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Päästeameti projektikonkurss mittetulundusühingutele „Õnnetuste ennetamine 2021“ hindamistulemuste kokkuvõte 

  

Komisjoni ettepanekul toetada järgnevaid projektitoetuse taotlusi: 

Nr. Organisatsioon Projekti nimi Projekti sisu Projekti 

kogu-

maksumus 

€ 

Päästeametilt 

taotletav 

summa € 

Piirkond Punktid Põhjendus 

1. MTÜ Eesti 
Puuetega Inimeste 
Koda 

Ennetus ja 
erivajadused 

Projekti eesmärk on 
erivajadustega inimesi 
nõustavate isikute teadlikkuse 
tõstmine, ennetades 
erivajadusega inimese 
võimalikku sattumist 
õnnetustesse 
väheste/puuduvate teadmiste 
või puuduliku 
kommunikatsiooni tõttu. 
 
Tegevuse tulemusena 
valmivad neli lihtsat ja 
lühikest (7-10 min) 
õppevideot milles on 
puudeliikide kaupa 
(nägemine, kuulmine, 
liikumine, intellektipuue) 
käsitletud järgmised teemad: 
-puudeliigi iseloomustus ja 
eripäraga kaasnevate 
tunnuste märkamise oskus 
-erivajadusega inimesele 
vajalikud ja võimalikud 
abivahendid, sh ennetustöös 

13 500 10 000 Üle Eesti 702 
 

Projekt vastab Päästeameti 
prioriteetsetele tegevustele ja 
toetuse taotlemise tingimustele.  



kasutatavad (näiteks 
suitsuandur kurtidele) 
-peamised 
suhtlemissoovitused ja -
võimalused 
 
Õppevideod tehakse tasuta 
kättesaadavaks ja 
korduvesitatavaks kõikidele, 
kes erivajadusega inimestega 
oma töös või muul moel 
kokku puutuvad. Otseseks 
sihtgrupiks on päästjad (nii 
professionaalsed kui 
vabatahtlikud), politseinikud, 
kiirabi töötajad, 
Sisekaitseakadeemia, 
tervishoiukõrgkoolid ja teised 
õppeasutused, kus sihtgruppi 
kuuluvaid spetsialiste välja 
õpetatakse, omavalitsuste 
ametnikud. Õppevideod 
luuakse piisavalt 
universaalsed, et võimalikult 
suurel hulgal inimestel oleks 
võimalik saada teadmisi-
suuniseid, kuidas 
erivajadusega inimese 
teadlikkust ja ohutust tõsta. 
Samuti on oluline, et inimestel 
oleks piisav ettevalmistus 
erivajadustega inimestega 
suhtlemisel: teadmine nende 
eripäradest ja nüanssidest, 
mida silmas pidada 
produktiivse 



kommunikatsiooni ja 
tulemuse saavutamiseks. 
 

2. MTÜ Tamsalu 
Noorte Naiste ja 
Noorte Meeste 
Kristlik Ühing 

“Porkuni Kooli 
veeohutus teod 
2021” 

Projekti eesmärgiks on: 
   1.  Porkuni kooli 
erivajadustega õpilaste 
veeohutus teadmiste 
kinnistamine läbi praktiliste 
tegevuste.  
    2. Porkuni kooli töötajate 
veeohutus teadlikkuse  ja 
ennetavate hoiakute 
kinnistamine;  
    3. Tagada  Porkuni järve 
„vana kooli ujula“ supluskoha 
turvalisus; 
    4. Tõsta Porkuni kooli 
õpilaste ja töötajate 
ohuteadlikkust, vältimaks 
õnnetusi vees.  
 

9 997,6 9 497,6 Porkuni kooli 
lastele 

697 
 

Projekt on vastavuses 
projektikonkursi tingimustega ja 
prioriteetidega. Erivajaduste 
lastega tuleb tegeleda pidevalt.  
 

3. Mittetulundusühi
ng Torma Valla 
Sotsiaalkeskus  

Psüühilise 
erivajadusega 
inimeste kodude 
tuleohutuse 
parandamine Jõgeva 
vallas  

Meie projekti üldine eesmärk 

on suurendada puuetega 

inimeste ja nendega kokku 

puutuvate inimeste teadmisi 

ohutusest ja kodude ohutuks 

muutmise võimalustest.  

Projekti alaeesmärgid on:  

1. Õpetada psüühilise 
erivajadustega 
inimestele 
ohuolukorras 
käitumist ja 
ennetavaid 
meetmeid  

 4373,8 
 

3280,35 Jõgeva vald 631 Projekt vastab Päästeameti 
prioriteetsetele tegevustele ja 
toetuse taotlemise tingimustele. 



2. Anda juhised 
perekondadele ja 
tegevusjuhendajatele 
pereliikme 
vaimupuudest 
tulenevate riskide 
maandamiseks ja 
kodu ohutuks 
muutmiseks  

  
Projekti mõju oli märgata juba 

ettevalmistavas faasis, kui 

koolituspakkumuse kokku 

kirjutamisel pidime väga 

põhjalikult sihtgruppi 

kirjeldama ja viitama 

erisustele tavapärastest 

koolitatavatest.   

Koolituste läbinute oskused 
märgata ohtu ja julgus aidata 
abivajajat paranevad oluliselt, 
mis omakorda aitab 
vähendada ohuolukordade 
teket, hätta sattunud 
inimeste, viga saanute ja 
hukkunute arvu.  
 

4. MTÜ Saaremaa 
Puuetega Inimeste 
Koda 

Teadlikum ja 
ohutum tulevik 
  
  
  
  

Eesmärk: Tõsta 
ohuteadlikkust ja kujundada 
kogukonnaliikmetes õnnetusi 
ennetavaid hoiakuid ja 
käitumist.  
Olulisemad tegevused: erisusi 
arvestava 
evakuatsioonisüsteemi 

4 321 3 596 Saaremaa 603 Projekt vastab Päästeameti 
prioriteetsetele tegevustele ja 
toetuse taotlemise tingimustele.  



paigaldamine, veeohutusalane 
koolitus ja praktiline õpe, 
tuleohutusalane koolitus koos 
praktilise õppega vaimse 
puudega ja psüühilise 
erivajadusega isikutele, 
koolitus puuetega inimestega 
kokku puutuvate inimestele 
(tegevusejuhendajad, 
päästeameti töötajad, 
vetelpääste töötajad jt), 
tagasiside kogumine kirjalikus 
ja suulises vormis (kõik 
sihtgrupi liikmed ei valda 
kirjutamisoskust või ei saa 
kirjutada puudest tulenevalt) 
Sihtgrupid: vaimse puudega ja 
psüühilise erivajadustega 
isikud, teiste erinevate 
puuetega inimeste 
organisatsioonide liikmed ja 
puuetega inimestega kokku 
puutujad või tegelejad, 
suurusega 70 inimest 
Projektiga saavutatavad 
tulemused: paigaldatud on 
erisusi arvestav 
evakuatsioonisüsteem, läbi on 
viidud 4 koolitust  koos 
praktilise õppega, mille 
tulemusena on paranenud 
ohu hindamise oskused ja 
õigesti käitumine 
ohuolukorras, suurenenud on 
kõikide sihtgruppide turvalisus  
 



5. MTÜ Nuti-Võlur Päästa robot! 
Ohutusalaseid 
teadmisi ja oskusi 
arendavad robootika 
õppeväljakud, 
koolitused 
õpetajatele ja 
töötoad noortele. 

Projekti eesmärgiks 
on tõsta noorte, sh 
puuetega noorte ja 
nendega kokku 
puutuvate inimeste 
teadmisi ohutusest 
ja kujundada 
õnnetusi ennetavaid 
hoiakuid ja 
käitumist. 
Vähendada 
tulekahjudes 
hukkuvate ja 
vigastada saavate 
noorte, sh puuetega 
noorte arvu. Lõimida 
robootikat 
ennetustegevusse, 
et läbi mängu 
kinnistada teoreetili 
teadmisi.  
  

Projektiga 
lähenetakse 
ennetustegevuse 
läbiviimisele uut 
moodi metoodikaga 
ning jõutakse 
noorteni 
mitteformaalõppe 
(huvihariduse ja 
huvitegevuse) 
kaudu. 
Robootikaringid on 
noorte seas väga 
populaarsed. 

10 563 9 995 Võrumaa 553 Projekt vastab Päästeameti 
prioriteetsetele tegevustele ja 
toetuse taotlemise tingimustele. 
Innovaatiline lähenemine. 



Robootika valdkonna 
huvihariduse ja 
huvitegevuse 
läbiviijad 
igapäevaselt 
lõimivad oma õppes 
erinevaid valdkondi. 
Näiteks paljud 
robootikud FIRST 
LEGO League 
väljakutse raames 
tegelevad noorte 
vähese liikumise 
probleemile 
lahenduste 
otsimisega. Samuti 
saab robootikat 
lõimida ohutusalase 
ennetustegevusega. 
Teema käsitlemist 
abistaksid 
temaatilised robotite 
õppematid. Projekti 
edukuse tagab 
sihtgrupiga 
tegelevate õpetajate 
robotite kasutamise 
kompetentsi ja 
robootiliste 
vahendite  
olemasolu. 
Elluviidava projekti 
käigus loodud 
ohutusteemalisi 
robootika 
õppematte saab 
kasutada ka 



formaalõppes 
(üldhariduskoolides) 
ja nt ohutuspäevadel 
töötubade 
läbiviimisel.   
  

Projekti elluviimise 
käigus disainitakse ja 
prinditakse PVC 
kangale 
uuenduslikud ja 
mängulised 
ohutusteemalised 
robootika 
õppematid, luuakse 
õppemattide 
kasutamist toetav 
õppematerjal, 
viiakse läbi 
töötubasid 
robootikaringides 
osalevatele noortele, 
sh erivajadustega 
noortele, projekti 
jätkusuutlikkuse 
tagamiseks viiakse 
läbi koolitused 
huvihariduse ja -
tegevuse õpetajatele 
ja puuetega 
noortega kokku 
puutuvatele 
inimestele.   

 



6. Jõgevamaa 
Diabeetikute Selts 

Puuetega inimeste 
turvalisuse tõstmine 
Jõgeva vallas 
  
  
  
  

Projektiga soovime tõsta 
Jõgeva valla puuetega 
inimeste toimetulekut ning 
turvalisuse taset tule- ja 
veeohutuse alal. Selle 
saavutamine toimub 
teoreetiliste teadmiste 
andmise ja praktiliste 
tegevuste ning kogemuste 
kaudu. Toimuvad loengud, 
praktilised õppused ja 
kogemuste vahetamine. Viime 
läbi veeohutuse ja 
tuleohutuse alased 
õppepäevad,  kus esinevad 
vastavate erialade 
spetsialistid, kes peale 
teoreetiliste esinemise 
näitavad praktiliselt, kuidas 
käituda ohuolukorras, 
kasutada päästevahendeid 
ohuolukorra likvideerimiseks 
ja esmaabi andmiseks. 
Sihtgrupiks on Jõgeva valla 
puuetega inimesed (neist 73 
Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi 
liiget). Planeeritud on kokku 
80 osalejat 
veeohutuskoolitusel ja 40 
osalejat tuleohutuskoolitusel. 
 Projekti tegevused viiakse läbi 
koostöös Jõgeva 
Vallavalitsuse, Jõgevamaa 
Puuetega Inimeste Koja, 
Päästeameti Lõuna- 
Päästekeskuse ennetusbüroo, 
Kuremaa Vabatahtlik 

1 566  1 166 Jõgeva vald 539 Projekt vastab Päästeameti 
prioriteetsetele tegevustele ja 
toetuse taotlemise tingimustele. 



Järvepääste seltsi ja Udu 
Taluga.  
Projekti elluviimise 
tulemusena oleme 
saavutanud Jõgeva  valla 
puuetega inimeste ja 
Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi 
liikmete teadlikkuse ja 
praktiliste ennetus- ja 
päästetööde oskuste tõusu 
tule- ja veeohutuse nõuete 
täitmisel. Samuti oleme 
teadvustanud päästealaste 
oskuste ja teadmiste 
vajalikkusest meie 
elukeskkonnas ja igapäeva 
elus ning kuidas vältida nende 
rikkumist.  
 

 

 

Komisjoni ettepanekul mitte toetada järgnevaid projektitoetuse taotlusi: 

7. Luutsniku Pääste 
Ennetuskeskus 
MTÜ  
  
   

Päästevahendite 
kappide 
paigaldamine 
 

Projekti eesmärk on turvalisus 
veekogude ääres. Projekti 
käigus paigaldame 12 
päästevahendite kappi 
Põlvamaa järvede äärde: Jõksi 
järv, Kiidjärv, Põlva järv, 
Külajärv, Pikkjärv, Vana-Koiola 
järv, Palojärv, Räpina järv, 
Värska laht, Nohipalo 
Mustjärv, Meelva järv, 
Mooste järv. Igasse kappi 
paneme 2 päästevesti, 

4 320  4 104 Põlvamaa 455 Projekt ei ole otseselt seotud 
puuetega inimestega. Muidu mõte 
on hea. Võib proovida teisi 
võimalusi taotleda toetust. 



jäänaelad ja 20 m viskeliini. 
Kapi uksele paigaldame 
infokleebise Kuidas 
päästa uppunut, hädaabi 
numbri 112 ning 
kontakttelefoni, kuhu teatada, 
kui vaja kapi sisu täiendada. 
Iga 
vabatahtlik, kes märkab, et 
kapi sisu on vaja täiendada, 
võib sellest teatada 
kontakttelefonile. Tänu pääste 
inventarile on päästjal 
võimalus uppujat abistada 
ilma oma elu ohtu seadmata. 
Ta paneb päästevesti selga, 
talvel jäänaelad jalga ja viskab 
hädasolijale viskeliini, mille 
abil kannatanu elu 
päästmiseks ta veest välja 
tõmmata. Kui abi on antud, 
paneb vahendid kappi tagasi. 
  
 

 MTÜ 
GAMESTHATMATT
ER 

Tule- ja 
veeõnnetuste 
ennetamise ja 
juhtimise tõsine 
mäng S.O.S Game 

Projekti S.O.S Game eesmärk 
on: 
 
● tõsta Tõsise Mängu 
metoodika kaudu sihtgrupi 
teadlikkust tule- ja 
veeohtudest ning 
hädaolukordadeks 
valmisoleku taset puuetega 
(füüsilise ja vaimse tervise 
probleemidega) inimestega 
töötavatele asutustes. 

10 510  9 984,5  Üle Eesti 410 Projekt ei ole otseselt seotud 
puuetega inimestega. Sellisel kujul 
ei vasta meie soovidele. 



● arendada inimestes 
õnnetusi vältivat hoiakut ja 
käitumist. 
● puuetega inimeste 
vajaduste äratundmine 
tulekahju ja vee korral. 
 On tõestatud, et mängimine 
on kõige tõhusam ja tõhusam 
viis käitumisharjumuste 
nihutamiseks. Tõsise Mängu 
kaudu toimuvad 
käitumisharjumuste muutused 
on sellised väikesed 
muudatused, mis on nii 
sujuvad, et mängu osalised 
isegi ei tunne muutmise nimel 
tehtud pingutusi. 
Hädaolukorra teadlikkuse 
loomine mängude kaudu on 
vaevatu ja seetõttu tõhusam. 
 
            Selles Tõsises Mängus, 
mida mängitakse mängijate 
nutiseadmete kaudu, luuakse 
erineva keerukuse astmega 
mängutasemed, et luua 
erinevaid stsenaariume, mis 
parandavad töötajate 
valmisolekut 
hädaolukordades.  Need 
hädaolukordade 
stsenaariumid hõlmavad 
tuleõnnetusi, hädaolukordi 
vees, puuetega inimeste 
eriolukorda ja vaimse tervise 
probleeme, 



evakuatsioonivalmidust ja 
esmaabi andmist, jne. 
 Sihtgruppi kuuluvad 
töökollektiivid, ettevõtted ja 
organisatsioonid, kes töötavad 
puuetega inimestega ja 
vähenenud töövõimega 
inimestega, näiteks 
erihooldekodud, eakate 
hooldekodud ja raviasutused. 
Mäng parandab sihtrühma 
ohutuse alast teadlikkust ja 
valmisolekut, samuti suureneb 
mängijate teadlikkus 
puuetega inimeste 
eripäradest ja nende erilisest 
käitumisest hädaolukordades. 
 

9. MTÜ Allikaveed 
  
   

Veeohutus on kõigi 
asi 

Eesmärk: Tõsta elanikkonna 
veeohuteadlikkust ning 
kujundada inimestes õnnetusi 
ennetavaid hoiakuid ja 
käitumist, et tagada puuete ja 
vaimse tervisehädadega 
inimeste uppumisega seotud 
õnnetuste ja vigastuste 
ennetamine koostöös terve 
kogukonnaga, et inimesed 
oskaksid märgata ja abistada. 
 
Olulisemad tegevused:  

1) Roosna-Alliku 
tehisjärve ja selle 
rannaala veeohutuse 
parendamine, et viia 
turvaliselt läbi 
suvealguse 

6140 5751  335 Projekt ei ole otseselt seotud 
puuetega inimestega, mis oli meie 
tingimustes prioriteet. 



perepäevi, süstaringe 
ja suvelõpu 
perepäevi, mille 
käigus toimuvad 
veeohutuse õpitoad 
ning tagada 
tehisjärve ääres vaba 
aega veetvate 
inimeste veeohutus. 

2) Veeohutust tagavate 
päästevahendite 
soetamine Roosna-
Alliku tehisjärve-
äärsesse õppeklassi 
ja järve-äärsele 
rannaalale, et viia 
turvaliselt läbi 
suvealguse 
perepäevi, süstaringe 
ja suvelõpu 
perepäevi. 

3) Veeohutuse 
koolitused ja 
suvealguse 
perepäeva ning 
suvelõpu perepäeva 
veeohutuse-alased 
tegevused.         
 

Sihtgrupp: Roosna-Alliku 
elanikud 435 inimest ja 
lähikülades elavad 255 
inimest, Kokku 690 inimest  
(Paide linna koduehe 
andmetel 10.12.2020 seisuga), 
sealhulgas vaimse puude või 
vaimse erivajadustega 



inimesed, nii noored kui 
täiskasvanud, keda on 
(Sotsiaalkindlustusametile 
09.12.2020 esitatud päringu 
alusel) piirkonnas 396 ehk üle 
50% kogu piirkonna 
elanikkonnast!!! Selline suur 
arv on projekti meeskonnale 
üllatus, kui ise mõtlesime 
inimeste kaupa, keda me 
teame, et kellel on vaimseid 
või psüühilisi probleeme, siis 
saime arvuks 96, mis 
tähendab, et sihtgrupp on 
väga suur ning tihti varjavad 
inimesed seda või ei oska 
teised kaaskodanikud seda 
üldse tähelegi panna 

10. MTÜ Nõo 
Priitahtlik 
Päästeselts 

Nõo Priitahtliku 
Päästeseltsi kriisiaja 
toimevõimekuse 
tõstmine 

Kriisiajal toimepidevuse 
säilitav Nõo vald. Nõo PPS on 
suuteline tagama Nõo vallas 
joogivee transpordi ja sooja 
söögi/joogi valmistamise ka 
pikemaajalise elektri 
katkestuse korral. 
 
Nõo PPS osaleb 3 Nõo vallas 
toimuval üritusel 
ohutuspäev/lastelaager/väliõp
pused. 
Kriisiajal toimepidevuse 
tagamiseks soetame mobiilse 
väliköögi ning joogivee 
transportimiseks sobiva 
haagise (kuni 3500kg 
täismassiga, veepaak ca 
1800L). 

10 650 10 000 Nõo vald 325 Projekt ei ole otseselt seotud 
puuetega inimestega, mis oli meie 
tingimustes prioriteet. 



Projekti sihtgrupiks on Nõo 
valla elanikud ja asutused - 
lasteaed, kool, hooldekodu, 
eakate päevakeskus. 
Projekti lõpuks on Nõo vallas 
paranenud kriisaja 
toimepidevuse tagamise 
võimekus. 
 
Kriisiajal tulemuslikuks 
toimepidevuse tagamiseks 
oleme tänaseks soetanud 4x4 
veovalemiga majandussõiduki 
Toyota Hilux, mida oleme 
kasutanud ka oma 
ennetushaagise 
transportimiseks. Kriisajal 
iseseisva toimepidevuse 
(joogivesi, soe söök ja jook) 
tagamisest on komplektist 
puudu mobiilne väliköök ja 
joogiveehaagis. Soetatavad 
vahendid võimaldavad tagada 
kvaliteetse joogivee ja sooja 
söögi/joogi kindlustamise Nõo 
valla erinevatele asutustele ja 
elanikele. 
   
Seltsi enda vahendid kriisiaja 
toimepidevuse tagamiseks 
võimaldavad kiirelt ja 
operatiivselt reageerida 
kriisiolukordadele. 
 

 


