Dr Ruta Kruuda fond andis välja esimesed
stipendiumid

Foto. Vasakult Küllike Tohver, Liina Raju, Liina Raudne ja
Urmet Lee.

Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS juurde loodud
dr Ruta Kruuda fond andis 10. märtsil välja oma
esimesed stipendiumid. Ruta Kruuda nimelise
stipendiumi summas 30 000 krooni sai Tervise
Arengu Instituudi teadur Riina Raudne. Fondi
nõukogu andis fondi tunnustuspreemiana välja
ka teise stipendiumi mahus 10 000 krooni Tartu
Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonna magistrandile Liina Rajule.
Riina Raudsele antud stipendiumi sihtotstarbeks on
toetada 2 teadusartikli koostamist. Nimetatud publikatsioonide eesmärgiks on suurendada teadmist HIVnakkuse sotsiaalse tasandi riskiteguritest ning aidata
kaasa parema avaliku poliitika kujundamisele. Riina
on varem kaitsnud magistrikraadi Oxfordi Ülikoolis
võrdlevas sotsiaalpoliitikas teemal “HIV policy in
Estonia and Lithuania 1989–2004.”
Liina Raju lõpetab fondi toetuse abil oma
magistritöö, mis keskendub HIV-nakkuse ja AIDSi
teema kui avaliku arutelu objekti käsitlusele Eestis.
Raju kompleksse meediauuringu ning poliitikaanalüüsi oodatavad tulemused aitavad muuta
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paremaks AIDSi ennetustegevuse kommunikatsioonistrateegiaid ning seeläbi võidelda HIV-nakkuse
levikuga.
Dr Ruta Kruuda Fondi 2006. aasta stipendiumikonkursile oodati taotlusi Eesti HIV-nakkuse ja
AIDSi leviku tõkestamise ning ennetamise korraldust
puudutavate analüüside toetamiseks. Stipendiumid
kuulutati välja Eesti Teaduste Akadeemia saalis
10. märtsil 2006.
Stipendiumite väljakuulutamisele eelnes Oxfordi
Ülikooli professori, dr Don Operario loeng teemal
“Social context of HIV/aids – grounds for spread,
source for solution.” Kaasettekande pidas Tartu
Ülikooli professor Toivo Maimets.
Ruta Kruuda
Ruta Kruuda sündis 10. märtsil 1967. a Põlvas,
alustas oma haridusteed Põlva Keskkoolis. Tartu
Ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala lõpetas ta
1991. a. Oma magistrikraadi kaitses ta 2001. a
väga tunnustatud Bostoni Ülikoolis rahvatervise
erialal.
Ta töötas lühikest aega arstina ning alates 1993.
aastast Sotsiaalministeeriumis mitmel juhtival kohal
rahvatervise valdkonnas. Ta oli laste ja noorukite
terviseprogrammi üks loojatest 1996. aastal.
Alates 2001. a asus R. Kruuda tööle SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS tegevjuhina. Tema sihikindlus, energia ja pühendumus sõltumatu mõttekeskuse
loomisel käivitas esmakordselt Eesti poliitika kujundamise ajaloos toimiva ja professionaalse organisatsiooni, mis hakkas sõltumatu ja kompetentse osalisena kaasa rääkima Eesti ühiskonna kõige varjatumate ning valusamate probleemide lahendamisel
(vt ka http://www.praxis.ee/rutafond/ruta.php).

