EPRÜ TEGEVUSKAVA 2012/ 2013
Kinnitatud üldkoosoleku otsusega 12.06.12
Põhikirjast tulenevad arengusuund

1. Psühhosotsiaalse
rehabilitatsiooni ideede ja
printsiipide väärtustamine,
levitamine ja rakendamine

2. psühhosotsiaalse
rehabilitatsiooni ideedest ja
printsiipidest lähtuvate
spetsialistide ja praktikute
ühendamine, erialaste vajaduste
rahuldamine, huvide kaitsmine

Tegevused 2012/2013
Tegevuste eestvedamise eest vastutab juhatus, samas iga liikme isiklik initsiatiiv on
tegevuse õnnestumiseks oluline!
 Hoida kodulehekülg toimiva teemakohasena sh alajaotus
 „ABIVJAJALE“ ( juhatus ja taastujate nõukoda, vabatahtlikud).
 Pakkuda valdkonnapõhiste koolituste tellimise võimalust (EPRÜ
koolitusmeeskond, koolitusmeeskonnaga võib alati liituda)
 Tähistada Rahvusvahelist Vaimse Tervise Päeva ( juhatus koos nõukojaga)
 Jätkata sarja „Küsin ja tean“ väljaandmist ( juhatus)
 Jätkata taastujatele suunatud uudiskirja välja andmist ( Taastujate Nõukoda)
 Jätkata taastujate ja nende lähedaste kaasamisega, eneseabialgatuste toetamine
(juhatus)







Liikme ja / või laiemale huvigrupile suunatud teemapäevad 1-2 x aastas
( juhatus)
Toimiv kodulehekülg ja asjakohane alajaotus “SPETSIALISTILE“ ja
„LIIKMELE“ (juhatus).
Osaleda Tervise Arengu Instituudi sotsiaalvaldkonna koolitusnõukogu töös ( K.
Mäe).
Liikmetele suunatud koolitused ( juhatus)
Liikmete osalemine projektitöös ( iga liikme isiklik initsiatiiv)

3. Psühhosotsiaalse
rehabilitatsiooni ideedest ja
printsiipidest lähtuvate
projektide, ürituste ja
ettevõtmiste kavandamine,
läbiviimine ja toetamine;







4. Psühhosotsiaalse
rehabilitatsioonialase koolituse
ja uurimistöö toetamine,
kavandamine ja läbiviimine






5. Psühhosotsiaalse
rehabilitatsiooni alase koostöö
edendamine nii Eesti Vabariigis
kui rahvusvahelises ulatuses





Jätkata projektide ellukutsumist, mis toetavad EPRÜ missiooni
PSR ideoloogiast lähtuvate programmide ja metoodikate piloteerimine ja
kohandamine Eesti hetkevajadustele (eelkõige toetatud töölerakendamine,
tugiisikuprogramm, taastumiskursus, tugigrupid ja eneseabigrupid).
Kogukonnatöökeskuste ellukutsumine psühhiaatria polikliinikute juures
koostöös psühhiaatrite ja psühhiaatriaõdedega.
Taastujate ja nende lähedaste algatuste toetamine läbi EPRÜ taastujate nõukoja
tegevuse toetamise.
Rahvusvahelise Vaimse Tervise Päeva tähistamine.
Asjakohased koolituspakkumised EPRÜ koduleheküljel: koolituste loetelu, iga
liige võib avaldada soovi tulla siia oma pakkumiste ja ettepanekutega. (CARe
koolitajad).
Osaleda Tervise Arengu Instituudi sotsiaalvaldkonna koolitusnõukogu töös.
Teha koostööd ESTA-ga pakkuda sotsiaaltöötajatele vaimse tervise valdkonna
koolitusi, supervisiooni ja konsultatsioone. Korraldada teemapäevi koostöös.
2012 sügisest pakume CARe lähenemise koolitust koostöös Tallinna Ülikooli
täiendkoolituskeskusega.
Osaleda CARe Europe tegevustes (Eesti esindajad on Triin Vana ja Külli Mäe)
Hoida häid suhteid ja planeerida ühistegevusi jätkuvalt Soome Vaimse Tervise
Keskliiduga (MTKL).
Hoida liikmed kursis WAPR tegevustega. 2012 novembris tulemas WAPR XI
kongress. EPRÜ sai kutse, aga soodustust ei saa konverentsil osalemiseks. Võtta
juhatusega ühendust, kes soovivad osaleda.

