Lisa 1

„Narkomaania ennetamise riiklik strateegia aastani 2012” ja „„Narkomaania ennetamise riikliku strateegia aastani 2012” rakendusplaan aastateks 2007-2009”
2007. aasta tegevuskava täitmise aruanne

Tegevus

Sihtgrupi suurus ja kirjeldus
Planeeritud

Summa

Teostajad/ Vastutajad

Tegelik

Planeeritud

Täitmise periood ja lõpptähtaeg
Tegelik

Planeeritud

Märkused

Tegelik

ÜLDEESMÄRK: Vähenenud narkootikumide pakkumine ja nõudlus ning toimiv ravi- ja rehabilitatsioonisüsteem sõltlastele, millest tulenevalt on vähenenud tarbimisest tulenev kahju.
I ENNETAMINE

Strateegiline eesmärk 1: Uimastite esmatarbimise juhtude arvus on saavutatud langustendents ja esmatarbijate vanuses on saavutatud tõusutendents.
Tulemuslikkuse indikaatorid aastaks 2009:
1. Keskmine vanus illegaalsete narkootikumide esmatarbimisel aastaks 2009 ei ole langenud (ESPAD 2003: keskmine vanus - 12);
2. Illegaalseid narkootikume proovinute osakaal 15-16-aastaste vanuserühmas ei ületa 2003. aasta taset (ESPAD 2003: 24%);
3. Illegaalseid narkootikume tarvitanute osakaal 16-64-aastaste vanuserühmas väheneb aastaks 2009 vähemalt 5% võrra (Elanikonnaküsitlus 2003: 15,4%);
4. Tervishoiuasutustes registreeritud illegaalsete narkootikumide tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäiretega haigete arv 100 000 elaniku kohta väheneb aastaks 2009 vähemalt 4 % võrra;
5. Koolide osakaal, kus toimub õppekaval põhinev eluoskuste õpetamine maksimaalsel tasemel kõikides kooliastmetes;
6. Vähemalt 40% õpetajatest ja sotsiaaltöötajatest ja 10 % tervishoiutöötajatest on aastaks 2009 läbinud sõltuvusennetusalase koolituse;
7. Vähemalt 30 % kõikidest elanikest on saanud objektiivse sõltuvusprobleemide alase informatsiooni;
8. Narkomaania ennetamise alased õppematerjalid on heaks kiidetud REKK poolt.
ALAEESMÄRK 2: Tõhustatud ennetustöö riiklikul ja kohalikul tasandil
Meede 1: Eluoskuste õpetamine üldharidus- ja kutsekoolides.
Koolide personalile (õpetajatele)
* Sihtgrupp:
* Sihtgrupp:
HTM
Õpetajate täiendkoolituse
Õpetajate täiendkoolituse
I - IV kvartal 2007
narkomaania valdkonna teadlikkuse
üldhariduskoolide
üldhariduskoolide
vahendid
vahendid
osas koolituste pakkumine
õpetajad
õpetajad
Koolide osakaal, kus õpetatakse
* Sihtgrupp:
kriitiliste eluoskuste kontseptsiooni
üldhariduskoolide
põhimõtetele tugineva õppekava alusel õpilased
kõikides kooliastmetes.

* Kõik üldhariduskoolid HTM
* Hõlmatav sihtgrupp:
riikliku õppekava ja
inimeseõpetuse
ainekavas raames on
sõltuvuse teema
kohustuslik osa.
Käsitletakse
illegaalseid uimasteid
ning tubaka ja
alkoholiga seonduvat
riskikäitumist

I - IV kvartal 2007

I - IV kvartal 2007

I - IV kvartal 2007 Riiklik õppekava mis kinnitati Vabariigi
Valitsuse 25.01.2002. a määrusega nr 56 on
kohustuslik
kõigile
üldharidus-koolidele.
Koolikohuslane
ollakse
Põhikoolija
gümnaasiumiseaduse § 17 kohaselt alates 7
kuni põhikooli lõpetamiseni või 17 eluaastani.
Kehtivas
riiklikus õppekavas
sisaldub
uimastiennetus-alane teave inimese-õpetuse
ja perekonna-õpetuse ainekavades.

Meede 2: Vaba aja veetmise vajaduste hindamine ja uute vaba aja veetmise võimaluste loomine vastavalt hindamise tulemustele; koostöös kohalike omavalitsuste ja lastevanematega laste ning noorte vaba aja veetmise võimaluste edasiarendamine, eesmärgiga
haarata huvitegevusse võimalikult palju osalejaid.
Tegevusi viiakse ellu Kultuuriministeeriumi haldusalas „Liikumisharrastuse strateegilise arengukava 2006-2010”, Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas „Noorsootöö strateegia 2006-2013” ning Mitte-Eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse poolt riikliku programmi
„Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000-2007” raames.
Meede 3: Tugivõrgustiku (sh sotsiaaltöötajad, lapsevanemad, õpetajad, lastekaitsetöötajad jms) arendamine haavatavate laste ja noorte ning nende perekondade jaoks, tehes koostööd lastele ja noortele psühholoogilist ja kriisiabi pakkuvate organisatsioonide ja
spetsialistidega (sh probleemsetes peredes kasvavatele lastele ja noortele positiivsete eeskujude kujundamiseks töö lapsevanematega). (seotud tegevused Alaealiste kuritegevuse vähendamise arengukavaga aastateks 2007-2009 - AKVA ning Lapse õiguste
tagamise strateegiaga-LÕTS)
Tulemuslikkuse indikaatorid:
* Koolitatud ja täiendkoolitatud spetsialistide arv
* Väljatöötatud ja kaasajastatud koolitusmaterjalide arv
* Koolitatud erikoolides ja hoolekandeasutustes viibijate arv
Hinnatav mõju eesmärgi saavutamisele
Kogu elanikkonna teavitamine narkomaania temaatikast aitab kaasa teadlikkuse tõusule. Haridusasutuste ja noorsooorganisatsioonide töötajate koolitamise, aineprogrammide täiendamise ja õppevahendite koostamise kaudu tõstetakse HIV/AIDS ja narkomaania
valdkonna koolituste kvaliteeti ja aidatakse kaasa koolituste jätkusuutlikkuse tagamisele üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes ja noorteorganisatsioonides.

Alaealiste mõjutusvahendite seaduse
(AMS) analüüs narkoennetuslike
meetmete osas ja seaduse
täiendamine vastavalt analüüsile

* Sihtgrupp: Kõik
alaealiste komisjonid
* Kaudne sihtgrupp:
alaealised
õigusrikkujad, kelle
asju on alaealiste
komisjonides
arutatud.

HTM
* 174 alaealist kelle
asja on AEK
sõltuvusainete
tarbimisega
seonduvalt arutanud.
* Kaudne sihtgrupp:
Kõik AEK
komisjonides arutatud
alaealised. 3933
alaealist 2007. aastal.

Alaealiste komisjonidele suunatud
juhiste arv

* Sihtgrupp: 15
maakonna komisjoni;
8 tallinna
linnaosavalitsuste
juurde moodustatud
komisjoni; 42 KOV
juurde moodustatud
komisjoni.

* Sihtgrupp: 15
HTM / ENTK
maakonna komisjoni;
8 tallinna
linnaosavalitsuste
juurde moodustatud
komisjoni; 42 KOV
juurde moodustatud
komisjoni..

Täiendatud kutsestandardite ja
õppekavade arv

* Sihtgrupp:
noorsootöötajad *
Kaudne sihtgrupp:
noored vanuses 7-26
eluaastat

* Sihtgrupp:
HTM
noorsootöötajad
* Kaudne sihtgrupp:
noored vanuses 7-26
eluaastat

* 2007. aastal koolitusi TAI narkomaania
* Sihtgrupp: 120
ei toimunud.
ekspert ja
spetsialisti, sh
noorsootöötajad,
koolitusspetsialist/
alaealiste komisjonide
TAI koolitusspetsialist
liikmed, avatud noorte
keskuste töötajad,
hoolekandeasutuste
lastega töötav
personal,
Info- ja õppematerjalide väljatöötamine * Sihtgrupp: 7- kuni * Sihtgrupp: 7- kuni 26- TAI narkomaania
ja kaasajastamine
26-aastased noored, aastased noored,
ekspert ja
noortega tegelevad noortega tegelevad
teabespetsialist/
spetsialistid
teabespetsialist
spetsialistid
Spetsialistidele koolitamine ja
täiendkoolitamine

Noorsootöö strateegia 2006 2013 vahendid

Noorsootöö strateegia 2006 - I - IV kvartal 2007
2013 vahendid

I - IV kvartal 2007

-

130 000 I - IV kvartal 2007

I - IV kvartal 2007

Alaealise mõjutusvahendite seaduse § 1
lõige 3 punkt 2 alusel on õigus algatada
alaealiste komisjonis arutelu alaealiste suhtes
kes on tarvitanud alkohoolset jooki,
narkootilist või psühhotroopset ainet. AMVS
§ 1 lg 3 p 2 alusel algatati 2007 aastal
alaealiste komisjonides 174 arutelu. Osakaal
4% kõigist algatatud aruteludest. Alaealise
mõjutusvahendite seaduse eelnõusse, mis
2007 aasta novembrist Riigikogu menetlusse,
on kavandatud sätted, mis määratelevad
kasvatusraskustega õpilaste koolide õigused
tulenevalt Vabariigi Valitsuse määruses nr
315 9. oktoobrist 2001. aasta „Esemete ja
ainete loetelu, mis ei või olla kasvatuse
eritingimusi vajavate õpilaste kooli õpilase
valduses“ loetletud ainete, sealhulgas punktis
5 narkootilised ja psühhotroopsed ained, mis
on alaealistele keeletud omada. Alaealise
mõjutusvahendite seaduse alusel on kooli
direktoril või tema volitatud esindajal õigus
alaealise juuresolekul tema valduses olevaid
esemeid läbi vaadata ja lubamatud esemed
ja ained alaealiste valdusest ära võtta.
2007. aastal Alaealiste komisjonide
arengukavade väljatöötamise ja rakendamise
toetamise sekkumismehhanismide paremaks
planeerimiseks viidi läbi alaealiste
komisjonide arengukavade koolitused. 2007.
aastal Alaealiste komisjonide arengukavade
väljatöötamise ja rakendamise toetamise
sekkumismehhanismide paremaks
planeerimiseks viidi läbi alaealiste
komisjonide arengukavade koolitused.
Valmisid alaealiste komisjonide nelja aasta
pikkused (2008-2011) arengukavad ning
nende rakendamise tegevuskavad.

Noorsootöö strateegia 2006 2013 vahendid

Noorsootöö strateegia 2006 2013 vahendid

IV kvartal 2007

250 000,00

160,00 I - IV kvartal 2007

250 000,00

249 434,90 I - IV kvartal 2007

500 000,00

379 594, 90

IV kvartal 2007

2007. aastal
koolitusi ei
toimunud.

* Koolitused algavad uuel õppeaastal.
Koolitused toimuvad 2007. aastal valminud
abikoolide sotsiaalsete toimetulekuoskuste
õpetajaraamatu alusel (vt järgmist tegevust).

I - IV kvartal 2007 * Valmis trükis NarkoHääl! (eesti ja vene
keeles).
* Koostöös MTÜ-ga Inimeseõpetuse Ühing
valmis uus sotsiaalsete toimetulekuoskuste
õpetajaraamat abikoolidele. Õpetajaraamatu
esmane käsikiri valmis Eesti Haigekassa toel.

Meede 4: Narkomaania olemust ja narkootikumide kahjulikku mõju selgitava informatsiooni edastamine ja uskumuste, hoiakute ning väärtuste kujundamine kõikides elanikkonna gruppides, sealhulgas põhikooli, gümnaasiumi, kutsekoolide, erikoolide õpilastele ja
õpetajatele, üliõpilastele, lasteaia kasvatajatele, tervishoiu- ja sotsiaaltöötajatele ning lapsevanematele kasutades selleks erinevaid sihtgruppidele sobivaid mõjutuskanaleid.

Tulemuslikkuse indikaatorid:
* Teabeüritustel osalenud noorte arv
* Jagatud infomaterjalide arv
* Loodud ja arendatud noorte suunatud info edastamise kanalite arv
* Väljatöötatud ja rakendatud maakondlik teabelevisüsteem
* KOV-dele väljatöötatud tegevusjuhendite arv
* Koolitatud maakondlike spetsialistide arv narkomaania ennetamise teemal
* Toimivate maakondlike narkomaania ennetamise võrgustike arv
* Maavalitsuste osakaal, kus on toimunud narkomaania ennetuslike üritusi
Hinnatav mõju eesmärgi saavutamisele
Erinevate infokanalite kasutamine võimaldab enam edastada narkomaania teemalist informatsiooni ning aitab kaasa noorte teadlikkuse tõusule.
Teavitamise ja nõustamiskeskuste arv,
mille vahendusel on noortele
kättesaadav teave narkootikumide
tarvitajatele suunatud nõustamisest

Noorsootöö raames narkomaania
ennetamisega seotud projektide
toetamine

* Sihtgrupp: 15
maakondliku
teavitamise ja
nõustamise keskust
* Kaudne sihtgrupp:
noored vanuses 7-26
eluaastat
* Sihtgrupp: noored
vanuses 7-26

* Sihtgrupp: 15
HTM / ENTK
maakondliku
teavitamise ja
nõustamise keskust
* Kaudne sihtgrupp:
noored vanuses 7-26
eluaastat
* Sihtgrupp: noored
HTM / ENTK
vanuses 7-26

Noorsootöö strateegia 2006 2013 vahendid

Noorsootöö strateegia 2006 - I - IV kvartal 2007
2013 vahendid

Noorsootöö strateegia 2006 2013 vahendid

Noorsootöö strateegia 2006 - I - IV kvartal 2007
2013 vahendid

I - IV kvartal 2007 Noorte teavitamise ja nõustamiskeskused
tegutsevad kõikides maakondades ning
nende vahendusel suunatakse noortele
vajaliku teavet. Keskustes on visuaalne teave
sõltuvusainete (ka tubaka ja alkoholi)
mõjudest ning nõustajate kontaktid kust
probleemide korral abi saada.
I - IV kvartal 2007 Noorsootöö osales 2007 aastal alaealiste
komisjonide toetatud projektides 3600;
noortelaagrites 33000 huvikoolides 45000

Noortelt-noortele koolituste võrgustiku * Sihtgrupp: noortelt
toetamine.
noortele võrgustiku
liikmed
* Kaudne sihtgrupp:
noored vanuses 12 24

* Sihtgrupp: noortelt
noortele võrgustiku
liikmed * Kaudne
sihtgrupp: noored
vanuses 12 - 24

HTM

HIV/AIDSi strateegia 2006 2012 vahendid

HIV/AIDSi strateegia 2006 2012 vahendid

IV kvartal 2007

IV kvartal 2007

Noortelt-noortele meetodi käsiraamatu * Sihtgrupp: noortelt
väljatöötamine
noortele võrgustiku
liikmed
Kasvatuse eritingimusi vajavate
* Sihtgrupp:
õpilaste koolides õppivate õpilaste arv, Kasvatuse
keda hõlmatakse
eritingimusi vajavate
narkoennetusprogrammidesse
õpilaste koolides
õppivate õpilased
(170)

* Sihtgrupp: noortelt HTM
noortele võrgustiku
liikmed (70)
* Sihtgrupp:
HTM
Kasvatuse eritingimusi
vajavate õpilaste
koolides õppivate
õpilased (128)

HIV/AIDSi ennetuse strateegia
2006 - 2012 vahendid

HIV/AIDSi ennetuse strateegia
2006 - 2012 vahendid

IV kvartal 2007

IV kvartal 2007

Kasvatuse eritingimusi vajavate Kasvatuse eritingimusi vajavate I - IV kvartal 2007
õpilaste koolides eelarve
õpilaste koolides eelarve
vahendid
vahendid

Kohalikele omavalitsustele
narkomaania ennetamise
tegevusjuhendite väljatöötamine

* Sihtgrupp: 9 UEN ja * Sihtgrupp:
/TAI paikkondliku
241 KOV esindajad Tervisenõukogude
tervisearengu
* Hõlmatav sihtgrupp: esindajad
peaspetsialist
kuni 150 tervise
* Hõlmatav sihtgrupp:
valdkonna spetsialisti, kuni 150 tervise
tervisedendajat ja
valdkonna spetsialisti,
KOV esindajat
tervisedendajat ja
KOV esindajat

50 000,00

7 140,40 II - III kvartal 2007

Paikkondliku ennetustegevuse
elluviimine läbi maakondlike
struktuuride

* Sihtgrupp: 9 UEN ja
241 KOV esindajad
* Kaudne sihtgrupp:
Kogu Eesti
elanikkond (1 367
716 - 01. jaan. 2003
Statistikaamet)

/TAI paikkondliku
* Sihtgrupp:
Tervisenõukogude
tervisearengu
esindajad
peaspetsialist
* Kaudne sihtgrupp:
Kogu Eesti elanikkond

1 300 000,00

1 243 798,64 I - IV kvartal 2007

Paikkondliku uimastite ennetamise
alase võrgustikutöö rakendamine

* Sihtgrupp: 15 TN, 9 * Sihtgrupp: 17
UEN ja KOV
tervisenõukogu
esindajad
esindajad kõikidest
Eesti regioonidest

/TAI paikkondliku
tervisearengu
peaspetsialist

100 000,00

40 944,55

I - IV kvartal 2007 Õpilaste arvu erinevus, kuna koolidesse on
suunatud vähem õpilasi. Tegevuste
järjepidevuse on taganud HIV ja narkomaania
ennetamiseks vajalike ressursside
planeerimine koolide eelarvetesse.
III kvartal 2007

* 2007. aasta tegevuste parimad näited
avaldatakse infoportaalis www.terviseinfo.ee
2008. aasta I kvartalis.
* Seoses ESF programmi käivitamisega
2008. aastal, mille raames on kavandatud
koostada ja välja anda mitmed kohalikule
tasandile suunatud juhendmaterjalid,
otsustati mitte avaldada narkomaania
ennetamise juhiseid eraldi trükisena.
Juhised ja soovitused avaldatakse 2008.
aastal jooksvalt infoportaalis
www.terviseinfo.ee.

I - IV kvartal 2007 * Kõikide maakondadega oli pidev kontakt
ning jooksvalt toimus
nõustamine/tegevuskavade täitmise
kontrollimine.
* Kõikides maakondades on uimastiennetuse
tegevuskavade põhiselt planeeritud
tegevused ellu viidud ning TAI-le on esitatud
aasta sisu- ja finantsaruanded.
I - IV kvartal 2007 * Võrgustiku nõupidamine toimus 04.
jaanuaril Tallinnas (esitati 2006. aasta
kokkuvõte, arutati läbi 2007. aasta
tegevusplaanid).
* Toimus pidev infomaterjalide levitamine
paikkondlikele partneritele.
* Maakondlike narkomaania ennetamise
võrgustike arv on 17 (tervisenõukogud ja
uimastienentusnõukogud).

Narkomaania ennetamise valdkonna
kommunikatsioonistrateegia
väljatöötamine

* Kaudne sihtgrupp:
Kogu Eesti
elanikkond (1 367
716 - 01. jaan. 2003
Statistikaamet)

* Kaudne sihtgrupp: /TAI projektijuht
Kogu Eesti elanikkond

Üleriikliku narkomaania ennetamisele * Sihtgrupp: 10-24
* Sihtgrupp: 10-24
suunatud meediakampaania läbiviimine aastased noored üle aastased noored üle
eesti ja vene keeles
Eesti
Eesti

Division, Ambient
Marketing, Mediapool,
Exact OÜ, Wells Media
OÜ/TAI projektijuht

Noortele suunatud teabeürituste ja
projektide läbiviimine

/TAI projektide
koordinaator

* Sihtgrupp: 10-24
* Sihtgrupp: 10-24
aastased noored üle aastased noored üle
Eesti
Eesti

25 000,00

1 600 000,00

85 000,00

0,00

I -II kvartal 2007

* Vastavalt kokkuleppele
Sotsiaalministeeriumiga on vahendid
suunatud ümber tegevusele "Üleriikliku
narkomaania ennetamisele suunatud
meediakampaania läbiviimine eesti ja vene
keeles", kuivõrd tegemist on sama tegevuse
lahutamatu osaga.
2 792 605,96 I - IV kvartal 2007 I - II kvartal 2007 - * 19.03.-09.04.2007 toimus üleriiklik
noortele suunatud narkomaania ennetamise kampaania
kampaania
"Narkojutud ei lõpe kunagi hästi", mille
eesmärk oli ilustamata näidata, milleni võib
III - IV kvartal 2007 - viia uimastite juhuslik tarbimine. Kampaania
lastevanematele viidi läbi kolmes Eesti piirkonnas – Tallinnas,
suunatud
Ida-Virumaal ning Tartus.
kampaania
* Teiste tegevuste jääkide arvelt suunati
kokkuleppel Sotsiaalministeeriumiga
täiendavad ressurssid lastevanematele
suunatud teavituskampaania teostamisele
eesmärgiga tagada terviklik lähenemine
sihtrühma vajadustele ja mitte killustada
piiratud ressursi mitme tegevuse vahel.
* 03.-31.10.2007 toimus üleriiklik
narkomaania ennetamise kampaania "Tunne
vaenlast!", mis oli suunatud Eestis elavatele
lastevanematele ning selle eesmärk oli
suurendada lapsevanemate teadlikkust
narkootikumidest, sest ainult teadlik
lapsevanem saab oma last uimastite eest
kaitsta.
72 375,14 I - IV kvartal 2007 I - IV kvartal 2007 * TEIP 2006 konkursi võitjate projektide
elluviimine. 2007. aasta konkursile laekus
kokku 41 projektiideed. TEIP parimate
projektide autorite autasustamine toimus
noortele suunatud infomessil Teeviit
29.11.2007 Eesti Näituste messikeskuses
sotsiaalministri Maret Maripuu osavõtul.
* Osalemine Tallinna Kesklinna
Tervisepäeval 14.09. Infovoldikute ja
kondoomide jagamine ning noorte
küsimustele vastamine.
* Osalemine infomessil Teeviit Tallinnas
29.11.–01.12. Infovoldikute ja kondoomide
jagamine ning noorte küsimustele vastamine.

Noortele ja üldelanikkonnale suunatud * Sihtgrupp: 10-24
* Sihtgrupp: 10-24
infomaterjalide koostamine ja
aastased noored üle aastased noored üle
väljaandmine
Eesti
Eesti

Vastava valdkonna
spetsialistid ja
eksperdid/TAI
teabespetsialist

300 000,00

23 754,11 I - IV kvartal 2007

Noortele suunatud infoportaali
www.terviseinfo.ee ja www.narko.ee
haldamine ja kaasajastamine

Vastava valdkonna
spetsialistid ja
eksperdid/TAI
teabespetsialist

125 000,00

93 597,60 I - IV kvartal 2007

* Sihtgrupp: 10-24
* Sihtgrupp: 10-24
aastased noored üle aastased noored üle
Eesti
Eesti, üldelanikkond

I -II kvartal 2007

I - IV kvartal 2007 * I kvartalis viidi läbi avatud riigihange
kujundus- ja trükitööde tellimiseks. Selgitati
välja lepingupartnerid.
* II kvartalis algas materjalide
ettevalmistamine. Materjalide väljaandmisega
seotud kulud kajastuvad tegevuse "Üleriikliku
narkomaania ennetamisele suunatud
meediakampaania läbiviimine eesti ja vene
keeles" kuludes, kuivõrd materjale levitati
kampaania osana.
I - IV kvartal 2007 * Toimus portaali www.terviseinfo.ee
arendamine, uus kujundus valmis mais 2007.
* Kodulehekülje www.terviseinfo.ee sisu
regulaarne täiendamine. Portaalis
terviseinfo.ee külastusi kuus keskmiselt 6412.
* Kodulehekülje www.narko.ee sisu
koostamine, regulaarne täiendamine ning
noorte küsimustele vastamine.Portaali
www.narko.ee keskmine külastajate arv kuus
oli 12 457. Inimesed viibisid leheküljel
keskmiselt 6 minutit 22 sekundit ning 75%
liikus esilehelt kaugemale.

Audio- ja videomaterjalide
väljatöötamine

* Sihtgrupp: 10-24
* Sihtgrupp: 10-24
aastased noored üle aastased noored üle
Eesti
Eesti

Vastava valdkonna
spetsialistid ja
eksperdid/TAI
teabespetsialist

150 000,00

148 349,60 I - IV kvartal 2007 III - IV kvartal 2007 * Koostöös EL poolt rahastatava
välisprojektiga "Expanding Network for
coordinated and comprehensive actions on
HIV/AIDS Prevention among IDUs and
Bridging population" valmib 2008. aasta I
kvartalis dokumentaalne lühifilm
uimastisõltlastele osutatavate abiteenuste
vajalikkusest.
20 028,00 I - IV kvartal 2007 III - IV kvartal 2007 * Vastavalt kokkuleppele
Sotsiaalministeeriumiga on vabad vahendid
suunatud ümber tegevusele "Üleriikliku
narkomaania ennetamisele suunatud
meediakampaania läbiviimine eesti ja vene
keeles".
38 442,33 I - IV kvartal 2007 I - IV kvartal 2007 * Osalemine 22.-23.02.2007 Pompidou
Groupi püsikorrespondentide 59-ndal
kohtumisel Strasbourgis, Prantsusmaal.
* Osalemine 05.06-10.06.2007 Ljubljanas,
Sloveenia, konverentsil "11th European
Conference on Rehabilitation and Drug
Policy".
Noorsootöö strateegia 2006 2013 vahendid;Kasvatuse
eritingimusi vajavate õpilaste
koolides eelarve vahendid

Konverentside, infopäevade ja avalike * Kaudne sihtgrupp:
ürituste korraldamine HIV/AIDS ja
Kogu Eesti
narkomaania valdkonnas
elanikkond (1 367
716 - 01. jaan. 2003
Statistikaamet)

* Kaudne sihtgrupp: /TAI projektide
Kogu Eesti elanikkond koordinaator

140 000,00

Rahvusvaheline koostöö

* Sihtgrupp:
rahvusvaheliste
organisatsioonide
esindajad

100 000,00

* Kaudne sihtgrupp:
Kogu Eesti
elanikkond (1 367
716 - 01. jaan. 2003
Statistikaamet)

TAI vastava valdkonna
eksperdid

HTM

TAI

Noorsootöö strateegia 2006 2013 vahendid;Kasvatuse
eritingimusi vajavate õpilaste
koolides eelarve vahendid

3 975 000, 00

4 481 034, 33

3 975 000, 00

4 481 034, 33

ALAEESMÄRK 3: Suurenenud asjaomaste ametkondade kompetents, sh suurenenud narkomaania ennetuse valdkonnas aktiivselt tegutseva ja pädeva organisatoorse inimressursi hulk.
Meede 1: Luua keskne andmebaas inimestest ja organisatsioonidest, kes tegelevad narkomaaniaga seotud koolitustega ning kaardistada valdkonna koolitusvajadused erinevate tasandite (riiklik, kohalik) ja paikkondade lõikes. Arendada teadus- ja arendusasutuste
põhiselt välja narkomaania valdkonnas koolitajate koolitussüsteem. Täiendada narkomaania valdkonnaga erinevate spetsialistide kutsestandardeid ning vastava pädevuse saavutamiseks vajalike teemade ning mahtudega nende õppekavasid.
Tulemuslikkuse indikaatorid:
*Väljatõõtatud ja uuendatud kutsestandardite ja õppekavade arv
Hinnatav mõju eesmärgi saavutamisele:
Paraneb teenuste kättesaadavus ja kvaliteet
Ülevaate kaasajastamine valdkonna
ressurssidest

* Sihtgrupp:
* Sihtgrupp:
valdkonnas töötavad valdkonnas töötavad
spetsialistid
spetsialistid

/TAI koolitusspetsialist

50 000,00 Kulud on kaetud NERS tegevus- I - IV kvartal 2007
kuludest.

I - IV kvartal 2007 * Toimub pidev ülevaate täiendamine.

Mitmeaastase koolitusvajaduse
kaasajastamine ja analüüsimine

* Sihtgrupp:
* Sihtgrupp:
valdkonnas töötavad valdkonnas töötavad
spetsialistid
spetsialistid

/TAI koolitusspetsialist

25 000,00 Kulud on kaetud NERS tegevus- I - IV kvartal 2007
kuludest.

II - IV kvartal 2007 * Tegevuse tulemusel on koostatud 2008.
aasta koolitusplaan.

Koolitajate koolitussüsteemi
kaasajastamine

* Sihtgrupp:
* Sihtgrupp:
valdkonnas töötavad valdkonnas töötavad
spetsialistid
spetsialistid

/TAI koolitusspetsialist

50 000,00 Kulud on kaetud NERS tegevus- I - IV kvartal 2007
kuludest.

Toimiv narkomaania ennetamise
valitsuskomisjon

SoM/RTO

I-IV kvartal 2007
125 000,00

0,00

IV kvartal 2007

I-IV kvartal 2007

* Eesmärgiga tagada koolitustegevuse parem
planeerimine ja rakendamine on algatatud
elektroonilise koolituste, koolitatavate ja
koolitajate andmebaasi loomine. 2007. aastal
koostati IT lähteülesanne. Andmekogu
arendamine toimub 2008. aasta. Jooksvalt
toimub andmebaasi andmete kogumine ja
süstematiseerimine.
09.02.2007.a. toimus narkomaania
ennetamise valitsuskomisjon.

1. Koolide personalile (õpetajatele)
narkomaania valdkonna teadlikkuse
osas koolituste pakkumine
2. Koolide osakaal, kus õpetatakse
kriitiliste eluoskuste kontseptsiooni
põhimõtetele tugineva õppekava alusel
kõikides kooliastmetes.
3. Alaealiste mõjutusvahendite
seaduse (AMS) analüüs
narkoennetuslike meetmete osas ja
seaduse täiendamine vastavalt
analüüsile.
4. Täiendatud kutsestandardite ja
õppekavade arv.
5. Teavitamise ja nõustamiskeskuste
arv, mille vahendusel on noortele
kättesaadav teave narkootikumide
tarvitajatele suunatud nõustamisest
6. Noorsootöö raames narkomaania
ennetamisega seotud projektide
toetamine.
7. Noortelt-noortele koolituste
võrgustiku toetamine.
8. Noortelt-noortele meetodi
käsiraamatu väljatöötamine.
9. Kasvatuse eritingimusi vajavate
õpilaste koolides õppivate õpilaste arv,
keda hõlmatakse narkoennetusprogAlaealiste komisjonidele suunatud
juhiste arv

HTM

rammidesse

Lepingud maakondade
130 000, 00
noortekeskustega sisaldavad
Lepingud maakondade
noortekeskustega sisaldavad
mitmeid teenuseid, mis neis
pakutakse. Erikoolide summa
mitmeid teenuseid, mis neis
900 000 sisaldab nii HIV kui ka pakutakse. Erikoolide summa
narkomaania ja alkoholitarbimise 900 000 sisaldab nii HIV kui ka
ennetamist. Noorsootöö narkomaania ja alkoholitarbimise
õigusrikkujale suunatud
ennetamist. Noorsootöö projektid; laagrid ja huvitegevuse õigusrikkujale suunatud
toetus ei ole üksnes
projektid; laagrid ja huvitegevuse
narkoennetus, vaid ka noorte
toetus ei ole üksnes
enda isiku arendamiseks vajalik. narkoennetus, vaid ka noorte
Seega ei saa konkreetsied
enda isiku arendamiseks vajalik.
summasid välja tuua.
Seega ei saa konkreetsied
summasid välja tuua.

HTM

_

TAI
NERS I kokku

130 000, 00

4 600 000, 00

4 730 631, 23

4 600 000,00

4 860 631, 23

II RAVI

Strateegiline eesmärk 1: Aastaks 2009 on väljaarendatud kaasaegne, professionaalne ning kättesaadav kõrgetasemeline tervishoiu ja sotsiaalabi teenuste võrgustik uimastisõltlastele efektiivse abi osutamiseks, nii lastele kui
täiskasvanutele (tegutsevad erineva töökorraldusega ravi- ja rehabilitatsioonikeskused erineva raskusastmega sõltuvus- ja isiksuse häiretega laste ja täiskasvanute jaoks).
Tulemuslikkuse indikaatorid aastaks 2009:
1. Välja on töötatud ühtsed juhised uimastisõltlastele ravi ja rehabilitatsiooni teenuse osutamiseks, milles on määratletud näidustused teenuste saamiseks. Juhistes on näidatud teenuste struktuur, sihtgrupid, teenuse osutamise kestvus ja protseduurid, hinnad ning
finantseerimise põhimõtted;
2. Aastaks 2009 on välja töötatud ja kasutusele võetud ravi osutava meekonna koolitus- ja atesteerimissüsteem;
3. Kvalifitseeritud meditsiinilise personali ja sotsiaaltöötajate olemasolu kõikides ravi ja rehabilitatsooni teenust osutavates asutustes;
4. Funktsioneerib ravi ja rehabilitatsiooni asutuste töötajate, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajate ja tööhõiveametite konsultantide vaheline koostöövõrgustik rehabilitatsiooni läbinud isikute resotsialiseerimiseks, toimub juhtumikorraldusliku meetodi rakendamine
koostöövõrgustiku baasil;
5. Ravi- ja rehabilitatsiooni kvaliteedinormid ja juhendid on heaks kiidetud vastutava ministeeriumi poolt ja võetud rakendusele;
6. Aastaks 2009 on saavutatud tase, kus detoksifikatsiooni, ambulatoorset ja statsionaarset ravi ja
rehabilitatsiooni osutatakse ühtekokku 2000-le abivajajale aastas;
7. Opioidsõltuvusega isikute detoksifikatsiooni järgsele ravile ja/või rehabilitatsioonile pääsemise ooteaeg puudub 30% juhtudest;
8. Ravi- ja rehabilitatsiooni finantseerimisse on kaasatud sotsiaalpartnerid ja erasektor.
Alaeesmärk 1: Tagatud on lihtsustatud ligipääs uimastiraviteenustele kõikides Eesti regioonides paiknevates ravikeskustes sh psühhiaatriahaiglates/osakondades. Viimastes on luudud vajalikud tingimused ägeda võõrutusseisundi raviks, individuaal- ja
rühmateraapiaks, kaassõltlaste nõustamiseks individuaalsete kriisiolukordade lahendamiseks ning taastusravi osutamiseks.
Meede 1: Tagada kvaliteetsete uimastiravi teenuste kättesaadavus täiskasvanud uimastisõltlastele.
Tulemuslikkuse indikaatorid:
* Raviteenust saanute arv
* Rehabilitatsiooniteenust saanute arv
* Ravikohtade arv (täiskasvanud/alaealised)
* Rehabilitatsioonikohtade arv (täiskasvanud/alaealised)
* Klientide arv aastas (täiskasvanud/alaealised)
Hinnatav mõju eesmärgi saavutamisele
Uimastisõltuvuse ravi- ja rehabilitatsiooniteenuste reguleerimine ühtsete kvaliteedinormide- ja juhistega aitab tagada kvaliteetsete teenuste osutamist. Spetsialistide koolitamine tagab teenuse kvaliteedi tõusu.
2007. aastal NERSi rahalistest vahenditest uimstisõltlastest täiskasvanute ravi (metadoonasendusravi) ei rahastatud, ravikulud kaeti 3 kvartalit Global Fundi vahenditest ja viimasel kvartalil riiklikust HIVi ja AIDSi ennetamise strateegiast aastani 2006
─2015.
Ravikindlustamata isikutele esmase
võõrutusravi teenuse võimaldamine

Tegevus ei toimunud.
* Sihtgrupp:
probleemsed
uimastisõltlased,
hinnanguliselt 13 800
* Hõlmatav sihtgrupp:
20 võõrutusravi
vajavat uimatisõltlast

psühhiaatrilist
tegevuslitsentsi
omavad haiglad/TAI
tervise edendamise
osakonna juhataja,
narkomaaniaravi
spetsialist

325 000,00

0,00 II - IV kvartal 2007

Tegevus ei
toimunud.

* Tegevuseks ettenähtud vahendid suunati
kokkuleppel Sotsiaalministeeriumiga ümber
tegevusele "Ida-Virumaa piirkonnas
(Sillamäe) ülevabariiklikult kliente teenindava
statsionaarse tegevuse korraldamine".

Kirde-Eesti piirkonnas (Kohtla-Järve)
ülevabariiklikult kliente teenindava
võõrutusravi keskuse/osakonna
loomine

* Sihtgrupp:
probleemsed
uimastisõltlased,
hinnanguliselt 13 800

* Sihtgrupp:
probleemsed
uimastisõltlased,
hinnanguliselt 13 800

Kohtla-Järve
Linnavalitsus/TAI
tervise edendamise
osakonna juhataja,
narkomaaniaravi
spetsialist

738 841,00

1 063 841, 00

0,00 I - IV kvartal 2007

II - IV kvartal 2007 * Koostöös Kohtla-Järve Linnavalitsusega
võõrutusravi keskuse loomine koostöös ESF
projektiga. Keskus on planeeritud avada
2008. aasta alguses. III kvartalis algas
personali ettevalmistamine.

0, 00

Meede 2: Tagada kvaliteetsete uimastiravi teenuste kättesaadavus käitumishäiretega alaealistele (kuni 18-aastased)
Kirde-Eesti piirkonnas (Jõhvi)
ülevabariiklikult alaealisi kliente
teenindava ravi- ja rehabilitatsiooni
asutuse tegevuse laiendamine

* Sihtgrupp: alaealiste * Sihtgrupp: alaealiste OÜ Corrigo/ TAI
probleemsete
probleemsete
narkomaaniaravi
uimastitarvitajate
uimastitarvitajate
spetsialist
osakaal on
osakaal on
täpsutamata
täpsutamata
* Hõlmatav sihtgrupp: * Hõlmatav sihtgrupp:
25 alaealist
25 alaealist
uimastitarvitajat
uimastitarvitajat

Planeeritud vahendeid
Kasutatud vahendeid I - IV kvartal 2007
kajastatakse alaealiste
kajastatakse alaealiste
rehabilitatsiooniteenuste rehabilitatsiooniteenuste meetme
meetme all.
all.

I - IV kvartal 2007 * Teenuseleping sõlmitud OÜ Corrigoga,
keskuses 18 kohta.
Aastal 2007 käis keskuses kokku 59 klienti,
kellest katkestas 7 ja lõpetas edukalt 12.

Meede 3: Tagada kõikidele uimastisõltlastest naistele tervishoiu, psühholoogiliste ja hoolekande teenuste kättesaadavus raseduse ajal, sünnitusel ning sünnituse järgselt (psühholoogiline nõustamine, sotsiaalprobleemidega tegelemine jne) läbi ravi- ja
rehabilitatsiooniteenuste pakkumise süsteemi. Integreerida imikute võõrutusraviteenused olemasolevatesse sünnituseelse jälgimise kliinikutesse ja teistesse reproduktiivtervise teenustesse.
2007. aasta NERSi eelarve ei võimaldanud naistele suunatud spetsiifilisi teenuseid osutada.
ALAEESMÄRK 2: Edukalt ravi lõpetanud ja/või rehabilitatsiooni vajavatele endistele uimastisõltlastele on tagatud rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavus; seejuures on rehabilitatsiooni eesmärgiks sotsiaalne integratsioon ja narkootikumide tarvitamiseta eluviisi
omandamine.
Meede 1: Tagada kvaliteetsete rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavus täiskasvanud uimastisõltlastele.
Tulemuslikkuse indikaatorid:
* Raviteenust saanute arv
* Rehabilitatsiooniteenust saanute arv
* Ravikohtade arv (täiskasvanud/alaealised)
* Rehabilitatsioonikohtade arv (täiskasvanud/alaealised)
* Klientide arv aastas (täiskasvanud/alaealised)
Hinnatav mõju eesmärgi saavutamisele
Ravi- ja rehabilitatsiooniteenuste võimaldamine vähendab kahju, mida tekitavad sõltlased ühiskonnale ning kaaskodanikele. Ravi- ja rehabilitatsioonikeskuste töö on sätestatud kontseptsioonidega, milles omakorda toetatakse multidistsiplinaarset lähenemist ning
erinevate institutsioonide vahelist koostööd.
Põhja-Eesti piirkonnas
kaksikdiagnoosiga kliente teenindava
sõltuvuspsühhiaatrilise ravikeskuse
tegevuse korraldamine

Lääne- ja Ida-Virumaal kahe
uimastisõltuvusega isikute
rehabilitatsioonikommuuni tegevuse
korraldamine

Ida-Virumaa piirkonnas (Sillamäe)
ülevabariiklikult kliente teenindava
statsionaarse tegevuse korraldamine

* Sihtgrupp:
kaksikdiagnoosiga
isikute arv EV-s on
täpsustamata
* Hõlmatav
sihtgrupp: 30-50
sõltuvus- ja
psüühilise häirega
isikut
* Sihtgrupp:
probleemsed
uimastisõltlased,
hinnanguliselt 13 800
* Hõlmatav sihtgrupp:
20 võõrutusravi
läbinud uimatisõltlast

* Sihtgrupp:
kaksikdiagnoosiga
isikute arv EV-s on
täpsustamata
* Hõlmatav sihtgrupp:
30-50 sõltuvus- ja
psüühilise häirega
isikut

PERH
Psühhiaatriakliinik,
MTÜ Eesti
Abikeskused/ TAI
narkomaaniaravi
spetsialist

1 425 000,00

1 290 405,00 I - IV kvartal 2007

I - IV kvartal 2007 * Kaksikdiagnoosi keskuse teenuse leping oli
sõlmitud Tallinna linnaga, teenuse pakkujaks
Eesti Abikeskused MTÜ.
2007. aasta lõpu seisuga viibis ravil 11 klienti.

* Sihtgrupp:
probleemsed
uimastisõltlased,
hinnanguliselt 13 800
* Hõlmatav sihtgrupp:
20 võõrutusravi
läbinud uimastisõltlast

MTÜ "Sind ei jäeta
üksi" Ida-Virumaa,
MTÜ AIDSi Tugikeksus
Lääne- Virumaa/
TAI narkomaaniaravi
spetsialist

1 200 000,00

1 204 612,30 I - IV kvartal 2007

* Sihtgrupp:
probleemsed
uimastisõltlased,
hinnanguliselt 13 800
* Hõlmatav sihtgrupp:
kuni 40 vähemalt
18.a.

* Sihtgrupp:
probleemsed
uimastisõltlased,
hinnanguliselt 13 800
* Hõlmatav sihtgrupp:
kuni 40 vähemalt
18.a.

SA Sillamäe
Rehabilitatsioonikeskus/
TAI narkomaaniaravi
spetsialist

2 700 000,00

3 220 171,00 I - IV kvartal 2007

I - IV kvartal 2007 * Teenuselepingud oli sõlmitud MTÜdega
AIDSi Tugikeksus ja Narva Narkomaanide ja
Alkohoolikute Rehabilitatsioonikeskus,
mõlemates 10 kohta meeskilentidele.
MTÜ AIDSi Tugikeskus poolt
hallatavasasutuses viibis kokku 6 kuu jooksul
talus kokku 14 klienti, kellest katkestas 2 ja
lõpetas edukalt 4.
MTÜ Narva Narkomaanide ja Alkohoolikute
Rehabilitatsioonikeskuse poolt asutuses viibis
2007. aasta lõpu seisuga 11 klienti.
I - IV kvartal 2007 * Teenuseleping oli sõlmitud SA Sillamäe
Narkorehabilitatsioonikeskusega, keskuses
20 kohta meesklientidele.
Keskuses viibis aruandeperioodil kokku 75
klienti, kellest lõpetas programmi 19 ja
katkestas 35.

Tallinn-Harjumaa piirkonnas kliente
teenindava päevakeskuse tegevuse
toetamine

* Sihtgrupp:
* Sihtgrupp:
probleemsed
probleemsed
uimastisõltlased,
uimastisõltlased,
hinnanguliselt 13 800 hinnanguliselt 13 800
* Hõlmatav sihtgrupp: * Hõlmatav sihtgrupp:
40 Tallinna/Harjumaa 40 Tallinna/Harjumaa
piirkonna kliendid, kes piirkonna kliendid, kes
külastavad madala
külastavad madala
lävega keskust või
lävega keskust või
kelleni jõutakse
kelleni jõutakse
tänavatöö käigus
tänavatöö käigus

Teostaja: Tallinna
Linnavalitsus;
Vastutaja: TAI
narkomaaniaravi
spetsialist

200 000,00

5 525 000, 00

199 338,30 I - IV kvartal 2007

I - II kvartal 2007 * Teenuseleping on sõlmitud MTÜ AIDSi
Tugikeskusega päevakeskuse teenuse
osutamiseks.
I kvartalis: 185 külastust, 2 grupis osalejate
arv kokku 33.
II kvartalis: 352 külastust, 2 grupis osalejate
arv kokku 34.
Kokku külastas keskust 171 klienti.

5 914 526,60

Meede 2: Tagada kvaliteetsete rehabilitatsioonoteenuste kättesaadavus käitumishäiretega alaealistele (kuni 18-aastased)
Kirde-Eesti piirkonnas (Jõhvi)
ülevabariiklikult alaealisi kliente
teenindava ravi ja rehabilitatsiooni
asutuse tegevuse laiendamine

* Sihtgrupp: alaealiste * Sihtgrupp: alaealiste OÜ Corrigo/ TAI
probleemsete
probleemsete
narkomaaniaravi
uimastitarvitajate
uimastitarvitajate
spetsialist
osakaal on
osakaal on
täpsutamata
täpsutamata
* Hõlmatav sihtgrupp: * Hõlmatav sihtgrupp:
25 alaealist
25 alaealist
uimastitarvitajat
uimastitarvitajat

2 750 000,00

. I - IV kvartal 2007

I - IV kvartal 2007 * Teenuseleping sõlmitud OÜ Corrigoga,
keskuses 18 kohta.
Aastal 2007 käis keskuses kokku 59 klienti,
kellest katkestas 7 ja lõpetas edukalt 12.

2 750 000, 00
Meede 3: Rakendada uimastisõltuvusega inimeste vajadustest lähtuvalt juhtumikorralduslikul ja võrgustikutööl põhinevat ennetus, tervishoiu- ja hoolekandeteenuste süsteemi. Võimaldada uimastisõltuvusega inimestele psühholoogilise,
sotsiaalnõustamise ja hoolekande teenuste kättesaadavus ja inimõiguste kaitse.
Tulemuslikkuse indikaatorid:
* Väljatöötatud ja kaasajastatud juhtumikorraldus- ja nõustamissüsteem
* Koolitatud juhtumikorraldajate arv
* Võrgustikutöö ja juhtumikorralduspõhimõtete koolituse läbinud spetsialistide arv
* Juhtumikorraldusega haaratud uimastisõltlaste arv
* Väljatöötatud/jagatud infomaterjalide arv
* Superviseeritud spetsialistide arv
* Koolitatudspetsialistide arv
Hinnatav mõju eesmärgi saavutamisele
Juhtumikorraldusliku süsteemi rakendamine hõlbustab psühhosotsiaalsete ja tervishoiuteenuste osutamist klientidele. Omasuguste koolitamine ja rakendamine ennetustöö tegijatena aitab kaasa teadlikkuse tõusule kogu antud sihtgrupis. Uimastisõltuvuse ravi- ja
rehabilitatsiooniteenuste reguleerimine ühtsete kvaliteedinormide- ja juhistega aitab tagada kvaliteetsete teenuste osutamist. Spetsialistide koolitamine tagab teenuse kvaliteedi tõusu.
Juhtumikorraldus- ja
nõustamissüsteemi kontseptsiooni
kaasajastamine

* Sihtgrupp:
hinnanguliselt 13 800
probleemset
uimastisõltlast, 5 100
HIV-positiivset
inimest
* Sihtgrupp: 40,
hinnanguliselt 13 800
probleemset
uimastisõltlast
* Sihtgrupp:
hinnanguliselt 13 800
probleemset
uimastisõltlast

* Sihtgrupp: 40,
hinnanguliselt 13 800
probleemset
uimastisõltlast

Sotsiaalministeerium/TAI
juhtumikorralduse
peaspetsialist

25 000,00

0,00

I-II kvartal 2007

* Sihtgrupp: 40,
hinnanguliselt 13 800
probleemset
uimastisõltlast
* Sihtgrupp:
hinnanguliselt 13 800
probleemset
uimastisõltlast

TAI juhtumikorralduse
peaspetsialist/TAI
koolitusspetsialist

50 000,00

480,00

I-II kvartal 2007

/TAI HIV/AIDSi ekspert
/TAI juhtumikorralduse
peaspetsialist

50 000,00

56 231,70 I-IV kvartal 2007

III ja IV kvartal
2007

Tugiisikute süsteemi rakendamine
tugirühmades

* Sihtgrupp: 40
tugirühma liiget,
hinnanguliselt 13 800
probleemset
uimastisõltlast

* Sihtgrupp: 40
tugirühma liiget,
hinnanguliselt 13 800
probleemset
uimastisõltlast

/TAI juhtumikorralduse
peaspetsialist, TAI
kahjude vähendamise
spetsialist

100 000,00

57 645,00 I-IV kvartal 2007

III ja IV kvartal
2007

Koolitajate ja nõustajate
superviseerimine

* Sihtgrupp: 30
hinnanguliselt 13 800
probleemset
uimastisõltlast

* Sihtgrupp: 30
hinnanguliselt 13 800
probleemset
uimastisõltlast

/TAI juhtumikorralduse
peaspetsialist, TAI
kahjude vähendamise
spetsialist

100 000,00

Võrgustikutöö ja juhtumikorralduse
põhimõtete koolituste korraldamine

Tugiiskute süsteemi väljatöötamine

0,00

I-IV kvartal 2007

I - IV kvartal 2007 * Juhtumikorraldus- ja nõustamissüsteemi
kontseptsiooni kaasajastamine ei vajanud
töövõtulepingute sõlmimist. Kõik tegevused
viisid läbi TAI koosseisulised töötajad jt
spetsialistid, kelle töö ei eeldanud täiendavat
tasustamist.
III ja IV kvartal
* Koolituste ettevalmistused tehtud,
2007
koolituskava valminud.

* Vastavalt 2006. aastal valminud
kontseptsioonile.
Koostöös Riikliku HIV/AIDSi strateegiaga
valmis juhendmaterjal HIV-positiivsete
uimastisõltlaste hooldamise teemal.
* Koolituste korraldamine tugirühma teenust
pakkuvatele organisatsioonidele.
Detsember 2007 - veebruar 2008 viibisid 2
MTÜ Convictus Eesti töötajat pikaajalisel
erialasel koolitusel Venemaal, SanktPeterburgi linna narkoloogia haigla juures.

III - IV kvartal 2007 * Tegevus ei toimunud 2007. aastal.

Trükiste ja infomaterjalide
kaasajastamine ja väljatöötamine

* Sihtgrupp:
hinnanguliselt 13 800
probleemset
uimastisõltlast, 5 100
HIV-positiivset
inimest
* Sihtgrupp:
valdkonnas töötavad
spetsialistid

* Sihtgrupp:
/TAI teabespetsialist
valdkonnas töötavad
spetsialistid
* Sihtgrupp:
hinnanguliselt 13 800
probleemset
uimastisõltlast

250 000,00

245 884,55 I-IV kvartal 2007

I - IV kvartal 2007 * I kvartalis viidi läbi avatud riigihange
kujundus- ja trükitööde teelimiseks. Selgitati
välja lepingupartnerid.
* II kvartalis algas materjalide
ettevalmistamine ning tootmine.
* Koostöös Riikliku HIV/AIDSi strateegiaga
valmisid juhendmaterjalid eneseabi- ja
tugirühmade töö korraldamiseks.

Koolitusseminaride korraldamine ravirehabilitatsiooni spetsialistide
pädevuse tõstmiseks
Ravi- ja rehabilitatsioonikeskuste
personali superviseerimine

* Sihtgrupp: kuni 50
narkomaania ravi- ja
rehabilitatsiooni*töötajat
Sihtgrupp: kuni 60
narkomaania ravi- ja
rehabilitatsioonitöötajat

* Sihtgrupp: kuni 50
narkomaania ravi- ja
rehabilitatsiooni*töötajat
Sihtgrupp: kuni 60
narkomaania ravi- ja
rehabilitatsioonitöötajat

150 000,00

188 292,34 I - IV kvartal 2007

350 000,00

291 737,50 I - IV kvartal 2007

I - IV kvartal 2007 * Valminud on endistele uimastisõltlastele
suunatud tööturule reintegreerimise
koolituskava.
2.-4. aprillil
Tallinnas
toimus
koostöös
I - IV kvartal 2007 * 2007.
aastal2007
toimus
järgmiste
asutuste
superviseerimine sagedusega 2 kuni 4 korda
aastas:
- MTÜ Tuulepesa (Kesk-Eesti
Nõustamiskeskus)
- MTÜ Allium
- MTÜ Pealinna Abikeskus
- OÜ Corrigo
- MTÜ AIDSi Tugikeskus
- SA Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus
- Eesti Abikeskused MTÜ (Kaksikdiagnoosiga
patsientide nõustamiskeskus)

TAI narkomaania
ekspert ja
narkomaaniaravi
spetsialist/
TAI
narkomaania
ekspert ja
narkomaaniaravi
spetsialist/
TAI narkomaaniaravi
spetsialist

TAI
NERS II kokku

975 000, 00

840 271, 09

10 313 841,00

6 754 797,69

10 313 841, 00

6 754 797, 69

III KAHJUDE VÄHENDAMINE

Strateegiline eesmärk 1: Ühiskonnale ja üksikisikule narkootikumide tarvitamisega tekitatud kahjude osas on saavutatud püsiv langustendents.
Tulemuslikkuse indikaatorid aastaks 2009:
1. Kahjude vähendamise programmid on tagatud kõikidele soovijatele;
2. Süstlavahetusprogrammidega on kaetud vähemalt 60% kõikidest süstivatest uimastikasutajatest;
3. Kahjude vähendamise alase tegevuse kvaliteedinormid ja juhised on heaks kiidetud vastutava ministeeriumi poolt ja võetud rakendusele;
4. Kahjude vähendamise alase koolitussüsteemi olemasolu;
5. Süstla korduvkasutamine on vähenenud vähemalt 10% võrra (2005. a -25%);
6. Narkootikumidega seotud registreeritud õigusrikkumiste arvu langus 5% (2004. a - 20,1%).
ALAEESMÄRK 1: Tagada ulatuslike ja kõrgetasemeliste kahjude vähendamise teenuste olemasolu, mille käigus edastatakse sihtrühmadesse kuuluvatele isikutele informatsiooni, teavitatakse neid abiteenuste võimalusest.
Meede 2, 3: Laiendada ja arendada süstivate uimastikasutajate ja süstimisega eksperimenteerijatele nõustamise ja süstalde ning nõelte ning muu süstimisvarustuse (puhastusvahendid, vesi jms) ning kondoomide geograafilist kättesaadavust ja juurdepääsetavust
madala lävega keskustes, süstlavahetuspunktides, apteekides, väljatööna. Pakkuda nõustamist süstivatele uimastikasutajatele ja nende seksuaalpartneritele, teavitades neid HIV levikuriskidest ja õpetades neile ohutu süstimise ja turvalise seksuaalkäitumise
praktilisi oskusi. Lisaks tavapärasele nõustamisele rakendada enam nõustamist omasuguste kaudu.
Parandada pakutavate teenuste kvaliteeti töötades välja süstivatele uimastikasutajatele suunatud teenuste kirjeldused ja juhised (eraldi alla 18. aastastele, rasedatele) ning spetsialistide koolituskavad. Tagada süstivate uimsastikasutajatega igapäevaselt töötavatele
spetsialistidele väljaõpe, järjepidev täiendõpe ning supervisioon.
* Meedet rakendatakse koos HIV/AIDSi ennetamise riikliku strateegia SE1-M5-ga.
* Meedet rakendatakse koos HIV/AIDSi ennetamise riikliku strateegia SE1-M2-ga.
Tulemuslikkuse indikaatorid:
* Süstalde vahetuse ja nõustamisteenust pakkuvate süstlavahetuspunktide arv
* Süstalde vahetuse ja nõustamisteenust pakkuvate madala lävega keskuste arv
* Süstalde vahetuse ja nõustamisteenuste kasutajate arv/neist esmaskülastajate arv
* Apteekide ja teiste asutuste arv, kus pakutakse süstivatele narkomaanidele profülaktilisi vahendeid
* Koolitatud omasuguste koolitajate arv
* Supervisiooni saanud omasuguste koolitajate ning spetsialistide arv
* Jagatud ja korjatud süstalde arv
* Jagatud kondoomide arv
* Jagatud infomaterjalide arv
Hinnatav mõju eesmärgi saavutamisele
Kõrgetasemeliste kahjude vähendamise teenuste olemasolu kaudu edastatakse sihtrühmadesse kuuluvatele isikutele informatsiooni ning teavitatakse neid abiteenuste võimalustest.
Koolituskavade (koos
õppematerjalidega) väljatöötamine ja
kaasajastamine

* Sihtgrupp:
hinnanguliselt 13 800
probleemset
uimastisõltlast

* Sihtgrupp:
hinnanguliselt 13 800
probleemset
uimastisõltlast

/TAI HIV/AIDSi
ekspert, TAI kahjude
vähendamise
spetsialist

100 000,00

98 407,30 I - IV kvartal 2007

I - IV kvartal 2007 * On alustatud koolituskavade
väljatöötamisega.
Koostöös Riikliku HIV/AIDSi strateegiaga
valmis juhendmaterjal tugiteenuste
osutajatele tugirühmade ja eneseabirühmade
töö korraldamise teemal.

Spetsialistide ja omasuguste
koolitajate (täiend)koolitamine

* Sihtgrupp: 20
spetsialisti
* Sihtgrupp: 15 endist
uimastisõltlast

/TAI kahjude
vähendamise
spetsialist, TAI
koolitusspetsialist

50 000,00

0,00 I - IV kvartal 2007 III - IV kvartal 2007 * Tegevus ei toimunud 2007. aastal.

Spetsialistide ja koolitajate koolitajate
supervisioon

* Sihtgrupp: 35
* Sihtgrupp: 35
/TAI kahjude
spetsialisti ja
spetsialisti ja
vähendamise
omasuguste koolitajat omasuguste koolitajat spetsialist, TAI
koolitusspetsialist

100 000,00

0,00 I - IV kvartal 2007 III - IV kvartal 2007 * Tegevus ei toimunud 2007. aastal.

Täiendatud süstimisvarustuse
jagamise toetamine

* Sihtgrupp:
hinnanguliselt 13 800
probleemset
uimastisõltlast

400 000,00

0,00 I - IV kvartal 2007 III - IV kvartal 2007 * Ühekordne täiendava süstimisvarustuse
soetamine (dist.vesi jms) ei olnud
otstarbekas, kuivõrd 2008. aasta eelarves
puudus võimalus jätkata antud
meditsiinitarvikute soetamist ning püsivatel
alustel klientidele võimaldamist.

* Sihtgrupp: 20
spetsialisti
* Sihtgrupp: 15 endist
uimastisõltlast

* Sihtgrupp:
/TAI kahjude
hinnanguliselt 13 800 vähendamise
probleemset
spetsialist
uimastisõltlast

TAI
NERS III kokku

650 000,00

98 407,30

650 000,00

98 407,30

650 000,00

98 407,30

IV UIMASTID VANGLAS
Strateegiline eesmärk 1: On loodud toimiv kontrollsüsteem, takistamaks narkootikumide sissepääsu vanglatesse ning uimastisõltlastele on tagatud süsteemne ravi ja vanglasisesed rehabilitatsiooni võimalused, tagamaks uimastivaba eluviisi
jätkamist vabanemise järel.
ALAEESMÄRK 1: Uimastite kättesaadavus vanglates on vähenenud
Meede 1: toimiva kontrollisüsteemi olemasolu narkootikumide sisseveo tõkestamiseks ning vanglasisese avastamise tõhustamiseks
Narkootiliste ainete tarvitamise
testimine vanglates

Testida 1500 isikut

Testitud 1106 isikut

200 000,00

136 850,00 I - IV kvartal 2007

JM/Vanglad

Relvastatud üksuse poolt läbiviidud
läbiotsimiste arv

I - IV kvartal 2007
10 läbiotsimist

19 läbiotsimist

JM/Vanglad

1 700 000

1 700 000
IV kvartal 2007

Vanglate varustatus narkootiliste
ainete avastamise vahenditega
(detektorid)

Hankida 1 seade

Seadmest loobuti

JM/Vanglad

500 000

0

Hankida 4 narkokoera

Hangiti 3 koera

JM/Vanglad

60 000

24 000

Paigaldada 1 seade

Loobuti pakutud
seadmest

I - IV kvartal 2007
Narkokoerad Viru Vanglasse

IV kvartal 2007
Mobiililevi tõkestavate seadmete abil
narkokuritegevuse takistamine
vanglates

JM/Vanglad

60 000

60 000

2 520 000, 00

1 920 850, 00

I - IV kvartal 2007 Sihtgrupp: 4500 kinnipeetavat kõikides
vanglates. Teste tehti vastavalt vajadusele,
täitmise summa kajastab 2007 muretsetud
testide hinda.
I - IV kvartal 2007 Sihtgrupp: 4500 kinnipeetavat kõikides
vanglates.
Hankest loobuti

1500 (4500) kinnipeetavat Murru vanglas
(kõikides vanglates). Testitud seadmest
loobuti vähese töökindluse tõttu, 2008
otsitakse uut seadet.

I - IV kvartal 2007 Narkokoerad hangitakse 2008 valmivasse
Viru vanglasse. 2 koera sündis
koertekasvanduses ja seega nende
soetamiseks kulu polnud.
Hankest loobuti

Sihtgrupp: 1500 kinnipeetavat Murru vanglas.
Läti tarnija seadet prooviti, kuid tarnija ei
suutnud seda nõuetekohaselt tööle
rakendada. Sõlmitud leping Eesti tarnijaga
uue seadme paigaldamiseks.

ALAEESMÄRK 2: Uimastisõltlastele on tagatud süsteemne ravi ja vanglasisesed rehabilitatsiooni võimalused, tagamaks uimastivaba eluviisi jätkumist vabanemise järel (tegevused on kaetud riikliku HIV ja AIDSi strateegiaga aastateks 2006-2015)
Meede 1: Rehabilitatsiooniprogrammide ellurakendamine.
I - IV kvartal 2007
Narkomaania asendus- või
võõrutusravi jätkamine/ alustamine
vanglates

Narkovabad osakonnad vanglates

Meede 2: Personali koolitamine

Võimaldada ravi 70
Metadoon
isikule (sõltub aresti- võõrutusravi jätkatud
majadest)
4 kinnipeetaval

Luua 2 uimastivaba
osakonda

Loodud uimastivaba
osakond Harku vanglas

I - IV kvartal 2007
Sihtgrupp: 70 kinnipeetavat kõikides
vanglates. Ravimaht sõltub arestimajadest,
kuid selles ulatuses koostööd arestimajadega
pole veel saavutatud. Võõrutusravi vanglates
tagatud, asendusraviga alustatakse 2008.

JM/Vanglad
Summa/tegevus planeeritud
Summa/tegevus planeeritud
riikliku HIV/AIDSi strateegia
riikliku HIV/AIDSi strateegia
2006-2015 tegevuskavasse
2006-2015 tegevuskavasse
aastateks 2006-2009 (SE5-M2) aastateks 2006-2009 (SE5-M2)
JM/Vanglad

IV kvartal 2007

IV kvartal 2007

2008 luuakse Viru Vanglasse 2 osakonda ja
Tartu Vangla spetsialiseerub
narkomaanidele; sellega seoses Tallinna
Vanglasse uimastivaba osakonda praegu ei
planeerita.

Narkoinstruktorite algkoolitus

Koolitada vähemalt
10 ametnikku

Motiveeriva nõustamise alal koolitatud
Koolitada vähemalt
vangla personali ja kriminaalhooldajate
24 ametnikku
arv

Narkorehabilitatsiooni-alane koolitus
vanglavaimulikele

Narkokoerte instruktorite koolitus

Koolitada 20
vaimulikku ja 20
vabatahtlikku

Loobutud koolitusest

Koolitatud 26
ametnikku

JM/Vanglad

65 000

JM/Vanglad

13 500

JM/Vanglad

60 000

0

Koolitada 6 koerajuhti Loobutud koolitusest

JM/Vanglad

90 000

0

228 500, 00

13 500

2 748 500, 00

1 934 350, 00

NERS IV KOKKU:

2 748 500, 00

Ei toimunud

I - IV kvartal 2007

I - IV kvartal 2007

Plaanis oli 10-15 ametniku 40 tunnine
koolitus. Koolitus tuleb 2008 seoses vanglate
spetsialiseerumisega.

24 tunnine täiendkoolitus, grupisuurus 8-10
inimest, 3x 8-10 gruppi

13 500

Loobutud koolitusest

JM/Vanglad

IV kvartal 2007
0

I - IV kvartal 2007

Ei toimunud

20 vanglate vaimulikku + 20 vabatahtlikku, 32
(2x16 tundi) tunnine koolitus 2x20 (2 gruppi).
Koolitus tuleb 2008 seoses vanglate
spetsialiseerumisega.

I - IV kvartal 2007

Ei toimunud

Igast vanglast 1 koerajuht, kokku 6 inimest.
Koolitus tuleb 2008 seoses vanglate
spetsialiseerumisega.

1 934 350, 00

V PAKKUMISE VÄHENDAMINE
Strateegiline eesmärk 1: Narkootiliste ainete pakkumise vastane tegevus on pädevate ametkondade vahel koordineeritud, väljaõpe ja tehnilised vahendid on kaasaegsed ja nõuetele vastavad. Tegevuse tõhusust reguleerib täiendatud
seadusandlus.
ALAEESMÄRK 1: Tõkestada narkokuritegevusega seotud tulu legaliseerimist.
Meede 1: Tõhustada narkokuritegevusest saadava tulu konfiskeerimist.
Riikliku kriminaaltulu jälitamise üksuse
loomine

1

Rahapesuandmebüroo tugevdamine
analüüsivõimekuse parandamiseks.
Lisatavate ametikohtade arv

1

1 (üksus on loodud
Keskkriminaalpolitsei
juurde)

SiM/PA

Täiendavad ametikohad
on loodud

SiM/PA

Üksus loodud
märtsis 2007 5 kohta komplekteeritud märtsis 2008

Tegevuskulu
1 400 000

Analüüsi teostavate ametnike arv pole
Täitmata tõusnud, suurenes järelevalvet teostavate
tingimuslikult vt ametnike arv (+5). Osa analüüsi tööd teeb
märkusi ära kriminaaltutu üksus

Tegevuskulu
1 400 000, 00
ALAEESMÄRK 2: Pädevate ametkondade omavaheline koostöö narkootikumide pakkumise vähendamisel on tõhustunud.
Meede 1: Parandada siseriiklikku koostööd narkokuritegude ärahoidmisel, tõkestamisel ning toimepandud kuritegude avastamisel.
Infovahetus ametiasutuste vahel
viiakse läbi vastavalt jälitusteabe
vahetamise koostööleppele.
Toimuvad regulaarsed
koostöökohtumised strateegilisel
tasandil

4

Koostöökohtumised
juhtgruppide tasandil
on toimunud
PA

Tegevuskulud

Pidev

Pidev 2007 toimunud kaks kohtumist

Volitatud isikute vaheliste kokkulepete
Viiakse läbi vastavalt
alusel viiakse läbi ühist menetlust
vajadusele
uurimisele võetavate objektide üle

Oluline tegevus, kuid konkreetne menetlus
toimub vastavalt operatiivsele vajadusele
PA

Ametkondade vaheliste
ühisoperatsioonide läbiviimine

Viiakse läbi vastavalt
vajadusele

3

Politsei, piirivalve ja tolli keskkasutuste
vahelise ühistöögrupi jätkusuutlik
toimimine

1

Pidev

Pidev

Tegevuskulud

Pidev

Pidev MTA-ga 2007 üks ühine menetlus

1 650 000
PA

Ühiste koolituste läbiviimine ja
metoodiliste materjalide väljatöötamine
-koolituste arv/praktiliste ühisõppuste
arv

Tegevuskulud

PA

Twinninprojekti 2004/006-270.04.01
Enhancement of administrative capacity of
the Estonian Police on fight against drug
related crimes raames 2006 aastal välja
töötatud õpikud on antud MTA-le

SiM

Piirivalvega ei ole pärast KrMS muudatust
üldse mingit koostööd olnud

Väljatöötatud ühilduvate IT rakenduste
arengusuunad

1
SiM

2007 dets

Infovahetus ametiasutuste vahel
viiakse läbi vastavalt jälitusteabe
vahetamise koostööleppele. Toimuvad
regulaarsed koostöökohtumised
strateegilisel tasandil.
4 kohtumist

saavutatud

2007
Volitatud isikute vaheliste kokkulepete
alusel viiakse läbi ühist menetlust
uurimisele võetavate objektide üle.
Ametkondade vaheliste
ühisoperatsioonide läbiviimine.

Vastavalt
operatiivsele
vajadusele

saavutataud
MTA

Vastavalt
operatiivsele
vajadusele

220 000

Kaudsed kulud (kulud tööjõule,
välislähetustele)

2007

2007

2007

Läbi viidud mitmed ühisoperatsioonid nii KKP,
2007 politseiprefektuuride, KAPO-ga.

2007

Kokku lepitud koostöö narkokoerte koolituse
vallas Piirivalve Koertekooliga. 2007 aastal
osales kokku 2 tolliametnikkku Piirivalve
Koertekooli koolitus seminaridel. Lisaks viidi
koostöös läbi ühiseid treeningpäevi kõikide
MTK-de territooriumitel. Koolitused jätkuvad
2007 2008 aastal.

läbi viidud

Ühiste koolituste läbiviimine ja
metoodiliste materjalide väljatöötamine
3 ühiskoolitust

Väljatöötatud ühilduvate IT rakenduste
arengusuunad.

2007 dets Andmebaasid on ristkasutuses
Osalemine regulaarsetel narkoüksuste
koostöökohtumistel. Osalejad KKP, MTA UO
Narkotalitus, Põhja, Lõuna, Lääne, Ida
Politseiprefektuuride esindajad. Osalemine
ühises uurimisgrupis. Osalejad:
Riigiprokuratuur, KKP, MTA UO Narkotalitus.
MTA UO Narktoalituse ametnike osalemine
jälituskoolitustel. KAIRI põhised
ametkondade vahelised IT-arendused.
Jooksvalt töös mitmed ühisoperatsioonid nii
2007 KKP, Põhja PP, KAPO-ga.

saavutatud

1

saavutatud

21.12.2007
1 870 000, 00

KAIRIpõhised ametkondade vahelised IT21.12.2007 rakendused.

Tegevuskulud, kaudsed kulud

Meede 2: Parandada rahvusvahelist koostööd narkokuritegude ärahoidmisel, tõkestamisel, ning toimepandud kuritegude avastamisel
FinEsto koostöökogemuse
tutvustamine võimalikele partneritele ja
kasutuselevõtmine uute
koostööpartneritega

Toimiv sideohvitseride võrgustik

1

Ei ole toimunud

4

Lähetatud täiendav
ametnik Moskvasse ja
Haagi

2007 dets

Regulaarsed koostöökohtumised
kolmandate riikidega (Vene
Föderatsioon, SRÜ riigid, muud);
koostöö süvendamine ja uute
koostööpartnerite leidmine

3

Regulaarsed ühisoperatsioonid
Venemaa ja teiste Läänemere riikidega

0

Koostöö kolmandate riikidega (Vene
Föderatsioon, SRÜ riigid, muud) koostöö süvendamine ja uute
koostööpartnerite leidmine.

PA/MTA
Ei toimunud

PA/MTA
Tööjõu ja lähetuskulu

2007 1 kv

2007. 1 kva

4 380 000

Toimuvad vastastikused
regulaarsed
töökohtumised.

Toimub läbi
sideohvitseride.

Vene poole
ühisoperatsioonil
vaatlejana osalemine

Koostöö toimub.

Kohtumiste arv sõltub arengutest ja
koostöötahtest vastavates riikides

PA/MTA
2007 dets

Sideohvitseri kulu

Osaletud operatsioonil sideohvitseride kaudu
vaatlejatena. Ühisoperatsioone viiakse läbi
vastavalt operatiivsele vajadusele. Täpset
arvu prognoosida ei ole võimalik, kuid
2007 dets
vähemalt 2 tk aastas

PA/MTA

Osalemine regulaarsetel FER (Soome, Eesti,
Venemaa ) narkoüksuste töökohtumistel.
Aastas kolm töökohtumist.

MTA

Ühisoperatsioonides osalemine koos
Venemaa ja teiste Läänemere riikidega

130 000
Toimuvad.

Sideohvitseri kulu

Kaudsed kulud (kulud tööjõule,
välislähetustele)

Tähtajatu

Tähtajatu

Tähtajatu

Tollikontrolli osalemisel viidi 2007 aastal läbi
kokku 8 ühisoperatsiooni Läänemere riikide
suunal. 2 nendest viidi läbi koostöös Läti ja 6
Soome tolliga. UO osaleb jooksvalt teiste
riikide operatsioonides vastavalt planeeritud
Tähtajatu tegevuskavale.

MTA

4 510 000, 00

ALAEESMÄRK 3: Pädevate ametkondade tegevus narkootiliste ainete pakkumise vähendamisel on tõhustunud.
Meede 1: Narkootikumide pakkumise vähendamiseks pädeva inimressursi ning vajaminevate abivahendite tagamine Politseametis
Väljatöötatud baasõppesüsteemi
õppemoodul, mis tagab kõigile
politseiametnikele nende pädevuse
piires teadmised narkootikumide
kuritarvitamisest ning
narkoõiguserikkumistest ja nende
menetlemisest;

1

Narkopolitsei üksuste paiknemiseks
proportsioonis kriminaalpolitseiga ja
narkopolitseinike arvu vastavusse
viimiseks olukorrale piirkonnas viiakse
läbi ressursianalüüs

1

Narkopolitseinike arvu vastavuse ja
nende igapäevase töö tagamine
vastavalt olukorrale piirkonnas

Uued õppekavad on
kinnitatud

10 ametnikku lisaks
olemasolevale

analüüs

2007. aastal läbisid 13 ametnikku edukalt
kaheosalise täienduskoolituse

Täidetud

vt eelmist punkti

Täidetud

Ekspertiisi saadetud narkoainetest uute
ainete leidmisel teavitab labor politseid.
Vastav teave edastatakse e-postilisti kaudu
ametnikele

Täidetud

oktoobris 2007 liitus Kohtuekspertiisi ja
kriminalistikakeskus rahvusvahelise
amfetamiini profileerimise võrgustikuga

Täitmata

Seoses Kohtuekspertiisi ja
kriminalistikakeskuse viimisega
Justiiitsministeeriumi alluvusse lahkus töölt
2007 aasta lõpus hulk eksperte. Edasine info
Justiitsministeeriumilt

PA

PA

Osalemine rahvusvahelises koostöös
narkootiliste ja psühhotroopsete ainete
profileerimisel.

Politseiasutuste kiirtestidega
varustamise vajaduste analüüs;
hanked

Täidetud

PA

PA

Narkoekspertiiside tulemuste osas
rakendatakse varajase hoiatuse
süsteemi

Narkoekspertiise teostatavate
ametnike arvu vastavusse viimine
narkokuritegevuse olukorraga;
(baastase 5)

Täidetud

Twinning programmi 2004/006-270.04.01
ENHANCEMENT OF ADMINISTRATIVE
CAPACITY OF THE ESTONIAN POLICE ON
FIGHT AGAINST DRUG RELATED CRIMES
raames on õpetajad 2006. aastal läbinud
täienduskoolituse, välja on töötatud
õppematerjalid (õpik, videod,
presentatsioonid)

PA

5

1

PA

Hangitud 267 aine testi.
1780 joobe testi

Politseiasutuste narkoaine kiirtestidega
varustatus

PA

431 000

431 000
Täidetud

PA
Täidetud
431 000, 00

431 000, 00

Meede 2: Tollikontrolliks vajamineva tehnilise varustuse kaasajastamine

Liikuvate läbivalgustusseadmete arv

2

SiM/MTA

Automaatse numbrituvastussüsteemi
(ANTS) soetamine idapiirile ning
integreerimine piirikontrolli
tehnoloogiasse

Ehitustööd ja
juurutamine

SiM/MTA

Narkokoerte arv idapiiril (baastase 11)

11

SiM/MTA

2 liikuva läbivalgustusseadme
tulemuslik tööle rakendamine
Automaatse numbrituvastussüsteemi
(ANTS) soetamine idapiirile ning
integreerimine piirikontrolli
tehnoloogiasse
Narkokoerte arvu suurendamine
idapiiril (baastase 11)

2

2

MTA

Ehitustööd ja
juurutamine

ANTS töötab Narva,
Luhamaa ja Koidula
piiripunktides

MTA

11

MTA

3 500 000

1 600 000
31.12.2007

11

3 000 000

13 820 000
1.05.2007

190 000

75 000
31.12.2007

Liikuvad läbivalgustusseadmed töötavad
igapäevaselt idapiiril. 2007 aasta jooksul viidi
läbi kokku 12366 läbivalgustust.
31.12.2007 Läbivalgustuse planeeritust väiksem arv on
seotud piiriületuse probleemidega aasta
teises pooles. ANTS süsteem on soetatud
idapiiri kõikidesse piiripunktidesse. MTA
1.05.2007 soetas 2007 aastal tervikuna kokku 3 uut
narkokoera. Idapiiril narkokoerte arv sellega
ei kasvanud. Koolitused jätkuvad 2008
31.12.2007 aastal.

z

SiM + haldusala
PA

MTA

6 575 000, 00

15 495 000, 00

7 315 000, 00

Tööjõu ja lähetuskulu;
sideohvitseri kulu

431 000, 00

431 000, 00

7 040 000, 00

14 786 000, 00

15 495 000, 00 + kaudsed
kulud (kulud tööjõule,
välislähetustele)
15 926 000, 00

NERS V KOKKU:
VI SEIRE JA HINDAMINE
Strateegiline eesmärk 1: Koguda objektiivseid ja usaldusväärseid andmeid narkootikumide, nende levimuse, tarbimise tagajärgede, vastutegevuse ja narkopoliitiku arengu kohta tõenduspõhise narkopoliitika kujundamiseks ja sekkumiste
planeerimiseks Eestis ja ELs
ALAEESMÄRK 1: Aastaks 2009 on teostatud kõik strateegia rakendusplaanis ettenähtud uuringud ja saadud tulemusi on kasutatud uute sekkumisprogrammide väljatöötamisel, olemasolevate arendamisel ja hindamisel ning narkopoliitika kujundamisel
Tulemuslikkuse indikaatorid aastaks 2009:
1. Aastaks 2009 on teostatud kõik strateegia rakendusplaanis ettenähtud uuringud;
2. Narkomaaniaravi register loodud ja selle abil kogutakse regulaarselt andmeid narkomaaniaravile pöördunud isikutest ja nende iseloomulikest tunnustest.
3. Teadus -ja rakendusuuringute (sh hindamisuuringud) tulemusi on kasutatud uute sekkumisprogrammide väljatöötamisel, olemasolevate arendamisel ja täiendamisel ning narkopoliitika kujundamisel Eestis ja EL-s
Meede 1: Uuringute teostamine narkoolukorra seire valdkonnas.
Tulemuslikkuse indikaatorid:
* Ette valmistatud 2 uuringut;
* narkomaaniaravi andmekogu on valmis alustama andmete kogumist alates 1.01.2008
* uuringute tulemusi on kasutatud uute sekkumisprogrammide väljatöötamisel, olemasolevate arendamisel ja hindamisel ning narkopoliitika kujundamisel Eestis ja EL-s
ESPAD 2007 uurimuse läbiviimine

*Otsusetegijad, MV ja *Otsusetegijad, MV ja Tallinna Ülikooli
KOV ametnikud,
KOV ametnikud,
Rahvusvaheliste ja
üldelanikkond
üldelanikkond
Sotsiaaluuringute
Instituut/TAI ekspert

Kahe uuringu (rahvastikuküsitlus 2008;
narkootikumide levimuse ja
riskikäitumise uuring
meelelahutuskohtade külastajate
hulgas vanuses 18-35)
ettevalmistamine

* Teadlased,
poliitikud,
narkostrateegia
elluviijad /
rakendajad, Eesti
narkoeuro töögrupp,
SoM juures tegutsev
VV narkomaania
ennetamise komisjon,
EV haridusasutused

* Teadlased, poliitikud,
narkostrateegia
elluviijad / rakendajad,
Eesti narkoeuro
töögrupp, SoM juures
tegutsev VV
narkomaania
ennetamise komisjon,
EV haridusasutused

Narkomaaniaravi registri loomine ja
arendamine

* Teadlased,
poliitikud,
narkostrateegia
elluviijad /
rakendajad, Eesti
narkoeuro töögrupp,
SoM juurse tegutsev
VV narkomaania
ennetamise komisjon,
EV haridusasutused

* Teadlased, poliitikud,
narkostrateegia
elluviijad / rakendajad,
Eesti narkoeuro
töögrupp, SoM juurse
tegutsev VV
narkomaania
ennetamise komisjon,
EV haridusasutused

340 000,00

335 958,00 I - IV kvartal 2007

Rakenduskavas planeeritud
kogusumma

0,00

Rakenduskavas planeeritud
kogusumma

463 275,00

I - IV kvartal 2007 * Perioodil märts-aprill 2007 viidi läbi andmete
kogumine ESPAD uurimuses osalevates
koolides. Uurimuse raport valmis detsembris
2007 ning see avaldati jaanuaris 2008.
* Perioodil märts-aprill 2007 viidi läbi andmete
kogumine ESPAD uurimuses osalevates
koolides. Uurimuse raport valmis detsembris
2007 ning see avaldati jaanuaris 2008.

EUSK

EUSK

MÄRKUS: NARKOMAANIARAVI
ANDMEKOGU LOOMISEKS EI
ERALDATUD RAHALISI VAHENDEID
NERSIst. KOGU TEGEVUS FNANTSEERITI
EUSK EELARVEST ja selle kulu on välja
toodud "TEGELIK KULU" rida 192-194.
Andmekogule kasutatud kogusumma
sisaldab kulutusi teiste võtmeindikaatorite
arendamiseks.
*
Narkomnaaniaravi andmekogu
ettevalmistamine teostati EUSK
riigieelarve/EMCDDAgrandi vahenditest.
NERS-i vahendeid 2007.a. narkomaaniaravi

Kokku planeeritud summa NERS-s
2007

840 000, 00

835 958, 00

500 000

0,00

500 000

463 275,00

250 000

231 637,50

250 000

231 637,50

EUSK eelarvest kokku (riigieelarve
+ EMCDDA grant)
sh EUSK riigieelarve
sh EMCDDA

ALAEESMÄRK 2: Seireandmete kvaliteet on paranenud ja andmete hulk kasvanud aastaks 2009 ning EUSK osaleb EMCDDA REITOX võrgustiku töös.
Tulemuslikkuse indikaatorid aastaks 2009:
1) Kogutakse regulaarselt andmeid situatsiooni seire indikaatorite kohta (narkootikumide levimus rahvastikus, probleemsete narkomaanide (IDU jm) rahvastikurühma suurus, narkootikumidega seotud nakkushaigused, narkootikumidega seotud surmad ja suremus,
nõudlus narkomaaniaravi järgi, narkootikumidega seotud õigusrikkumised, narkootikumidega seotud sotsiaalne tõrjutus jms);
2) Kogutakse regulaarselt andmeid vastutegevuse seire indikaatorite kohta (universaalne ja selektiivne ennetustegevus, narkootikumidega seotud nakkushaiguste ja suremuse ennetamine, rahapesu tõkestamise meetmed, meetmed lähteainete illegaalse käitlemise
tõkestamisel, sotsiaalne reintegratsioon, narkootikumide kättesaadavus ja hind, kahjude vähendamine, ennetustöö ja kahjude vähendamine vanglas, alternatiivid vanglakaristusele jms)
3) Kogutakse regulaarselt andmeid riikliku strateegia ja narkopoliitika ning nende tulemuslikkuse kohta (poliitiline ja institutsionaalne raamistik, sh koordinatsioonimehhanismid, seadusandlus, poliitika elluviimine ja tegevuste rahastamine)
4) Koostatakse iga-aastaselt ülevaatlik raport narkomaania olukorrast, vastutegevusest ja poliitika arengu kohta;
5) ELi narkomaania olukorra, vastutegevuse ja poliitika arengu ülevaate koostamine koostöös
EMCDDA ja EL liikmesriikide REITOX teabekeskustega.
Meede 1: Narkoolukorra, vastutegevuse ja narkopoliitika seire teostamine, andmete interpreteerimine ja analüüs ning rutiinsete seireandmete kvaliteedi parandamine
Tulemuslikkuse indikaatorid:
* Kogutud andmed situatsiooni, vastutegevuse ja poliitika arengu kohta Eestis
* Koostatakse 2 raportit VV narkomaania ennetamise komisjonile
* Koostatakse EMCDDA-le riiklik raport narkoolukorra
* Toimiv koostöö EMCDDA ja REITOX teabekeskuste võrgustiku ja teadusasutustega indikaatorite metoodika parandamiseks ning uute indikaatorite arendamiseks
Iga-aastane seireandmete kogumine * Eesti ja EL
Eesti narkoolukorra, vastutegevuse ja teadlased, poliitikud
narkopoliitika arengu kohta
ja otsuste tegijad;
Eesti narkostrateegia
elluviijad /
rakendajad, Eesti
narkoeuro töögrupp,
SoM juurse tegutsev
VV narkomaania
ennetamise komisjon,
EV haridusasutused

* Eesti ja EL
EUSK
teadlased, poliitikud ja
otsuste tegijad; Eesti
narkostrateegia
elluviijad / rakendajad,
Eesti narkoeuro
töögrupp, SoM juurse
tegutsev VV
narkomaania
ennetamise komisjon,
EV haridusasutused

Rakenduskavas planeeritud
kogusumma

885 246,00 I-IV kvartal 2007

Riikliku raporti koostamine EMCDDA-le * Eesti ja EL
teadlased, poliitikud
ja otsuste tegijad;
Eesti narkostrateegia
elluviijad /
rakendajad, Eesti
narkoeuro töögrupp,
SoM juurse tegutsev
VV narkomaania
ennetamise komisjon,
EV haridusasutused
VV narkomaania ennetamise
VV narkomaania
komisjonile 2 korda aastas raporti
ennetamise komisjon,
koostamine
narkostrateegia
rakendamisega
seotud spetsialistid
/eksperdid

EUSK
* Eesti ja EL
teadlased, poliitikud ja
otsuste tegijad; Eesti
narkostrateegia
elluviijad / rakendajad,
Eesti narkoeuro
töögrupp, SoM juurse
tegutsev VV
narkomaania
ennetamise komisjon,
EV haridusasutused
VV narkomaania
EUSK
ennetamise komisjon,
narkostrateegia
rakendamisega
seotud spetsialistid
/eksperdid

Rakenduskavas planeeritud
kogusumma

0,00

Rakenduskavas planeeritud
kogusumma

0,00

I-IV kvartal 2007

* Andmeid narkoseire ja vastutegevuse ning
poliitika arengu kohta koguti erinevatest
Eesti institutsioonidest, KOV-dest, MTÜ-dest
ja esitati need tulenevalt grandilepingus
fikseeritud REITOX teabekeskuse (REITOX
NFP) kohustustest EMCDDA Fonte ja
REITOX infosüsteemi. Andmeid esitati
EMCDDA-le standardtabelitena. Samuti
kasutati andmeid raportite (kokku 3)
koostamiseks, UNODC ARQ I ja II osa
küsimustike täitmiseks. Samuti kasutati
andmeid päringutele vastamiseks.
KULUD SISALDAVAD LISAKS 1) riikliku
raporti koostamist EMCDDA-le ja VV
narkomaania ennetamise komisjonile (read
200-2001).

I-IV kvartal 2007

I-IV kvartal 2007

II kv, III kv 2007

II kv, III kv 2007

* Tegevuse toimus SE1, M2 (rida 199)
raames. Koostati järgmine raport EMCDA-le:
Abel-Ollo K, Talu A, Vals K, Vorobjov S,
Paimre M, Ahven A, Neuman A, Denissov G.
2007 National Report (2006 data) to the
EMCDDA by the REITOX National Focal
Point. Estonia. New developments and
trends and in-depth information on selected
issues (2007).
http://eusk.tai.ee/failid/ESTONIA_2007_NATI
ONAL_REPORTING_Final.pdf
* Koostati järgmine raport EMCDA-le: AbelOllo K, Talu A, Vals K, Vorobjov S, Paimre
M, Ahven A, Neuman A, Denissov G. 2007
National Report (2006 data) to the EMCDDA
by the REITOX National Focal Point. Estonia.
New developments and trends and in-depth
information on selected issues (2007).
http://eusk.tai.ee/failid/ESTONIA_2007_NATI
ONAL_REPORTING_Final.pdf

Koostöö EMCDDA-ga, REITOX
teabekeskuste võrgustiku ja
teadusasutustega indikaatorite
metoodika parandamiseks ning uute
indikaatorite arendamiseks

* Eesti ja EL
teadlased, otsuste
tegijad,
narkostrateegia
koordineerijad/rakendajad, Eesti
narkoeuro töögrupp,
SoM juures tegutsev
VV narkomaania
ennetamise komisjon,
EV haridusasutused

* Eesti ja EL
EUSK
teadlased, otsuste
tegijad,
narkostrateegia
koordineerijad/rakendajad, Eesti narkoeuro
töögrupp, SoM juures
tegutsev VV
narkomaania
ennetamise komisjon,
EV haridusasutused

Rakenduskavas planeeritud
kogusumma

74 221,00 I-IV kvartal 2007

I-IV kvartal 2007

* Tegevuse toimus SE1, M2 (rida 199)
raames. VV narkomaania komisjonile esitati 2
järgmist raportit:
1) Talu, A. Abel K. Oole K, Vals K.
Narkomaania olukord, vastutegevus ja
poliitika areng Eestis 2006. Eesti Uimastiseire
Keskuse II raport Vabariigi Valitsuse
narkomaania ennetamise komisjonile.
2) Abel-Ollo K, Talu A, Vals K, Vorobjov S.
Narkomaania olukord, vastutegevus ja
poliitika areng Eestis. Eesti Uimastiseire
Keskuse 2007 a. II raport Vabariigi Valitsuse
narkomaania ennetamise komisjonile. 2007.
Tallinn.

Riskide hindamise ja uute
psühhoaktiivsete ainete kontrolli
süsteemi juurutamine

EMCDDA, politsei,
EMCDDA, politsei,
EUSK
KEKK, EUSK, NERSi KEKK, EUSK, NERSi
rakendajad
rakendajad

Rakenduskavas planeeritud
kogusumma

25 605,00 I-IV kvartal 2007

I-IV kvartal 2007

* Koostöö EMCDDA ja REITOX
teabekeskustega narkomaaniaravi,
rehabilitatsiooni ja kahjude vähendamise
indikaatorite arendamiseks
* Osalemine EMCDDA uuringuprojekti
"Madala ja kõrge HIV levimusega riikigid: riskija kaitsetegurid" ettevalmistustöös.

Meediasuhete korraldamine, EMCDDA EUSK, Eesti meedia USK, Eesti meedia
ad hoc päringutele vastamine

26 817,00

EUSK

Kokku planeeritud summa NERS-s
2007

971 222.00

Kokku tegelik kulu 2007 (EUSK
eelarve ja EMCDDA grant)

971 222.00

1 011 889,00

sh EUSK

360 000.00

505 944,50

sh EMCDDA

611 222.00

505 944,50

I-IV kvartal 2007

I - IV kvartal 2007 * Osaleti EMCDDA projekti töös ja vahetati
infot Eesti vastavate ametiasutustega
* Korraldati EUSK ja EMCDDA
meediasuhteid.

ALAEESMÄRK 3: EMCDDA ja REITOX võrgustiku teabevahetuse ja meediasuhete korraldamine, regulaarne EMCDDA ELDD, EDDRA andmebaasidesse andmete edastamine
Tulemuslikkuse indikaatorid aastaks 2009:
1. Eesti koostööpartneritele edastatud regulaarselt EMCDDA poolt saadetud infot ja publikatsioone;
2. Korraldatud regulaarne infovahetus;
3. Osaletud EMCDDA EL narkoolukorra, vastutegevuse ja poliitika arengut kajastava raporti koostamisel;
4. Internetpõhise hinnatud ennetusprojektide andmebaas loodud;;
5. Varajase hoiatuse süsteem toimib ja vahetatakse infot EMCDDA-ga ja REITOX teabekeskustega;
6. Regulaarselt esitatakse andmeid EMCDDA EMCDDA hinnatud ennetusprojektide ja narkoalaste õigusaktide andmebaasi.
Meede 1: Andmete regulaarne esitamine EDDRA, ELDD hinnatud ennetusprojektide ja narkomaaniaalaste õigusaktide andmebaasi, luuakse toimiv internetipõhine hinnatud ennetusprojektide andmebaas, luuakse varajase hoiatuse ja hindamise
andmebaas ning vahetatakse andmeid selle raames
Tulemuslikkuse indikaatorid:
1. Eesti koostööpartneritele edastatud regulaarselt EMCDDA poolt saadetud infot ja publikatsioone;
2. Korraldatud regulaarne infovahetus;
3. Osaletud EMCDDA Euroopa Liidu narkoolukorda, vastutegevust ja poliitika arengut kajastava raporti ja muude spetsiifiliste ülevaadete koostamisel;
4. Internetpõhise hinnatud ennetusprojektide andmebaas loodud;;
5. Varajase hoiatuse süsteem toimib ja vahetatakse infot EMCDDA-ga ja REITOX teabekeskustega;
6. Regulaarselt esitatakse andmeid EMCDDA EMCDDA hinnatud ennetusprojektide ja narkoalaste õigusaktide andmebaasi.
Hinnatav mõju eesmärgi saavutamisele:
Osalemine EMCDDA töös EL liikmesriigi REITOX teabekeskusena
EMCDDA raportite ja muude
EUSK
publikatsioonide levitamine ning
koostööpartnerid,
EMCDDA meediasuhete vahendamine ülikoolid,NERS-i
elluviimisega seotud
minsteeriumid ja
ametiasutused, Eesti
meedia
Regulaarne infovahetus varajase
EMCDDA, politsei,
hoiatuse ja riskide hindamise
KEKK, EUSK,
programmi raames
Ravimiamet

EUSK
EUSK
koostööpartnerid,
ülikoolid,NERS-i
elluviimisega seotud
minsteeriumid ja
ametiasutused, Eesti
meedia
EMCDDA, politsei,
EUSK
KEKK, EUSK,
Ravimiamet

Rakenduskavas planeeritud
kogusumma

Rakenduskavas planeeritud
kogusumma

0,00 I - IV kvartal 2007 III - IV kvartal 2007 * Tegevus teostati A2; ME1 vahenditest.

Osalemine EMCDDA aastaraporti ja
EUSK
muude tehniliste raportite koostamisel
ja nende keelelise korrektuuri
teostamisel

EUSK

Rakenduskavas planeeritud
kogusumma

0,00 I - IV kvartal 2007 III - IV kvartal 2007 * Tegevus teostati A2; ME1 vahenditest.

EUSK

1426,00 I - IV kvartal 2007 III - IV kvartal 2007 * Aasta jooksul edastati EMCDDA
aastaraport ja muud publikatsioonid
koostööpartneritele, meediaväljaannetele

Internetipõhise hinnatud
ennetusprojektide andmebaasi
loomine ja arendamine

EUSK

EUSK

EUSK

Rakenduskavas planeeritud
kogusumma

0,00 I - IV kvartal 2007 III - IV kvartal 2007 * Tegevust ei teostatud kuna rahalisi
vahendeid ei eraldatud ja Eestis ei ole seni
hinnatud ühetgi NERSi raames teostatud
ennetusprojekti.

Andmete regulaarne esitamine
EUSK
EMCDDA hinnatud ennetusprojektide
ja narkoalaste õigusaktide andmebaasi

EUSK

EUSK

Rakenduskavas planeeritud
kogusumma

0,00 I - IV kvartal 2007

Kokku planeeritud summa NERS-s
2007

315 872.00

1426, 00

EUSK eelarve kokku (riigieelarve +
EMCDDA grant)

315 872.00

1426, 00

sh EUSK riigieelarve

150 000.00

713, 00

sh EMCDDA grant

165 872.00

713, 00

I - IV kvartal 2007 * Tegevust (andmete esitamine EMCDDA
hinnatud ennetusprojektide andmebaasi) ei
teostatud, kuna rahalisi vahendeid ei
eraldatud ja Eesti ei ole seni teostatud
ennetusprojektide hindamist. ELDD
andmebaasi esitab andmeid
Justiitsministeerium. Tegevus teostati JuMi
vahenditest.
SELGITUS: EUSKle ei eraldatud rahalisi
vahendeid NERSist. Kõiki tegevusi rahastati
EUSK eelarvest/EMCDDA grandist.

Alaeesmärk 4: Osaleda EMCDDA tööprogrammis narkoseire arendamiseks EL-s (sh Eestis)
Tulemuslikkuse indikaatorid aastaks 2009:
* Indikaatorite parandamiseks mõeldud töökoosolekutel/töörühmades osalemine
* Osalemine REITOX teabekeskuste juhatajate töökoosolekutel
Meede 1: Võtmeindikaatorite ja teiste seireindikaatorite kvaliteedi parandamine
Tulemuslikkuse indikaatorid:
*Indikaatorite parandamiseks mõeldud töökoosolekutel/töörühmades osalemine
* Osalemine REITOX teabekeskuste juhatajate töökoosolekutel
Hinnatav mõju eesmärgi saavutamisele:
Indikaatorite kvaliteedi on paranenud
Regulaarsed REITOX teabekeskuste
juhatajate koosolekud

teadlased,
võtmeindikaatorite ja
teiste indikaatorite
eksperdid

teadlased,
võtmeindikaatorite ja
teiste indikaatorite
eksperdid

EUSK

Rakenduskavas planeeritud
kogusumma

42 738

EL võtmeindikaatorite töökoosolekud

teadlased,
võtmeindikaatorite ja
teiste indikaatorite
eksperdid

teadlased,
võtmeindikaatorite ja
teiste indikaatorite
eksperdid

EUSK

Rakenduskavas planeeritud
kogusumma

79 618 I - IV kvartal 2007

I - IV kvartal 2007 * 5 Eesti eksperti osalesid EMCDDA
võtmeindkaatorite ekspertide töökoosolekutel
* Eesti JANSAD ekspert osales EMCDDA
JANSAD ekspertide töökosolekul
* Eesti ELDD ekspert osales EMCDDA ELDD
ekspertide töökoosolekul

Andmete kogumise metoodika
parandamine ja EMCDDA
eestvedamisel ad hoc töögruppides
osalemine
Horisontaalne koostöö teiste EL
liikmesriikide REITOX
teabekeskustega

teadlased,
võtmeindikaatorite ja
teiste indikaatorite
eksperdid
teadlased,
võtmeindikaatorite ja
teiste indikaatorite
eksperdid

teadlased,
võtmeindikaatorite ja
teiste indikaatorite
eksperdid
teadlased,
võtmeindikaatorite ja
teiste indikaatorite
eksperdid

EUSK

Rakenduskavas planeeritud
kogusumma

36 642 I - IV kvartal 2007

I - IV kvartal 2007 *osaleti EMCDDA kahjude vähendamise
valdkonna indikaatorite parandamise
töörühma töös.

EUSK

Rakenduskavas planeeritud
kogusumma

19 002

Kokku planeeritud summa NERS-s
2007

222 906.00

0,00

EUSK eelarve kokku (riigieelarve +
EMCDDA grant)

222 906.00

178 000.00

sh EUSK riigieelarve

100 000.00

89 000.00

sh EMCDDA grant

122 906.00

89 000.00

II ja IV kv 2007

IV kv 2007

II ja IV kv 2007

IV kv 2007

* Osaleti EMCDDA 36. ja 37. REITOX
teabekeskuse juhatajate töökoosolekul

* Toimus töökohtumine Soome REITOX
teabekeskusega STAKESes.

SELGITUS: EUSKle ei eraldatud rahalisi
vahendeid NERSist. Kõiki tegevusi rahastati
EUSK eelarvest/EMCDDA grandist.

Strateegiline eesmärk 2: Regulaarne narkostrateegia elluviimise ja narkopoliitika hindamine, hindamistulemuste levitamine kõigile vajalikele osapooltele ning andmeanalüüside ja interpreteerimitud tulemuste kasutamine narkostrateegia
elluviimise tõhustamiseks, narkopoliitika arendamiseks, vajadusel nende ümberkujundamiseks ja narkostrateegia raames teostatavate tegevuste tõhustamiseks.

ALAEESMÄRK 1: hinnata regulaarselt (juhuslikult valitud) narkomaania ennetuse sekkumisprogramme
Tulemuslikkuse indikaatorid aastaks 2009:
1. Loodud on ennetustegevuse hindamissüsteem;
2. Toimub strateegia raames ellu viidud projektide valikuline hindamine;
3. Regulaarselt läbi viidud narkopoliitika hindamine ja teostatud teisi ad hoc hindamisi.
Meede 1: Regulaarne andmete kogumine uimastipoliitika arengu kohta, narkopoliitika ja -strateegia hindamine
Tulemuslikkuse indikaatorid:
* Ennetustegevuse hindamissüsteem loodud;
* Regulaarselt hinnatakse strateegia raames läbi viidud projekte;
Hinnatav mõju eesmärgi saavutamisele
Hindamine toob välja probleemid projektide läbiviimisel ja aitab parandada teenuste kvaliteeti
Ennetustegevuse hindamissüsteemi
loomine

* NERSi rakendajad, * NERSi rakendajad,
teadlased, eksperdid teadlased, eksperdid

EUSK

I - IV kvartal 2007
50 000, 00
50 000, 00

Kokku planeeritud summa NERS-s
2007
ALAEESMÄRK 2: Suurenenud on valdkonna spetsialistide poolt kokku lepitud teenusekirjelduse alusel toimivate teenuste hulk

0, 00
0, 00

I - IV kvartal 2007 * Raha tegevusteks ei eraldatud ja sellest
tulenevalt tegevust ei toimunud

Meede 1: Töötada välja ja regulaarselt kaasajastada narkomaania ennetamise, tervishoiu- ja hoolekandeteenuste kriteeriumid ning nõudeid teenuste pakkumiseks. Arendada välja teenuste ja ennetustegevuste kvaliteedijuhtimise süsteem (koos elukestva õppe ja
supervisiooniga).
Tulemuslikkuse indikaatorid:
* Väljatöötatud ja kaasajastatud kvaliteedikriteeriumite arv
* Väljatöötatud ja kaasajastatud kvaliteedijuhtimise süsteem
Hinnatav mõju eesmärgi saavutamisele
Kvaliteedijuhtimise süsteemi arendamine ja rakendamine hõlbustab teenuste kvaliteedi hindamist ja tagamist
Kvaliteedijuhtimissüsteemi (sh ühtsed
rahastamispõhimõtted ja omaosaluse
määramine) täiendamine ja
rakendamine

* Ennetustegevuse
* Ennetustegevuse
ning ravi ja
ning ravi ja
rehabilitatsiooniga
rehabilitatsiooniga
tegelevad asutused ja tegelevad asutused ja
organisatsioonid
organisatsioonid

/TAI narkomaania
ekspert, EUSK
eksperdid ja
analüütikud

55 000,00

32 432,95 I - IV kvartal 2007

Kahjude vähendamine, ravi- ja
rehabilitatsioonijuhiste, st
kvaliteedistandardite kaasajastamine

* Kahjude
* Kahjude
vähendamise, ravi ja vähendamise, ravi ja
rehabilitatsiooniga
rehabilitatsiooniga
tegelevad asutused ja tegelevad asutused ja
organisatsioonid
organisatsioonid

/TAI narkomaania
ekspert, TAI
narkomaaniaravi
spetsialist, EUSK
eksperdid ja
analüütikud

60 000,00

60 000,00 I - IV kvartal 2007

Narkomania ennetamise kriteeriumite
väljatöötamine ja kaasajastamine

* Ennetustegevuse
/TAI ekspert
* Ennetustegevuse
ning ravi ja
ning ravi ja
rehabilitatsiooniga
rehabilitatsiooniga
tegelevad asutused ja tegelevad asutused ja
organisatsioonid
organisatsioonid

EUSK
TAI
NERS VI KOKKU
KOKKU

Kokku narkomaania ennetamise
strateegia kulud 2008. aastal
Sotsiaalministeerium koos
haldusasutustega, sh:

37 293 653, 00

36 153 977, 70

19 795 153, 00

18 293 627, 70

16 168 841, 00

14 787 498, 17

sh SoM TAI:
sh TAI lõiv

50 000,00

Kulud on kaetud strateegia
tegevus- kuludest.

165 000,00

92 432,95

2 060 000, 00

1 661 670, 00

505 000, 00

428 390, 95

2 565 000, 00

2 090 060, 95

I - IV kvartal 2007 * Teenusekirjelduste kaasajastamine ning
uutele teenustele kirjelduste ja aruandluse
vormide koostamine. Toimus uute
opiaatsõltuvuse ravijuhiste tõlkimine vene ja
inglise keelde.

I - IV kvartal 2007 * Koostöös Eesti Psühhiaatrite Seltsiga
valmisid täiendatud opiaatsõltuvuse
ravijuhised. 2008. aasta I kvartalis annab
juhistele hinnangu UNODC, millele järgnevalt
toimub uute juhiste arutelu töörühmades ning
nende kasutusele võtmine kõikide partnerite
poolt.
I - IV kvartal 2007 III - IV kvartal 2007 * Tegevus algas III kvartalis. Tegevuse
elluviimine jätkub 2008. aastal.

strateegia tegevuskulud (sisaldab
strateegia täitmisega seotud
spetsialistide töötasusid sh
töövõtulepingu alusel töötavate
spetsialistide töötasusid)
sh EUSK eelarve kokku (riigieelarve +
grandilepingud)
EUSK riigieelarve
EUSK grandilepingud (sh välisaudit
7080,00 EEK)
Haridus- ja Teadusministeerium:

Justiitsministeerium
Siseministeerium koos
haldusasutustega, sh:
SiM Politseiamet:

1 566 312,00

1 844 459,53

2 060 000, 00

1 661 670, 00

910 000, 00

827 295, 00

1 150 000, 00
834 375, 00
Lepingud maakondade noortekeskustega
sisaldavad mitmeid teenuseid, mis neis
pakutakse. Erikoolide summa 900 000
sisaldab nii HIV kui ka narkomaania ja
alkoholitarbimise ennetamist. Noorsootöö õigusrikkujale suunatud projektid; laagrid ja
huvitegevuse toetus ei ole üksnes
narkoennetus, vaid ka noorte enda isiku
arendamiseks vajalik. Seega ei saa
konkreetsied summasid välja tuua.
2 748 500, 00

1 934 350, 00

14 786 000, 00

15 926 000, 00

<- osad kulud (kaudsed kulud) ei kajastu. Nt tööjõukulu, lähetused jms

431 000, 00

431 000, 00 <- osad kulud (kaudsed kulud) ei kajastu. Nt tööjõukulu, lähetused jms

7 040 000, 00

15 495 000, 00 <- osad kulud (kaudsed kulud) ei kajastu. Nt tööjõukulu, lähetused jms

Piirivalveamet:
Maksu- ja tolliamet

EUSK

Eesti Uimastiseire
Keskus

HKO

Hoolekande osakond

HTM

Haridus- ja
Teadusministeerium

JM

Justiitsministeerium

KOV

Kohalik omavalitsus

KVB

Haridus- ja
Teadusministeeriumi
Maksu- ja Tolliamet

MTA
MV

Maavalitsus

NERS
PA

Narkomaania
ennetamise riiklik
Politseiamet

PV

Piirivalveamet

REKK

Riiklik eksami- ja
kvalifikatsioonikeskus

RTO

Rahvatervise
osakond

SiM

Siseministeerium

SoM

Sotsiaalministeerium

TAI

Tervise Arengu
Instituut

TBO

Teabeosakond

TLÜ

Tallinna Ülikool

TN

Tervisenõukogu

TTO

Tööturu osakond

UEN

Uimastiennetusnõuko
gu

UO

Uurimisosakond

TTA

Tööturuamet

