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Sügisseminar on Liikuma Kutsuvate Koolide iga-aastane
suursündmus, mis toob kokku omavalitsuste esindajad,
koolijuhid, õppejuhid, õpetajad ning liikumisentusiastid üle
Eesti. Selle aasta seminar toimus Eesti Rahva
Muuseumis. Kahe päeva vältel oli võimalik kuulata
põnevaid ettekandeid ja teiste koolide kogemusi, osaleda
töötubades, külastada Tartu linna Liikuma Kutsuvaid
Koole ning tutvuda messialal toodete ja teenustega, mis
liikumisaktiivsust toetavad. Seminaril olid esindatud
mitmed eriolümpia toetajaliikmed- koolid. Eriolümpiast olid
esindatud direktorid Siret Kruk ja Tiina Möll. Seminarilt jäi
läbi mitme ettekande kõlama teadmine, et väga palju
sõltub koolijuhist, kuivõrd ta toetab erinevaid tegemisi ja
ettevõtmisi koolis. 
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"Liikumine on elu!"- nõnda pealkirjastas eriolümpia treener Taiga Laur (vasakult 
teine) oma väljapandud stendimaterjalid

http://liikumakutsuvkool.ee/sugisseminar/#tootoad
http://liikumakutsuvkool.ee/sugisseminar/#koolikulastus
https://www.liikumakutsuvkool.ee/sugisseminar/#mess
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Eestist osales Ungaris Budapestis toimunud EFDN-i
(European Football for Development Network) ja
euroopa/euraasia eriolümpia konverentsil eriolümpia
jalgpallikoordinaator juhatuse liige Rain Tölpus:  
 "Kolmepäevane programm oli täis erinevaid töötubasid,
ümarlaua vestlusi ja loenguid ning oli kokkuvõttes väga
produktiivne. Sain väga palju uusi mõtteid ja uusi kontakte
erinevatest euroopa jalgpalliklubidest ning jalgpalliliitudest,
samuti erinevatest eriolümpia organisatsioonidest.
Esimesel päeval oli meil eriolümpia sessioon, kus räägiti
erinevate riikide kogemusest erivajadustega inimeste
kaasamisel ja spordis osalemisel. Tutvustati Rumeenia,
Iisraeli, Moldova ja Belgia erinevaid programme ja
kontseptsioone eriolümpia rahvusvõistkondade ning
ühendavate võistkondade tegemistes. Õhtupoolses osas
keskenduti eraldi naiste jalgpallile ja tutvustati näiteid
kuidas saaks paremini just naisi spordi juurde kaasata ning
neid seal hoida.
Teisel päeval ühinesime oma Eriolümpia töögrupiga
suurema EFDN konverentsiga, mis sel korral keskendus
inimõiguste ja jätkusuutlikuse teemadele ning oma
ettekande sel konverentsil tegi ka David Evangelista, kes
tutvustas Euroopa tippklubidele ja liitudele just Eriolümpia
omapärasid ja tegevusi. Päeva jooksul osalesin Oslo
Valerenga klubi jalgpalliklubi sotsiaaltööd tutvustavas
töötoas ning ümarlaua vestluses, kus arutasime just
puuetega inimeste muresid ja kaasamist erinevates riikides
jalgpalli osas.
EFDN on lühidalt erinevate euroopa tippliigade ja klubide
ning jalgpalliliitude ühendus, mis on oma tegemistes
keskendunud just erinevatele sotsiaal- ja kogukonna
programmidele
Kolmanda päeva esimeses osas keskendus EFDN
konverents seksuaalvähemuste muredele ning päeva
teises osas esitasid erinevaid Eriolümpia ettekandeid
Miroslaw Krogulec ja Andre Peeters ning Futsali reegleid
tutvustas Walter Tielemans Belgia Eriolümpiast.
Kokkuvõttes jäin konverentsiga väga rahule ja loodetavasti
õnnestub ka tulevikus sellistel üritustel osaleda. Väga head
kontaktid õnnestus saada Iirimaa jalgpalli ja eriolümpia
inimestega ning Soome ja Slovakia delegatsiooni
liikmetega."
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Konverentsi plakatil olid Valga jalgpallivõistkonna tüdrukud 
Viljandi rahvusvahelisest jalgpalliturniirist. (Foto: R. Tölpus) 
Alumisel pildil Rain Tölpus (Foto SOEE)
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17. novembril sai Tartu kontoris kokku üleriigilise
arvamusrännaku arutelu töögrupp, kus arutelu keskmes
oli teema "Tervist toetavad valikud". Riigikantselei koos
Kasvulava meeskonnaga on kutsunud novembrikuu
jooksul inimesi igas Eestimaa paigas arutlema teemade
üle, mille lahendamisele kaasa aitamisega saame
üheskoos muuta Eesti elu paremaks. Arutelude
tulemusena välja kooruvad ideed aitavad kaasa riigi
pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" tegevuskava
uuendamisele. Arutellu olid kaasatud võimalikult erinevad
sihtgrupid- KOV esindaja, eriolümpia sportlane,
lapsevanem, noor, pensionär, liikumisõpetaja,
füsioterapeut. Koosistumine oli äärmiselt viljakas ja
paberile sai palju asjalikke ideid. Suur tänu kõikidele
osalejatele ja ka inimestele, kes meilitsi oma mõtteid
saatsid. Muutused peavad algama eelkõige meist endist!
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Töörühm Tartu kontoris
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1.    Riiklik preventatsioon
2.    Kergliiklusteede võrgustiku laiendamine ja ühendamine efektiivsemaks
3.    Õpetaja- ja treenerikoolituse programmi muudatused, s.h. oskused toime tulla 
erivajadustega inimestega (õpetaja oluline võtmeisik koolis lapse liikumisharjumuste 
kujundamisel)
4.    Terviseretsept haigekassa kaudu
-eraldi spetsialist riigirahastusel, kes vastavalt vajadusele koostab retsepti alusel 
individuaalse liikumis- või toitumiskava, riik koolitab vastavaid spetsialiste/ 
personaaltreenereid
5.    Riiklik toetus liikumisharrastuse edendamiseks
6.    Meedia riiklik toetav suhtumine
7.    Kohaliku toidu riiklik toetamine
8.    Tunnustus erinevatele instantsidele „Tervist toetav”
9.    Palgatõus
-    Võimalus osta mitemkülgset toitu
-    Võimalus osaleda treeningutel
-    Võimalus osta sobilikku spordiriietust
10.    Äpid/ aktiivsusmonitorid võiksid saada iga inimese igapäevaseks kaaslaseks
11.    Riiklikult ettenähtud töökeskkonna kujundamine
12.    Uus liikumisõpetuse ainekava reaalselt igas koolis toimiv
13.    KOV-is on liikumisvaldkonna spetsialist, kes koordineerib kogu liikumistegevust, 
kuhu on kaasatud kõikvõimalikud sihtgrupid
14.    Koolijuhtide koolitus, sest praktika näitab, et koolijuhi toetusest 
sõltub väga palju kuidas kool propageerib tervislikku eluviisi.
15.    Riiklik toetus koolidele liikumisõpetuse kaasajastamiseks
16.    Välijõusaalide laiendamine- juhendid, erinevad raskused (reguleeritavad), 
katusealused, vahendid erivajadustega inimestele
17.    Õue jõu- ja võimlemislinnakud igasse mikrorajooni ja külakeskusesse
18.    Rattahoidlaid võimalikult rohkem
19.    Kesklinnad autovabaks
-    0,5 tunnise jalutuskäigu kaugusel maa-alused parklad, mida saab vajadusel 
kasutada ka varjendina
20.    Koolide ümbrus autovabaks
21.    Koolisööklast/ puhvetist ära saiad ja kommiletid, jäävad tervislikud valikud
22.    Riiklikult ettenähtud tervisepäevade võimaldamine kõigile
23.    Koolides nädalase liikumistundide arvu tõstmine
24.    Nutivabad piirkonnad lasteparkides/ koolides
25.    Rohkem spordisaale
26.    Liikumisharrastuse ja spordi arengukava KOV-sse ja selle täitmine
27.    Koolidesse ja lasteaedadesse kohalik toit
28.    4- päevane töönädal või 7- tunnine tööpäev
29.    GMO arendamine läbi Cartagena bioloogilise ohutuse protokolli
30.    Infovoldikud postkasti
31.    Ülikoolides (kehakultuur/füsioteraapia/tervishoid) vabaaine liikumisharrastuse  
juhendajatele vabas looduses. Nt. Eakate võimlemine, vabas õhus liikumine, välijõusaali 
instrueerimine, pimedatega kõndimine jne.
32.    Tervisespordikeskuste arendamine/laiendamine, riik rahastab
33.    Kohustuslik organiseeritud õuevahetund koolipäeva jooksul
34.    Koolitoit tasuta
35.    Kõikidele riigipoolne maksuvaba tervisetoetus, kord kvartalis kindel summa
36.    Asutuste  olmeruumide (nt. koolides duširuumid) tingimuste kaasajastamine, 
võimalus taotleda riigipoolset toetust
37.    Kodutööd (liikumised) liikumisõpetuses (kehalises) arvestades treenivaid ja 
mittetreenivaid lapsi, tehnoloogilised vahendid, isikustatud äpp
38.    Erivajadustega inimestele kohandatud spordisaalid, tervisekeskused, väliväljakud
39.    Erivajadustega inimeste soodustatud kaasamine spordiklubidesse, väiksemad 
integreeritud grupid
40.    Multispordi treeningud alustavale lapsele
41.    Sport/treening mitte niivõrd võistluskeskne
42.    Sisejulgeoleku preventatsioon- energia rakendatud treeningusse, mitte 
tänavakaklusse
43.    Peretoetusest võiks kindla summa moodustada lapse treening või perega ühine 
liikumistegevus, mis kompenseeritakse pärast kulu kandmist
44.    Hambaravi oluliselt suurem riiklik toetus
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Töörühma kuulusid: Lii Laanoja, Kaupo Jõeveer, Veljo Lamp, Kristjan Kruk, Imre 
Roosipuu, Aada Teppo, Karin Kangur, Siret Kruk. Inna Arutjunjan saatis ettepanekud 

meilitsi, mis samuti kajastuvad nimekirjas.



KONTAKT: 
Turu 34b, Tartu
soestonia@gmail.com
facebook.com/EestiEO
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26.nov- 4.dets. euroopa eriolümpia korvpallinädal
2.dets- korvpallifestival Porkunis
14.detsember- tantsukonkurss Türil
Spordi turvalisuse ja heaolu projekti väljatöötamine
Projekti "Kaasavad tervislikud eluviisid koolides"
planeerimine ja tegevuste väljatöötamine

 
SAABUVAD ÜRITUSED:

    

          

Hoia silm peal ka ürituste plaanil:
 www.eeo.ee - Meie organisatsioon - Tegevuskava

Mõnusat Jõuluootust!


