MTÜ Hiidlaste Koostöökogu
Meede 5: Kohaturunduse toetus. Kärdla Linnavalitsus - Hiiumaa lastele ja
noortele suunatud nõustamisteenuste tutvustamine läbi reklaammaterjalide,
1708.6 eurot
MTÜ Hiidlaste Koostöökogu poolt toetatud meetme 5 Kohaturunduse toetus projekti “Hiiumaa
lastele ja noortele suunatud nõustamisteenuste tutvustamine läbi reklaammaterjalide” raames:
• koostati ja toodeti 40 A3 mõõdus plakatit, 500 A6 mõõdus kahepoolset lendlehte- flaierit
Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuses pakutavate teenuste ja kontaktide infoga
((õppenõustamine sh psühholoogiline nõustamine, eripedagoogiline nõustamine,
logopeediline nõustamine, sotsiaalpedagoogiline nõustamine; karjäärinõustamine ja
karjääriinfo; noortenõustamine suhete ja seksuaaltervise küsimustes, noorteinfo).
• Koostati, kujundati ja anti välja (40 eksemplari trükiti) pisikataloog (suurus A6 maht 12 lk)
Hiiumaa lastele ja noortele ning lastevanematele suunatud infoga (nõustamisvõimalused,
abitelefonid, hoolekandeasutused, ühingud, noortekeskused, tervishoid, omavalitsused,
õigus- ja korrakaitse, riiklik hoolekanne, erivajadustega lastele). Kataloogist valmis ka
veebiversioon, mis asub http://hups.ee/index.php/et/kalender ja mida vajadusel
täiendatakse ja andmeid korrigeeritakse.
• Õpilaste teavitamiseks nõustamisteenustest ja võimalustest HUPSIs toodeti 500 pastakat
HUPSi logoga.
• Koostati ja levitati 3 numbrit HUPSi veebipõhist infolehte
(http://hups.ee/index.php/et/infoleht .
• Uuendati HUPSi majaviit.
Nimetatud tegevused aitavad kaasa meetme 5 eesmärgi- Hiiumaa majanduse ja elukeskkonna areng
tuginedes paremale teabelevile...- saavutamisele. Meetme üheks tegevuseks on noortele suunatud,
Hiiumaad elukohana tutvustavate reklaammaterjalide /.../ ja teabeteenuse arendamine.
Läbi projekti tõusis laste, noorte ja nendega tegelevate täiskasvanute informeeritus HUPSi
nõustamisteenustest, tekkis läbi veebipõhise infokataloogi kergem juurdepääs nõustamisteenuseid
puudutavale infole. See mõjutab positiivselt Hiiumaa elukeskkonna arengut, tuginedes paremale
teabelevile ja kasvavale kohalikule identiteedile. Teadlikkus HUPSi teenustest ja
nõustamisvõimalustest annab inimesele võimaluse neid teenuseid vajadusel kasutada ja seeläbi leida
lahendusi laste ja noortega seotud probleemidele
Materjale levitati 32 kohas (5 lasteaeda, 8 kooli, 6 raamatukogu, 5 ANKi, 4 perearstikeskust, 5
vallamaja), pastakaid jagatakse õpilastele HUPSi üritustel.
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