise
koolitused

(3,4)

Klass tegeleb ühiselt
koolikiusamise vastu
seismisega

Raul Kohava

Koolitusel
osalenud õpilaste
arv

-

