September 2020

Eesti Reumaliidu tegevuskava 2020-2022.

Põhikirjalised eesmärgid on täpsustatud arengukavas:

1. Kogu Eesti elanikkonnale on reumaatiliste haigustega seotud informatsioon on lihtsalt
2.
3.
4.
5.
6.

kättesaadav ning reumaatilistel haigetel on võimalus pääseda ligi parimatele võimalikele
teenustele ja toetusele.
Ühiskond on teadlik reumaatilistest haigustest, mõistetakse nende haiguste mõju ulatust ning
varajase diagnoosimise ja ennetuse olulisust.
Reumaatilised haiged on paremini ühiskonda kaasatud, omavad positiivset ellusuhtumist ning
teevad oma haigusega seoses teadlikke valikuid.
Reumaatilised haigused kuuluvad riiklikul tasandil prioriteetsete haiguste hulka.
ERL tunnustatakse kui kogu Eesti reumaatiliste haigete ühtset esindust.
ERL ja meie liikmesühingud on oma eesmärkide saavutamisel sihi- ja enesekindlad ning
professionaalsed

Allolev tegevuskava keskendub neist 5 eesmärgi ellu viimisele läbi konkreetsete konkreetsete
tegevuste. Tegevuskava on koostatud võttes arvesse tegevusi kolmele erinevale sihtrühmale.

EESTI REUMALIIDU
tegevuse sihtgrupp

Luu- ja liigesehaige

organisatsioon

avalikkus

1)Eesti Reumaliidu uue struktuuri üles ehitus (eesmärgid nr 3,5 ja 6)
– füüsiliste liikmete kaasamine, liitumisvõimalused, tugigruppide töö üles ehitus, korraldus,
eestvedajate koolitus ja toetus
aeg
September-oktoober 2020

tegevus
Tugigruppide
liikmeavalduse
välja
töötmine ja testimine
November – detsember Tugirühmaga
liitumise
võimaluse
2020
testperiood, annetuste võimaluse loomine,
tugirühma eestvedajate kaardistus
Jaanuar 2021 – Juuni 2022
Tugirühmade loomine (6-8 – AS, RA, Psa,
OS, OA, podagra, fibromüalgia, noored)
Jaanuar 2021 – juuni 2022
Haiguspõhiste tugirühmade eestvedajate
toetamine ja juhendmaterjali koostamine

vastutaja
juhatus
juhatus
juhatus
Juhatus/projektijuht

1

Jaanuar 2021 – juuni 2021
Jaanuar 2021 – juuni 2022

September 2020

Tugirühma ja liikmesühingute juhtide juhatus
koolitusprogrammi koostamine ja läbi
viimine
Tugirühma liikmetele vastava info/uudiste meediakoordinaator
edastamine e-posti teel 2 x kuus

Peale projekti lõppu on meil olemas toimiv tugirühmade süsteem, vähemalt 6 tegutsevat
tugirühma 200 liikmega. Lisaks on meiega liitunud 3 uut organisatsiooni ning kokku 15
liikmesühingut.

2)Adekvaatse informatsiooni olemasolu ja kättesaadavus
- ERLi kodulehekülje uuendamine, sotsiaalmeedia kanalite töö kaasajastamine, sise- ja
väliskommunikatsiooni arendamine ja uudiskirjade haigusalase info pakkumine (eesmärgid nr 1 ja
2)
aeg
Oktoober – detsember 2020
November
2020

–

detsember

Jaanuar 2021- detsember
2022
Jaanuar 2021 – detsember
2022
Jaanuar 2021 – juuni 2021
Juuli 2021- detsember 2022
Jaanuar 2020 – detsember
2022

tegevus
Uudiskirja
koostamise
ja
teemade
analüüs, testimine ja toimetuse loomine
Kodulehekülje ja sotsiaalmeedia kanalite
arenduse
ettevalmistus,
tehniliste
vajaduste ja lahenduste kaardistus
Juhatuse
siseuudikiri
1
x
kuus
aktuaalsetel teemadel
Uudiskirja kootamine ja välja andmine eversioon + paberkandjal liikmesühingutele
Kodulehekülje uuendamine ja sisuloome
Kodulehekülje uudiste / muudatuste sisse
viimine ja haldus
Sotsiaalmeedia kanalite sisuloome ja
haldus

Vastutaja
Juhatus
meediakoordinaator
meediakoordinaator

ja

juhatus
meediakoordinaator
Meediakoordinaator/juhatus
meediakoordinaator
meediakoordinaator

2022. aasta lõpuks on meil olemas uus täiendatud kodulehekülg ja 1000 külastatavust kuus.
Facebook, Instagram ja Youtube kanalid on välja arendatud ja aktiivsete postitustega jõuame
2000 inimeseni kuus. Siseuudiskiri ilmub 1 x kuus ja väliskommunikastioonile suunatud uudiskiri 1
kord kvartalis.
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