Narkomaania ennetamise riikliku strateegia 2009. aasta tegevusaruanne
Oodatav
tulemus
Nr

Eelarve

Indikaator

Täitmise periood
Aastaks planeeritud

Saavutatud

Aastaks planeeritud

Rahastamisallikas

Täitmine

Selgitused. Ülevaade sõlmitud lepingutest, partneritest,
tegevuse elluviimisest.

ÜLDEESMÄRK: Vähenenud narkootikumide pakkumine ja nõudlus ning toimiv ravi- ja rehabilitatsioonisüsteem sõltlastele, millest tulenevalt on vähenenud tarbimisest tulenev kahju.
I ENNETAMINE
I-SE1

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); ESPAD 2007.a. uuringu andmetel jäävad narkootikumide esmatarvitajad vanusevahemikku 13-15 eluaastat
2. Illegaalseid narkootikume proovinute osakaal 15-16-aastaste vanuserühmas ei ületa 2003. aasta taset (ESPAD 2003: 24%); ESPAD 2007: 30%
3. Illegaalseid narkootikume tarvitanute osakaal 16-64-aastaste vanuserühmas väheneb aastaks 2009 vähemalt 5% võrra (Elanikonnaküsitlus 2003: 15,4%); (Elanikkonnaküsitlus 2008: 21,3%)TÕUS
4. Tervishoiuasutustes registreeritud illegaalsete narkootikumide tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäiretega haigete arv 100 000 elaniku kohta väheneb aastaks 2009 vähemalt 4 % võrra; 2006.a. 5156 100 000
elaniku kohta; 2007.a. 5257 100 000 elaniku kohta (uuemaid andmeid ei ole, tegemist täisarvudega)
5. Koolide osakaal, kus toimub õppekaval põhinev eluoskuste õpetamine maksimaalsel tasemel kõikides kooliastmetes; toimib kõikides põhikoolides
6. Vähemalt 40% õpetajatest ja sotsiaaltöötajatest ja 10 % tervishoiutöötajatest on aastaks 2009 läbinud sõltuvusennetusalase koolituse; 2008.a. koolitati 236 õpetajat
7. Vähemalt 30 % kõikidest elanikest on saanud objektiivse sõltuvusprobleemide alase informatsiooni; Andmed puuduvad.
8. Narkomaania ennetamise alased õppematerjalid on heaks kiidetud REKK poolt. Põhikooli RÕKi üldosas on õppekava rakendamise tähtajad näidatud alljärgnevalt: (1) Kooli õppekava tuleb selle määrusega kooskõlla viia:1) 1., 4. ja 7. klassi osa
hiljemalt 2011. aasta 1. septembriks;2) 2., 5. ja 8. klassi osa hiljemalt 2012. aasta 1. sept

ALAEESMÄRK 1: Tõusnud terviseteadlikkus ja tervislike eluviiside väärtustamine, millest tulenevalt on kõikides sihtrühmades vähenenud riskikäitumine
I-SE1, AE1
ALAEESMÄRK 2: Tõhustatud ennetustöö riiklikul ja kohalikul tasandil
I-SE1, AE2
Meede 1: Eluoskuste õpetamine üldharidus- ja kutsekoolides
I-SE1,
AE2, M1
Sihtrühm: 7- kuni 17-aastased Eesti noored
Tegevusindikaatorid
koolitati 70 õpetajat
Koolide personalile (õpetajatele) narkomaania
valdkonna teadlikkuse osas koolituste pakkumine

Koolide osakaal, kus õpetatakse kriitiliste eluoskuste
kontseptsiooni põhimõtetele tugineva õppekava alusel
kõikides kooliastmetes.

*Koolitatud õpetajate arv

70 koolitatut

70 koolitatut

Põhikooli ulatuses

Valmistati ette põhikooli
ja gümnaasiumi riikliku
õppekava uuendatud
versioon.

Kulusid ei ole võimalik
välja tuua

Kulusid ei ole võimalik
välja tuua

2009

Õpetajate täiendkoolituse ressurss
Kulusid ei ole võimalik
välja tuua

Kulusid ei ole võimalik
välja tuua

2009

Põhikooli RÕKi üldosas on õppekava rakendamise tähtajad
näidatud alljärgnevalt: (1) Kooli õppekava tuleb selle
määrusega kooskõlla viia:1) 1., 4. ja 7. klassi osa hiljemalt
2011. aasta 1. septembriks; 2) 2., 5. ja 8. klassi osa hiljemalt
2012. aasta 1. septembriks.

Meede 1 kokku

I-SE1,
AE2, M3

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 strateegiagaLÕTS)
Sihtrühm:
eritingimusi vajavate õpilaste koolide õpilased (vanuses kuni 17. eluaastani)
viibivad noored (lastekodud, hooldekodud, turvakodud, varjupaigad, päevakeskused, noorsootöökeskused, jne), järelvalveta noored, alaealised kinnipeetavad
* traumaatiliste kogemustega (näit vägivald, raske haigus, lein) lapsed ja noored vms kriisiabi saavad lapsed ja noored
Tegevusindikaatorid
ja kaasajastatud käsiraamatute arv alustati ühe käsiraamatu väljatöötamisega, mis valmib 2010.a.
* Teadmised saanud lastekodudes ja hoolekandeasutustes viibijate arv ei ole võimalik välja tuua

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

II kvartal 2009

Vastavalt AMS täiendatud meetmetele kaasajastatud
alaealiste komisjonidele suunatud juhiste arv

* Väljatöötatud

2009

15 000,00
AEK koolituspäev II
kvartal 2009

*
Kasvatuse
*hoolekande-asutustes elavad ja aeg-ajalt
* hüperaktiivsed ja antisotsiaalse käitumisega lapsed ja noored

„Kuidas märgata noorte
hulgas sõltuvusainete
tarbimist“ koolitus toimus
2009. a. oktoobris

35 043,00
2009

Noortega töötavatele spetsialistidele toimus ESF programmi
"Noorsootöö kvaliteedi arendamine raames kolm koolitust
„Noorte kõrvalejäämise ennetamine“ 09.2009; „Kuidas
ENTK tegevuskulud märgata noorte hulgas sõltuvusainete tarbimist“ 10.2009;
(Noorsootöö strateegia „Noorsootöö tähelepanu vajavate lastega“ 10.2009.
2006-2013; meede 8 sh
ESF programmi
"Noorsootöö kvaliteedi
arendamine" vahendid).

Väljatöötatud ja kaasajastatud käsiraamatute arv
Alustati noorsootöötajatele juhendmaterjali väljatöötamist
uimastiennetuse ja seksuaalkasvatuse alase töö
korraldamiseks. 2009. aasta lõpuks valmis esimene käsikiri,
mida täiendatakse. Juhendmaterjal valmib 2010.a. IV
kvartalis, millele järgnevad 3-päevased koolitused materjali
kasutamise õpetamiseks.

2

1

150 000,00

53 938,50

2009

RE NERS

Narkomaania alaste teadmiste edasi andmine tuginedes
uutele käsiraamatutele, koolituste arv

5

3

100

Vene- ja eestikeelsed koolitused „Uimastiennetus hariduslike
erivajadustega õpilaste puhul: sotsiaalsete
toimetulekuoskuste õpetuse õpetajaraamatu koolitus“
toimusid 12.06 Tartus, 15.06 Tallinnas, 16.06 Valgas.
Koolitustel osales 68 inimest. Koolitajaks oli Avelo
Konsultatsioonid OÜ.
Algselt oli planeeritud 4 koolitust, kuid toimus 3 koolitust, kus
osales kokku 68 inimest.

2009
200 000,00

Koolitatud spetsialistide arv

105 755,63

68

Aasta jooksul selgus, et pikaajaline partner Avelo
Konsultatsioonid OÜ, kes on koostanud Tervise Arengu
Instituudile varasemad materjalid uimastiennetuse ja
seksuaaltervise teemadel, ei oma piisavalt inimressurssi, et
antud materjal välja töötada. Teisi sama pädevaid eksperte,
kes oleks kursis metoodika ning abistava juhendmaterjali
väljatöötamisega uimastiennetusvaldkonnas ning kellelt oleks
võimalik materjal tervikuna sisse tellida, Eestis Tervise
Arengu Instituudi teada ei ole.
Seetõttu võeti vastu otsus materjali koostamiseks
moodustada uus rühm inimestest, kes oleksid oma ala
spetsialistid, ning koondada nende tervisealased teadmised
ühtsesse materjali. Rühm alustas metoodika ja materjalide
välja töötamist 2009 suvel. Seega oli aasta lõpuks valmis
50% sisulisest materjalist,
materjali koostamine, redigeerimine ja valmis
materjalide analüüs jätkub 2010 aastal.

2009

Sotsiaalsete oskuste ja kasvatuspraktika parandamise
osas koolitatud probleemsete perede lapsevanemad

300 inimese koolitamine
ja nõustamine

300 inimese koolitamine
ja nõustamine

Meede 3 kokku
SoM/HKO
TAI
HTM

I-SE1,
AE2, M4

510 000,00

510 000,00

875 000,00

739 780,13

510 000,00

510 000,00

350 000,00

159 694,13

15 000,00

35 043,00

2009

SoM/HKO

MTÜ Caritas projekt „Eduelamused argipäevadesse“ – 10
riskirühma lapsevanema individuaalne nõustamine; MTÜ Sina
ja Mina projekt „Perearengu süsteem“ - ca 100 riskirühma
lapsevanema koolitamine ning ca 100 riskirühma
lapsevanema internetipõhine nõustamine; SA Väärtustades
Elu projekt „Väärtustades Elu ja Tallinna raseduskriisikeskuse
tegevuse toetamine“ – ca 100 riskirühma lapsevanema
telefoni teel ja internnetipõhine nõustamine.

MEEDE 4:
Narkomaania olemust ja narkootikumide 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.
Sihtrühm:
elanikkond (1 351 069 elanikku 2004. aastal)
noored (erivajadustega lapsed ja noored; alaealised kinnipeetavad)
Tegevusindikaatorid
osalenud noorte arv 1336
* Jagatud infomaterjalide arv jagati 9000 infomaterjali
* Loodud ja arendatud noorte suunatud info edastamise kanalite arv 1
Teavitamise ja nõustamiskeskuste arv, mille vahendusel
on noortele kättesaadav teave narkootikumide
tarvitajatele suunatud nõustamisest

15 noorte
teavitamiskeskust

*kogu Eesti
*enimhaavatavad lapsed ja
* Teabeüritustel

15 noorte
teavitamiskeskust

Noorsootöö starteegia
2006-2013 meede 8

Noorsootöö starteegia
2006-2013 meede 8

2009. aastal osales noorte teavitamise ja nõustamiskeskuste
pakutavates teenustest 84 037 noort ja infopäringuid
keskustele esitati 8 393 korral.

2009
Noorsootöö strateegia

Noorsootöö raames narkomaania ennetamisega seotud
projektide toetamine

Noortelt-noortele koolituste võrgustiku toetamine.
Võrgustiku kohtumiste arv. Koolitajate arv.

Noorsootöö
programmide ja
projektikonkurside
rakendamine

HMMN kaudu toetati 4
projekti ja alaalasite
komisjonside kaudu 11
projekti

Noorsootöö starteegia
2006-2013 meede 8

HMMN ja noorsootöö
starteegia

2009

Noorsootöö strateegia
2006-2013
HTM toetas Õpilasesinduste Liidu projekti "Noorest lähtuv
tervisekasvatus (NLT+)"HMMN vahenditest. Projekt kestvus
on 2009. jaanuarist kuni maini 2010. Teotuseks eraldatud
ressurss (HMMN-lt 776 880 krooni) kajastub HIV ennetamise
strateegia rakendusplaanis.

4 (50)

5(67)

HIV ennetamise riikliku
strateegia ressurss (1
400 000)

HIV ennetamise riikliku
strateegia ressurss (1
317 400)

2009

120 kasvatuse
eritingimusi vajavate
õpilaste koolide õpilast

73

300 000

347 600

2 009

2

0

0,00

2 431,27

2009

0

0

0,00

0,00

_

Eelarve vähenduse tõttu tegevust ei toimunud.

Väljatöötatud ja kaasajastatud narkomaania ennetamise
valdkonna kommunikatsioonistrateegia

1

0

0,00

0,00

_

Eelarve vähenduse tõttu tegevust ei toimunud.

Toimunud narkomaania ennetamisele suunatud
teavituskampaaniate arv

1

0

0,00

0,00

_

Eelarve vähenduse tõttu tegevust ei toimunud.

Toimunud narkomaania ennetamisele suunatud
konverentside ja infoürituste arv

1

0

0,00

0,00

_

Eelarve vähenduse tõttu tegevust ei toimunud.

2

1

85 000,00

66 047,00

2009

Vastati narko.ee veebilehe kaudu kodanike poolt saadetud
küsimustele. Lisaks valmis veebiliehe detailne uuendusplaan.
Uuendatud struktuuri ja sisuga veebileht avalikustatakse
märtsis 2010.
Sõlmitud lepingud 2008. a. TEIP projektikonkurssi võitnud
koolidega. Jaanuarist juulini viidi ellu 2008 aasta 6
võiduprojekti. Septembris kuulutatud välja uus TEIP konkurss,
kuhu laekus 71 noorte ideeprojekti.
TEIP tegevustega oli haaratud 4 763 noort, haridusmessil
Teeviit haarati 15 065 noort. Aasta jooksul erinevatel üritustel
osales veel 5 000 noort.
Kui algselt ei olnud planeeritud haridusmessil Teeviit
osalemine ning TEIP 2009 konkurssi korraldamine, siis II pa
otsustati nende tegevuste teostamisele suunata strateegia
tegevuskulude jääk (rida 304) ning need täiendavalt
korraldada.

Kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste koolides
õppivate õpilaste arv, keda hõlmatakse
narkoennetusprogrammidesse

HIV ennetamise
starteegia
rakendusplaan

Tegevusi teostati summas 1 317 400. Ressurss kajastub HIV
ennetamise strateegia rakendusplaanis.

2009. a suunati erikoolidesse 73 õpilast. Kõik erikoolide
Kasvatuse eritingimusi õpilased kaasatakse õppekava toetavatesse ennetuslikesse
vajavate õpilaste koolide tegevustesse, mille vahendusel arendatakse noorte
eelarved
sotsiaalseid oskusi. Erikoole on Eestisse jäänud kaks,
õpilaste arv on järjepidevalt vähenenud.

Narkomaania-alast nõustamist pakkuvate noorte
nõustamiskeskuste arv/noorte külastuste arv aastas

Teenuse kirjeldus uimastite ennetamise alaseks
nõustamiseks on koostatud ning tõlgitud vene keelde, eelarve
vähenduse tõttu nõustamisteenuse alustamist ei toimunud.

Maavalitsuste osakaal, kus on toimunud narkomaania
ennetuslike üritusi

Loodud ja arendatud noortele suunatud info edastamise
kanalite sh noorteportaalide arv

Teabeüritustel osalenud noorte arv
RE NERS

Väljatöötatud ja kaasajastatud audio-, videomaterjalide
arv

30 000

24 828

80 000,00

127 114,17

2009

0

0

0,00

0,00

_

Eelarve vähenduse tõttu tegevust ei toimunud.

Jagatud infomaterjalide arv

120 000

9 000

100 000,00

23 691,79

Meede 4 kokku

565 000,00

980 531,23

TAI

265 000,00

219 284,23

HTM

300 000,00

347 600

I-II kv (materjalide
koostamine)
III-IV kv
(materjalide
tootmine)

ALAEESMÄRK 3: Suurenenud asjaomaste ametkondade kompetents sh suurenenud narkomaania ennetuse valdkonnas aktiivselt tegutseva ja pädeva organisatoorse ja inimressursi hulk.
I-SE1, AE3

Infomaterjale on jagatud messil "Terve elu kompass", Teeviit
ja teistel avalikel üritustel, maavalitsustele, ravi- ja
rehabilitatsiooni teenusepakkujatele, haiglatele, Eesti
Noorsootöö Keskusele ja Terivshoiumuuseumile.
Planeeritud Narkohääle asemel koostati nõuandev
infomaterjal lastevanematele "Mis on uimastid ja kuidas need
meie elu mõjutavad". 2009. aastal toimus nimetatud materjali
kujundus ja toimetus ning tõlkimine vene keelde. Infomaterjali
trükk (nii eesti kui vene keeles) ja trüki kulu jäi 2010
jaanuarisse .

I-SE1,
AE3, M1

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 ning narkomaania ennetamisega seotud spetsialistide (sh õpetajate, tervishoiu- ja sotsiaaltöötajate) koolitussüsteem sh täiendada narkomaania valdkonnaga erinevate spetsialistide kutsestandardeid ning vastava
pädevuse saavutamiseks vajalike teemade ning mahtudega nende õppekavasid.
Sihtrühm: Narkomaania valdkonna tegevuste elluviijad
Tegevusindikaatorid:
* Narkomaania ennetustegevuse valdkonnas aktiivselt töötavate ja pädevate organisatsioonide ning inimeste arv indikaator ei ole mõõdetav, indikaator vajab muutmist
* Koolitatud ja täiendkoolitatud spetsialistide arv täiendkoolitusel osales 16 spetsialisti
* Väljatöötatud ja kaasajastatud koolitusmaterjalide arv eelarve vähenduste tõttu tegevust ei toimunud
* Väljatõõtatud ja uuendatud kutsestandardite ja õppekavade arv eelarve vähenduste tõttu tegevust ei toimunud
* Koolitatud maakondlike spetsialistide arv narkomaania ennetamise teemal eelarve vähenduste tõttu tegevust ei toimunud
Koostatud ja kaasajastatud ülevaade valdkonna
1
0
0,00
0,00
ressurssidest

_

Vt ülejärgmine tegevus

Vt järgmine tegevus

Koostatud ja kaasajastatud mitmeaastane
koolitusvajaduse analüüs
1

0

0,00

0,00

_

1

0

0,00

0,00

2009

Loodud ja kaasajastatud koolitajate koolitussüsteem

Probleemsete noorte tugivõrgustikutööks ning
narkomaania ennetamiseks koolitatud ja
täiendkoolitatud spetsialistide arv sh noorsootöötajad,
alaealiste komisjonide liikmed, avatud noorte keskuste
töötajad, hoolekandeasutuste lastega töötav personal,
noorte- ja koolipsühholoogid, lastekaitsetöötajad,
sotsiaaltöötajad, erikoolide õpetajad
KOV-dele väljatöötatud tegevusjuhendite arv
Koolitatud maakondlike spetsialistide arv narkomaania
ennetamise teemal
Toimivate maakondlike narkomaania ennetamise
võrgustike arv
Toimiv narkomaania ennetamise valitsuskomisjon ja
vajadusel täiendavad töörühmad

Meede 1 kokku
I-SE1 kokku
SoM/HKO

*Toimus koolitajate infobaasi loomine ja haldamine.
* Valmis koolitusvajaduse analüüs, mille põhjal koostati 2010.
aasta koolitusplaan. Tegevus viidi ellu strateegia
tegevsukulude arvelt (rida 304).

RE NERS
Noortenõustajate koolitus "Grupijuhtude täiendkoolitus tööks
laste ja noorukitega" toimus 5 korda, igal koolitusel osales 16
osavõtjat.

60

16

150 000,00

150 639,00

2009

0

0

0,00

0,00

_

Eelarve vähenduse tõttu tegevust ei toimunud.

25

0

0,00

0,00

_

Eelarve vähenduse tõttu tegevust ei toimunud.

0

0

0,00

0,00

_

Eelarve vähenduse tõttu tegevust ei toimunud.

2

2

0,00

0,00

2009

150 000,00

150 639,00

2 100 000,00

2 380 950,36

510 000,00

510 000,00

TAI

765 000,00

529 617,36

HTM

315 000,00

382 643,00

SoM/RTO

Ei vajanud lisaressurssi. Toimus 2 valitsuskomisjoni, kus
vaadati üle ning kiideti heaks 2009.a. tegevuskava ning
2008.a. tegevuskava aruanne.

II RAVI

II SE1

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; Metadoon-asendusravi ravijuhise uuendamise ettevalmistus
2. Aastaks 2009 on välja töötatud ja kasutusele võetud ravi osutava meekonna koolitus- ja atesteerimissüsteem; indikaator vajab muutmist (meede ei ole praktiline, kuivõrd vastvalt olemasolevatele kutsestandartidele on võimalik atesteerida spetsialisti, mitte
meeskonda)
3. Kvalifitseeritud meditsiinilise personali ja sotsiaaltöötajate olemasolu kõikides ravi ja rehabilitatsooni teenust osutavates asutustes; Nõuded töötatakse välja 2010.a.
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; Juhtumikorraldus ravi- ja rehabilitatsiooniasutuste vahel toimib
5. Ravi- ja rehabilitatsiooni kvaliteedinormid ja juhendid on heaks kiidetud vastutava ministeeriumi poolt ja võetud rakendusele; Töötatakse välja 2010.a. jookusul
6. Aastaks 2009 on saavutatud tase, kus detoksifikatsiooni, ambulatoorset ja statsionaarset ravi ja
rehabilitatsiooni osutatakse ühtekokku 2000-le abivajajale aastas; 70 statsionaarsel teenusel, päevakeskuses 2010 külastust
7. Opioidsõltuvusega isikute detoksifikatsiooni järgsele ravile ja/või rehabilitatsioonile pääsemise ooteaeg puudub 30% juhtudest; Indikaator vajab muutmist, antud kujul ei ole andmeid võimalik välja tuua
8. Ravi- ja rehabilitatsiooni finantseerimisse on kaasatud sotsiaalpartnerid ja erasektor. Sotsiaalpartneriks on Avatud Eesti fond

II SE1,
AE1

Alaeesmärk 1: Tagatud on lihtsustatud ligipääs uimastiraviteenusele kõikides Eesti regioonides paiknevates ravikeskustes sh psühhiaatria haiglates/osakondades. Viimastes on loodud vajalikud tingimused ägeda võõrutusseisundi raviks, individuaal- ja
rühmateraapiaks, kaassõltlaste nõustamiseks individuaalsete kriisiolukordade lahendamiseks ning taastusravi osutamiseks.

II SE1,
AE1, M1

MEEDE 1: Tagada kvaliteetsete uimastiravi teenuste kättesaadavus täiskasvanud uimastisõltlastele.
Sihtrühm: Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tarvitajad ja sõltuvusprobleemidega isikud vanuses alates 18. kuni 45. eluaastat
Tegevusindikaatorid
klientide arv
* Ravi katkestanute arv
* Ravi lõpetanud klientide arv
* Teisele teenusele suunatud klientide arv
* Ravikohtade arv 20
* Klientide arv aastas 32
* Pädeva väljaõppe saanud spetsialistide arv 133
Opioid agonistidel põhinevate institutsionaalsete
võõrutusravi kohtade arv

0

0

_
0,00

Opioid agonistidel põhinevat institutsionaalset
võõrutusravi saanud klientide arv aastas

* Ravi alustanud

Vähendatud eelarve tõttu ei toimunud uute teenuste
käivitamist.

0,00

0

0

_

30

20

2009

Opioid agonistidel põhinevate ambulatoorsete
võõrutusravi kohtade arv

1 500 000,00

Vastavat teenust pakkus lepingu alusel OÜ Hospital kuni 15.
mai 2009. Planeeritud 4 nädalase ravikestvuse asemel oli
tegelik ravikestvus reaalsest vajadusest lähtuvalt keskmiselt
12 nädalat. Lepingu pikendamine OÜ Hospitaliga ei olnud
võimalik finantsvahendite puudumise tõttu. Wismari haigla
pakub võõrutusravi 20 kohal ning seda rahastatakse riikliku
HIV/AIDSi strateegia vahenditest. Wismari haigla kohad ja
kliendid kajastuvad riikliku HIV/AIDSi strateegia aruandes.

1 235 616,00

Opioid agonistidel põhinevat ambulatoorset võõrutusravi
saanud klientide arv aastas

Opioid agonistidel põhinevate ambulatoorsete
asendusravi kohtade arv

180

32

0

0

2009

_
0,00

Opioid agonistidel põhinevat ambulatoorset asendusravi
saanud klientide arv aastas

0

0

Mitteopiaatsetel ravimitel põhinevate institutsionaalsete
võõrutusravi kohtade arv

0

0

_
_
0,00

Mitteopiaatsetel ravimitel põhinevat institutsionaalset
võõrutusravi saanud klientide arv aastas
Mitteopiaatsetel ravimitel põhinevate ambulatoorsete
võõrutusravi kohtade arv
Mitteopiaatsetel ravimitel põhinevat ambulatoorsete
võõrutusravi saanud klientide arv aastas

0

0

10

0

Vähendatud eelarve tõttu ei toimunud uute teenuste
käivitamist.

0,00
_
_

0,00
60

Asendusravi teenuseid rahastatakse riikliku HIV/AIDSi
strateegia vahenditest.

0,00

RE NERS

0,00

0

_

Antud tegevuseks ettenähtud rahad planeeriti ümber opioid
agonistidega ambulatoorse võõrutusravi jaoks, mida osutas
OÜ Hospital 15. maini 2009.

Koolitatud ja superviseeritud tervishoiu- ja
sotsiaaltöötajate arv

Sihtgrupispetsiifiliselt jagatud teabematerjalide arv
Spetsialistidele suunatud väljatöötatud ja jagatud
materjalide arv
Meede 1 kokku

100

133

270 000,00

5 000

0

0,00

0,00

_

Eelarve vähenduse tõttu tegevust ei toimunud.

1 000

0

0,00

0,00

_

Eelarve vähenduse tõttu tegevust ei toimunud.

1 770 000,00

1 632 176,15

II SE1,
MEEDE 2: Tagada kvaliteetsete uimastiravi teenuste kättesaadavus käitumishäiretega alaealistele (kuni 18-aastased).
AE1, M2

396 560,15

2009

*27-28. aprillil toimus Vilniuses opiaatsõltlastest naiste
farmakoloogilise ravi teemaline koolitus. Eestist osalesid 10
spetsialisti, kes esindasid metadoon-asendusravi pakkuvaid
tervishoiuasutusi ning Tartu-, Tallinna- ja Viru vanglaid.
* HIV-alane koolitus vanglameedikutele 19.10 ja 20.10.09 (2
gruppi, kokku 45 osalejat); uimastite ja sõltuvuse alane
koolitus vanglatele 17-18.11.09; 26-27.11.09; 30.11.01.12.09 ja 14-15.12.09 (4 gruppi, kokku 68 osalejat);
stressijuhtimise koolitus uimastisõltlastega kokkupuutuvatele
vanglaametnikele 3.12 ja 4.12.09 (2 gruppi, kokku 20
osalejat).
* Toimus 28 meeskonna põhist supervisiooni kuuele ravi-ja
rehabilitatsiooni ning madala lävega keskuse spetsialistidele.
Hinnanguliselt osales supervisioonis 55-60 inimest,
keskmiselt 4 supervisiooni keskuse kohta aastas.
Superviseerimist viis läbi MTÜ Moreno Koolituskeskus.

Sihtrühm: Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tarvitajad ja sõltuvusprobleemidega isikud vanuses kuni 18. eluaastat
Tegevusindikaatorid
klientide arv
* Ravi katkestanute arv
* Ravi lõpetanud klientide arv
* Teisele teenusele suunatud klientide arv
* Ravikohtade arv 4
* Klientide arv aastas 107
* Pädeva väljaõppe saanud spetsialistide arv
Opiod agonistidel põhinevate institutsionaalsete
võõrutusravi kohtade arv
Opiod agonistidel põhinevat institutsionaalset
võõrutusravi saanud klientide arv aastas
Opiod agonistidel põhinevate ambulatoorsete
võõrutusravi kohtade arv
Opiod agonistidel põhinevat ambulatoorset võõrutusravi
saanud klientide arv aastas

* Ravi alustanud

0

0

0

0

0

0
0

10

4

0,00

Vähendatud eelarve tõttu ei toimunud uute teenuste
käivitamist.
Vähendatud eelarve tõttu ei toimunud uute teenuste
käivitamist.

_
_
0,00

0

Vähendatud eelarve tõttu ei toimunud uute teenuste
käivitamist.

_
0,00

0,00

Vähendatud eelarve tõttu ei toimunud uute teenuste
käivitamist.

_

Mitteopiaatsetel ravimitel põhinevate institutsionaalsete
võõrutusravi kohtade arv*

1 000 000,00

Mitteopiaatsetel ravimitel põhinevat institutsionaalset
võõrutusravi saanud klientide arv aastas*

Mitteopiaatsetel ravimitel põhinevate ambulatoorsete
võõrutusravi kohtade arv*
Mitteopiaatsetel ravimitel põhinevat ambulatoorsete
võõrutusravi saanud klientide arv aastas*
Koolitatud ja superviseeritud tervishoiu- ja
sotsiaaltöötajate arv
Sihtgrupispetsiifiliselt jagatud teabematerjalide arv
Spetsialistidele suunatud väljatöötatud ja jagatud
materjalide arv

2009
RE NERS

100

107

60

0

Vähendatud eelarve tõttu ei toimunud uute teenuste
käivitamist.

_
0,00

0,00

1 600

0

20

0

0,00

0,00

_

3 000

0

0,00

0,00

_

500

0

0,00

0,00

_

1 000 000,00

758 817,00

Meede 2 kokku

II SE1,
AE1, M3

758 817,00

* Kompenseeriti lepingu alusel SA Tallinna Lastehaigla
sõltuvushäiretega laste ja noorukite üksuses psühholoogilise,
õppe- ja kasvatustöö läbiviimisega seotud kulud, mis jäävad
välja Eesti Haigekassa hinnakirjas vastava teenuse
maksumusest.
*13.03.2009 toimus koolitus noortega töötavatele
spetsialistidele "Autoagressiooni ravi", 117 osalejat.

Vähendatud eelarve tõttu ei toimunud uute teenuste
käivitamist.
Vähendatud eelarve tõttu ei toimunud uute teenuste
käivitamist.

_

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.
Sihtrühm: Uimastisõltuvusega rasedad
Tegevusindikaatorid
klientide arv
* Ravi katkestanute arv
* Ravi lõpetanud klientide arv
* Teisele teenusele suunatud klientide arv
* Ravikohtade arv
* Klientide arv aastas
Uimastisõltlastest rasedate arv/osakaal, kellele on
tagatud tervishoiuteenuste tasuta kättesaadavus
raseduse ajal, sünnitusel ning sünnituse järgselt*

* Ravi alustanud

100%

100%

Juhtumikorraldusega haaratud uimastisõltlastest
rasedate osakaal

_

150 000,00
90%

_

Meede 3 kokku
II SE1,
AE2

0,00

RE NERS
150 000,00

150 000,00

Toimus koostöö LTKH-ga Norra poolt rahastatava
opiaatsõltuvusega rasedate ravi projekti elluviimisel.

2009

Metadoon-asendusravi klientide lastele suunatud
juhtumikorralduse projekti teostas lepingu alusel MTÜ
NNARK "Sind ei jäeta üksi" pakkudes metadoon-asenduravil
viibivate klientide lastele psühholoogilist ja sotsiaalset tuge.
Projektis osales kokku 25 perekonda, sealhulgas 35
lapsevanemat, 34 last ning 1 hooldaja.

150 000,00

ALAEESMÄRK 2: Edukalt ravi lõpetanud ja/või rehabilitatsiooni vajavatele endistele uimastisõltlastele on tagatud rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavus tõhustatud, seejuures on rehabilitatsiooni eesmärgiks sotsiaalne integratsioon ja narkootikumide tarvitamiseta
eluviisi omandamine.

II SE1,
MEEDE 1: Tagada kvaliteetsete rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavus täiskasvanud uimastisõltlastele.
AE2, M1
Sihtrühm: Uimastiravi läbinud ja/või rehabilitatsiooniteenust vajavad uimastisõltuvusega isikud

Tegevusindikaatorid
alustanud klientide arv 70
* Rehabilitatsiooni katkestanute arv 24
* Rehabilitatsiooni lõpetanud klientide arv 42
* Rehabilitatsioonikohtade arv 46 statsionaarsel teenusel, 30 päevakeskuses
* Klientide arv aastas 111 statsionaarsel teenusel, päevakeskuses 2010 külastust
* Pädeva väljaõppe saanud spetsialistide arv
Institutsionaalse rehabilitatsiooni kohtade arv
(meestele/naistele)
59/20

* Rehabilitatsiooni

46 / 0

Institutsionaalse rehabilitatsiooniga haaratud klientide
arv aastas (meestele/naistele)

Teenust pakkusid lepingu alusel 3 teenusepakkujat: SA
Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus, MTÜ AIDSi
Tugikeskus, MTÜ NNARK "Sind ei jäeta üksi", millest
viimased kaks toimivad terapeutilise kommuuni vormis. Kolme
keskuse peale kokku oli rehabilitatsiooni teenusega haaratud
70 klienti (2008. aastal oli see arv 127). Ükski keskus
nendest ei teeninda naissõltasi. Seoses eelarve
vähenemisega 2009. aastal ei olnud võimalik uusi teenuseid
arendada.

2009

5 300 000,00

5 489 980,24

78/26

70 / 0

2009

120 /80

30

2009

Rehabilitatsioonikohtade arv päevakeskustes

RE NERS
Päevakeskustes rehabilitatsiooniga haaratud klientide
arv aastas
1 450 000,00
240 /160

2010 külastust

1 425 098,54
2009

Koolitatud ja superviseeritud tervishoiu- ja
sotsiaaltöötajate arv
Sihtgrupispetsiifiliselt jagatud teabematerjalide arv

100

0

0,00

0,00

_

5 000

0

0,00

0,00

_

Spetsialistidele suunatud väljatöötatud ja jagatud
materjalide arv

2 000

0

0,00

0,00

_

6 750 000,00

6 915 078,78

Meede 1 kokku

Kaksikdiagnoosiga sõltlastele rehabilitatsiooni päevases
vormis osutas lepingu alusel MTÜ Eestimaa Abikeskused.
Tegemist on ainsa keskusega Eestis, mis on
spetsialiseerunud raskete psüühikahäiretega ja
uimastisõltuvusega inimeste igapäevase toimetuleku
parandamisele. Kokku külastusi oli 1025.
Lepingu tegevusaruande ja strateegia tegevuskava
indikaatorid vajavad üle vaatamist, kuna need ei ühti
üksteisega, mistõttu on 2009. aasta kohta võimalik näidata
ainult külastuste arvu.

II SE1,
MEEDE 2: Tagada kvaliteetsete rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavus käitumishäiretega alaealistele (kuni 18 aastased).
AE2, M2
Sihtrühm: Kuni 18-aastased käitumishäiretega isikud.
Tegevusindikaatorid
alustanud klientide arv 22
* Rehabilitatsiooni katkestanute arv 13
* Rehabilitatsiooni lõpetanud klientide arv 21
* Rehabilitatsioonikohtade arv 18
* Klientide arv aastas 45
* Pädeva väljaõppe saanud spetsialistide arv
Institutsionaalse rehabilitatsiooni kohtade arv (mees/naissoost isikutele)

20/6

18

2009
3 000 000,00

34

23/22

2009

Rehabilitatsioonikohtade arv päevakeskustes

0

0

_

Koolitatud ja superviseeritud rehabilitatsiooniasutuses
Sihtgrupispetsiifiliselt jagatud teabematerjalide arv
Spetsialistidele suunatud väljatöötatud ja jagatud
materjalide arv
Meede 2 kokku

0,00
0

0

20
3 000

0
0

500

0

RE NERS

0,00
_

0,00
0,00

Teenust osutas lepingu alusel OÜ Corrigo. Keskmine
klientide arv kuus 18 (min 13; max 27). Kokku oli
rehabilitatsiooni teenusega haaratud 45 last.

3 235 820,08

Institutsionaalse rehabilitatsiooniga haaratud klientide
arv aastas (mees-/naissoost isikutele)

Päevakeskustes rehabilitatsiooniga haaratud klientide
arv aastas

II-SE1,
AE2, M3

* Rehabilitatsiooni

0,00
0,00

_
_

0,00

0,00

_

3 000 000,00

3 235 820,08

Vähendatud eelarve tõttu ei toimunud uute teenuste
käivitamist.
Vähendatud eelarve tõttu ei toimunud uute teenuste
käivitamist.

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. Laiendada ning arendada uimastisõltuvusega inimestele suunatud teenuste võrku (psühholoogiline, juriidiline nõustamine jne).
Sihtrühm: Uimastisõltuvusega isikud

Tegevusindikaatorid
kaasajastatud juhtumikorraldus- ja nõustamissüsteem
* Koolitatud juhtumikorraldajate arv
* Võrgustikutöö ja juhtumikorralduspõhimõtete koolituse läbinud spetsialistide arv
* Juhtumikorraldusega haaratud uimastisõltlaste arv 89 tugirühma liiget
* Väljatöötatud/jagatud infomaterjalide arv
Väljatöötatud ja kaasajastatud juhtumiskorraldus- ja
1
nõustamissüsteem

0

0,00

0,00

_

Eelarve vähenduse tõttu tegevust ei toimunud.

Võrgustikutöö ja juhtumikorralduspõhimõtete koolituse
läbinud spetsialistide arv

0

0,00

0,00

_

Eelarve vähenduse tõttu tegevust ei toimunud.

Juhtumikorraldusega haaratud klientide arv
Superviseeritud koolitajate ja nõustajate arv

60

* Väljatöötatud ja

0

0

0,00

0,00

_

Eelarve vähenduse tõttu tegevust ei toimunud.

60

0

0,00

0,00

_

Eelarve vähenduse tõttu tegevust ei toimunud.

1

0

0,00

0,00

_

60

89

300 000,00

333 090,00

II-IV kv

Tugiteenuse osutamiseks sõlmiti leping AIDSi
Tugikeskusega. I pa rahastas teenust TAI, II pa Tallinna
Linnavalitsus.

10

0

0,00

0,00

II-IV kv

Eelarve vähenduse tõttu tegevust ei toimunud.

10 000

0

4 263,00

4 262,75

II-IV kv

Inglise keelest tõlgiti teabematerjal tööandjatele. Käisikiri on
valmis ning avalikustatakse uuendatud veebilehel narko.ee
märtsis 2010. Eelarve vähenemise tõttu trükiseid välja ei
anta.

Korraldatud
teabepäevade arv

Teabepäevad on
korraldatud

Summat ei ole võimalik
välja tuua

Summat ei ole võimalik
välja tuua

2009

Väljatöötatud tugiisikute süsteem
RE NERS

Tugirühmade liikmete arv

Koolitatud omasuguste koolitajate ja nõustajate arv
Jagatud juhend- ja infomaterjalide arv

Koostöö arendamine TTAga

Meede 3 kokku
II-SE1 kokku

304 263,00

337 352,75

12 974 263,00

13 029 244,76

ESF

Eelarve vähenduse tõttu tegevust ei toimunud.

Ei tehta sihitatuna ainult narkosõltlastele, seega ei ole
võimalik summat välja tuua

III KAHJUDE VÄHENDAMINE
III-SE1

Strateegiline eesmärk 1: Ühiskonnale ja üksikisikule narkootikumide tarvitamisega tekitatud kahjude osas on saavutatud püsiv langustendents.
Mõju indikaatorid:
* Kahjude vähendamise programmid on tagatud kõikidele soovijatele; kõik soovijad saavad teenust piirkondades, kus teenust osutatakse (indikaator vajaks muutmist)
* Süstlavahetusprogrammidega on kaetud vähemalt 60% kõikidest süstivatest uimastikasutajatest; kõik soovijad saavad teenust piirkondades, kus teenust osutatakse (indikaator vajaks muutmist)
* Kahjude vähendamise alase tegevuse kvaliteedinormid ja juhised on heaks kiidetud vastutava ministeeriumi poolt ja võetud rakendusele; heaks kiidetud TAI poolt
* Kahjude vähendamise alase koolitussüsteemi olemasolu; on TAIs väljatöötamisel
* Süstla korduvkasutamine on vähenenud vähemalt 10% võrra (2005. a -25%); 2007. aastal ei jaganud 65% Tallinna ja 79% Kohtla-Järve SN-idest viimasel kuul teistega ühist süstimisvarustust (siia alla kuuluvad, süstlad, nõelad, filtrid, segamisanumad jmt). 2005. oli
see näitaja alla 30%. Seega riskikäitumise tase süstimisel ei ole antud sihtrühmas täna enam kõrge.

III-SE1,
AE1

ALAEESMÄRK 1: Tagada ulatuslike ja kõrgetasemeliste kahjude vähendamise teenuste olemasolu, mille käigus edastatakse sihtrühmadesse kuuluvatele isikutele informatsiooni, teavitatakse neid abiteenuste võimalustest.

MEEDE 1:
III-SE1,
Tuvastada narkootikumide tarvitamise juhtumeid noorte seas ning suunata juba narkootilisi aineid tarvitavad noored edasi narkomaania ennetamise alase ettevalmistuse saanud spetsialistide (sh psühholoogid, sotsiaaltöötajad jms) juurde vältimaks üleminekut tõsisemat
AE1, M1
tervisekahju ja sõltuvust põhjustavate narkootiliste ainete tarvitamisele.
Sihtrühm:
inhalantide, stimulantide ja kanepi tarvitajad ning narkootikumidega eksperimenteerivad noored, sh:
* narkootikumide tarvitamisega koolis või õigusorganitele vahele jäänud noored
* alaealiste asjade komisjoni sattunud noored
* erikoolide, turvakodude jms hoolekandeasutuste lapsed ja noored
Tegevusindikaatorid
Toimiv narkootikumide tarvitajate ja narkootikumidega
eksperimenteerijate spetsialistide juurde
edasisuunamise süsteem
Meede 1 kokku

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

_

RE NERS

Eelarve vähenduse tõttu tegevust ei toimunud.

MEEDE 2: 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
III-SE1, 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.
AE1, M2 Lisaks tavapärasele nõustamisele rakendada enam nõustamist omasuguste kaudu.
* Meedet rakendatakse koos HIV/AIDSi ennetamise riikliku strateegia SE1-M2-ga.

Tegevusindikaatorid
ja nõustamisteenuste kasutajate arv/neist esmaskülastajate arv 7305/3393
* Apteekide ja teiste asutuste arv, kus pakutakse süstivatele narkomaanidele profülaktilisi vahendeid 0
* Koolitatud omasuguste koolitajate arv
* Supervisiooni saanud omasuguste koolitajate ning spetsialistide arv
* Jagatud ja korjatud süstalde arv
* Jagatud kondoomide arv
* Jagatud infomaterjalide arv
* Regulaarsete võrgustikukohtumiste arv
Süstalde vahetuse ja nõustamisteenust pakkuvate
23
süstlavahetuspunktide arv
Süstalde vahetuse ja nõustamisteenust pakkuvate
madala lävega keskuste arv (väljatöö, sotsiaalteenused,
nõustamine, õigusabi jm teenused)
Süstalde vahetus ja nõustamisteenuste kasutajate arv/
neist esmakülastajate arv

* Süstalde vahetuse

0,00

0,00

2009

RE AIDS

0,00

0,00

2009

RE AIDS

36
6

7000/1200

7305 / 3393

0,00

0,00

2009

RE AIDS

Täiendatud süstimisvarustuse komplekte jagavate
organisatsioonide arv

0

0

0,00

0,00

2009

RE NERS

Apteekide ja teiste asutuste arv, kus pakutakse
süstivatele uimastikasutajatele profülaktilisi vahendeid

8

0

0,00

0,00

2009

RE AIDS

Tegevused viiakse ellu riikliku HIV/AIDSi strateegia raames

Koolitatud koolitajate arv
20
0
0,00
0,00
2009
RE AIDS
Supervisiooni saanute arv
40
0
0,00
0,00
2009
RE AIDS
2 277 509
Jagatud süstalde arv
2 940 000
0,00
0,00
2009
RE AIDS
110 077
Jagatud infomaterjalide arv
214 980
0,00
0,00
2009
RE AIDS
699 171
Jagatud kondoomide arv
1 308 200
0,00
0,00
2009
RE AIDS
0,00
0,00
Meede 2 kokku
III-SE1, MEEDE 3: Parandada pakutavate teenuste kvaliteeti töötades välja süstivatele uimastikasutajatele suunatud teenuste kirjeldused ja juhised (eraldi alla 18. aastastele, rasedatele) ning spetsialistide koolituskavad. Tagada süstivate uimastikasutajatega igapäevaselt
AE1, M2 töötavatele spetsialistidele väljaõpe, järjepidev täiendõpe ning supervisioon.
Sihtrühm: Süstivatele uimastisõltlastele teenuseid osutavate asutuste personal
Tegevusindikaatorid
Väljatöötatud koolituskavade (koos õppematerjalidega)
0
0
0,00
0,00
_
Eelarve vähenduse tõttu tegevust ei toimunud.
arv
Väljatöötatud tegevusjuhiste arv
Uute koolitatud koolitajate arv

0

0

0,00

0,00

_

Eelarve vähenduse tõttu tegevust ei toimunud.

0

0

0,00

0,00

_

Eelarve vähenduse tõttu tegevust ei toimunud.

60

20

20 000,00

22 540,40

2009

60

9

30 000,00

39 742,00

2009

Toimus 4 korda 4-tunnist juhtumipõhist supervisiooni 2-le
grupile, kokku oli 9 osalejat.

2009

I pa rahastati kohtumisi ENCAP projekti vahenditest (ENCAP
projekti kogukulu on kajastatud riikliku AIDSi ja HIV strateegia
aastaaruandes).
Kohtumised toimusid Ida-Virumaal (21.04.09), Tallinnas
(05.05.09), Paides (12.06.09) ja Lääne.-Virumaal (25.03.09 ja
11.06.09).
II pa toimusid võrgustikukohtumised Lääne-Virumaal (09.10)
ja Paides (22.10).

Koolitatud ja täiendkoolitatud spetsialistide arv

Supervisiooni saanute arv

Toimus motiveervia intervjuu koolitused kahjude
vähendamise spetsialistidele, 20.11 ja 11.12.09, kokku 20
osalejat.
RE NERS

Võrgustikukohtumiste arv

8

7

0,00

0,00

Meede 3 kokku

50 000,00

62 282,40

III-SE1 kokku

50 000,00

62 282,40

IV UIMASTID VANGLAS
Strateegiline eesmärk 1: On loodud toimiv kontrollisüsteem, takistamaks narkootikumide sissepääsu vanglatesse ning uimastisõltlastele on tagatud süsteemne ravi ja vanglasisesed rehabilitatsiooni võimalused, tagamaks uimastivaba eluviisi jätkumist vabanemise järel.
Tulemuslikkuse indikaatorid aastaks 2009:
vanglates 2009.a lõpp 870 sõltlast, koos tarvitajatega võib olla kuni 50% vangidest
2. vanglas alustatud narkootikumidega seotud kriminaalasjade arv (võrdluseks kriminaalasjade arv 2005. aastal: 260 ); Karistusseadustiku §331 alusel algatati kriminaalasju 2009. aastal kokku 57 korral, §183 ning §184 alusel kokku 26 korral.
2009.a avastati vanglates uimasteid või uimastikahtlusega aineid 31 korral.
3. kinnipeetavatelt võetud positiivsete narkotestide suhtarv (2005. aastal 6% ); Tehtud 3107 testist osutus esmaspositiivseks 119
4. ravi ja rehabilitatsiooni klientide arv aastas; Mitteopiaatset võõrutusravi sai 147 kinnipeetavat, metadoonravi viidi läbi 12 korral
5. pädeva väljaõppe saanud spetsialistide arv, sh narkorehabilitatsioonialast koolitust saanud vanglavaimulike arv; 57+16=73 (motiveeriva nõustamise alal koolitatud vangla personali ja kriminaalhooldajate arv 57 + opioidsõltuvuse ravi koolitust
saanud vanglaametnike arv 16)
6. narkovabade osakondade arv vanglates. Neli. 2009.aastal olid sellised üksused Tartu (44 kohta), Viru (20 noorte ja 20 täiskasvanute kohta) ja Harku Vanglas (8 kohta).
ALAEESMÄRK 1: Uimastite kättesaadavus vanglates on vähenenud
IV-SE1, A1
IV-SE1,
A1, M1
MEEDE 1: Toimiva kontrollisüsteemi tagamine narkootikumide vanglasse sisseveo tõkestamiseks ning vanglasisese avastamise tõhustamiseks

1. uimastitarvitajate arv

Sihtrühm: kinnipeetavad vanglates
Tegevusindikaatorid:
Relvastatud üksuse poolt läbiviidud läbiotsimiste arv

Vähemalt 10 läbiotsimist
kõikides vanglates

Vanglates narkootiliste ainete tarvitamise suhtes testitud Vähemalt 1500
kinnipeetavate arv.
kinnipeetavat kõikides
vanglates
Meede 1 kokku

Toimus 22 läbiotsimist

Testiti 3000 kinnipeetavat

Rahastatakse JM
kinnipidamiskohtade
eelarvest

Rahastati JM
kinnipidamiskohtade
eelarvest

2009

JM

200 000,00

324 325,00

2009

JM

200 000,00

324 325,00

2 650 200 krooni kulus relvastatud üksusele, mille tegevust
rahastatakse JM kinnipidamiskohtade eelarvest.

ALAEESMÄRK 2: Uimastisõltlastele on tagatud süsteemne ravi ja vanglasisesed rehabilitatsiooni võimalused, tagamaks uimastivaba eluviisi jätkumist vabanemise järel (tegevused on kaetud riikliku HIV ja AIDSi strateegia aastateks 2006-2015)
IV-SE1, A2
IV-SE1,
A2, M1

MEEDE 1: Ravi- ja rehabilitatsiooniprogrammide ellurakendamine
Sihtrühm: kinnipeetavad vanglates
Tegevusindikaatorid:
Narkomaania asendus- või võõrutusravi
jätkamine/alustamine vanglates.

Narkokoerte soetamine

20 kinnipeetavat kõikides Mitteopaatset
vanglates
võõrutusravi sai 139
kinnipeetavat,
metadoonravi viidi läbi 12
korral

1 narkokoer

Soetati 2 koera

Meede 1 kokku
IV-SE1,
A2, M2

Summa/tegevus
planeeritud Riikliku
HIV/AIDSi strateegia
2006-2015
tegevuskavasse
aastateks 2006-2009
(SE5-M1)

Summa/tegevus
planeeritud Riikliku
HIV/AIDSi strateegia
2006-2015
tegevuskavasse
aastateks 2006-2009
(SE5-M1)

2009

JM

Metadoonravi saajate hulk jäi planeeritust väiksemaks, sest
paljudel juhtudel katkes isikute metadoonravi juba
arestimajas.

10 000,00

17 750,00

2009

JM

2009. a soetati 2 narkokoera kutsikat ja selleks kulus 17750.-

10 000,00

17 750,00

Meede 2: Vanglas töötavate inimeste ja kriminaalhooldajate koolitamine
Sihtrühm: vanglatöötajad ja kriminaalhooldajad
Tegevusindikaatorid:
Motiveeriva nõustamise alal koolitatud vangla personali
ja kriminaalhooldajate arv

30

57

13 500,00

23 000, 00

2009

JM

Motiveeriv intervjueerimine on baastehnika, mis on aluseks
paljudele vanglas läbiviidavatele sotsiaalprogrammidele ning
seetõttu oli koolitatute arv planeeritust oluliselt suurem

Opioidsõltuvuse ravi koolitus vangla personalile
(ametnike arv).

20

16

Summa/tegevus
planeeritud Riikliku
HIV/AIDSi strateegia
2006-2015
tegevuskavasse
aastateks 2006-2009
(SE5-M1)

Summa/tegevus
planeeritud Riikliku
HIV/AIDSi strateegia
2006-2015
tegevuskavasse
aastateks 2006-2009
(SE5-M1)

2009

UNODC

Koolitus farmakoteraapia opiaatsõltlastele Tallinnas (8
osalejat), koolitus Vilniuses farmakoteraapia opiaatsõltlastest
naistele (2 osalejat), metadoonravi pakkujate
intervisioonialane koolitus Tallinnas (2 osalejat), ekspert
konsultatsioon-koolitus Tartu Vanglas (4 osalejat).

Narkoinstruktorite algkoolitust saanud ametnike arv

15

77

Summa/tegevus
planeeritud Riikliku
HIV/AIDSi strateegia
2006-2015
tegevuskavasse
aastateks 2006-2009

Summa/tegevus
planeeritud Riikliku
HIV/AIDSi strateegia
2006-2015
tegevuskavasse
aastateks 2006-2010

2009

UNODC

Planeeritud narkoinstruktorite algkoolituse asemel viidi läbi 2päevane uimastialane algkoolitus laiemale sihtgrupile järelevalve töötajatele, inspektor-kontaktisikutele ning
korrapidajatele. Koolituse organiseeris TAI ja rahastas
UNODC.

Koerteinstruktorite täiendkoolitused

4

12

Rahastatakse JM
kinnipidamiskohtade
eelarvest

Rahastati JM
kinnipidamiskohtade
eelarvest

2009

JM

2009. a viidi läbi valvur-koerajuhtidele täiendkoolitusi 12
korral kestusega 26 päeva (koolitused viis läbi Murru Vangla
Koertekasvandus). Indikaatoris on toodud koerteintruktor,
meie koertega tegelevad inimesed mõistavad selle all isikuid,
kes tegeleksid valvur-koerajuhtide koolitamisega. Antud
istruktoritele meil koolitusi ei ole läbi viidud, kuid ilmselt on siin
mõeldud koerajuhi (selle, kes reaalselt käib koeraga koos
narkot otsimas) täiendkoolitusi ja neid oli 12 korral.

Meede 2 kokku

13 500,00

23 000,00

IV-SE1 kokku

223 500,00

365 075,00

V PAKKUMISE VÄHENDAMINE
V-SE1

Strateegiline eesmärk 1: Narkootiliste ainete pakkumise vastane tegevus on pädevate ametkondade vahel kordineeritud, väljaõpe ja tehnilised vahendid on kaasaegsed ja nõuetel vastavad. Tegevuse tõhustust reguleerib täiendatud seadusandlus

Tulemuslikkuse indikaatorid aastaks 2009:
narkoõigusrikkumiste arv samale tasemele 2002.aastaga ( 1000 kuritegu), seeläbi saavutatakse narkootikumidega seonduvate õigusrikkumiste arvu langus; 2009.a. 1041 narkokuritegu
2. Konfiskeeritud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete koguse 10 %-line kasv, võrrelduna 2002.aasta andmetega; 2008 aastal avastati kokku 75387,36g siis 2009 avastati kokku 59600,04g
3. Välja töötatud uus koolitussüsteem, kus kasutatakse kaasaegseid õppevahendeid; Toimusid koostöökohtumised ja ühiskoolitused
4. Narkovastase tööga tegelevate ametnike hulgas moodustab narkootikumide alase koolituse saanute osakaal vähemalt 75% ; 100% 2009.a.
5. Läbiviidud erinevate ametkondade ühisoperatsioonide arv siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil, eesmärgiks on 4 siseriiklikku ja 4 rahvusvahelist operatsiooni aastas; osaleti 16 välisoperatsioonil
6. Spetsialiseeritud ametnike arv (92), kes tegelevad narkootikumidega seotud õigusrikkumistega; Ametnike arv on proportsioonis kriminaalpolitseinike kogu arvu ja õiguskorra hetkeolukorraga
7. Narkokoerte arv ( 25) ja kasutamine operatsioonidel ( 52).; 2009 aastal kogu politsei koerte arv 90 narkokoeri 31

1. 2009. aastal jääb

ALAEESMÄRK 1: Tõkestada narkokuritegevusega seotud tulu legaliseerimist
V-SE1-M1 Meede 1: Tõhustada narkokuritegevusest saadava tulu konfiskeerimist
Sihtrühm: Narkokuritegevusega seotud isikud
Tegevusindikaatorid:
teel ja narkokuritegevuseks suunatud tulu ja vara konfiskeerimiste arv
Võrreldes 2008 aastaga
on konfiskeerimiste arv
kasvanud
Narkokuritegevuse teel ja narkokuritegevuseks suunatud
tulu ja vara konfiskeerimised on suurenenud.

*

Konfiskeerimiste arv on
kasvanud ligi ca 30%

Asutuste tegevuskulud

Asutuste tegevuskulud,
millest ei ole võimalik
eraldi kulu antud
tegevuseks välja
arvestada.

2009

Narkokuritegevuse

Konfiskeerimiste arv on küll kasvanud, kuid ainete kogused
Asutuste tegevuskulud on jäänud väiksemad ca 20%. Kui 2008 aastal avastati kokku
75387,36g siis 2009 avastati kokku 59600,04g.

Meede 1 kokku
ALAEESMÄRK 2: Pädevate ametkondade omavaheline koostöö narkootikumide pakkumise vähendamisel on tõhustunud
V-SE1-M2 Meede 2: Parandada siseriiklikku koostööd parandamine narkokuritegude ärahoidmisel, tõkestamisel, ning toimepandud kuritegude avastamisel
Sihtrühm: PA MTA PV
Tegevusindikaatorid:
Infovahetus ametiasutuste vahel viiakse läbi vastavalt
jälitusetabe vahetamise koostööleppele. Toimuvad
regulaarsed koostöökohtumised.

Regulaarsed
Koostöö toimib MTA
initsiatiivil üks kohtumine koostöökohtumised on
KKP-ga
toimunud

MTA'l üks koolitus
piirivalvega
Volitatud isikute vaheliste kokkulepete alusel viiakse läbi
ühist menetlust uurimisele võetavatele objektide üle

Ametkondade vaheliste ühisoperatsioonide läbviimine

Ühiste koolituste läbiviimine väljatöötatud metoodiliste
juhendite alusel

Väljatöötatud IT
lahendused ja
andmevahetus töötab
24/7

20 000,00

2009

vastavalt ressurssile on
targetite menetlus
Asutuste tegevuskulud
õiguskaitseroganite vahel
kureeritud

Asutuste tegevuskulud

2009

Toimus 12
ühisoperatsiooni

Asutuste tegevuskulud

Asutuste tegevuskulud

2009

MTA ametnikud on
osalenud
julgestusopolitsei,
piirivalveameti ja
politseiameti koolitustel.

Asutuste tegevuskulud

Asutuste tegevuskulud

2009

Tööks vajalikud
andmebaasid on
ristkasutuses ja ametnike
Asutuste tegevuskulud
juurdepääs on
reguleeritud vastavalt
teadmisvajadusele.

Asutuste tegevuskulud

2009

Väljatöötatud ühilduvate IT rakenduste arengusuunad
Meede 2 kokku (MTA eelarve)

20 000, 00

20 000,00

Ametkondade koostöö tagab ühisandmebaasi kasutamine
ning operatiivtasandi koostöökohtumised. MTA kekastme
juthide tasandil oli kaks koostöökohtumist ning peadirektorite
tasandil toimus üks kohtumine. Ülejäänud operatiivtasandi
kohtumised toimuvad vastavalt vajadusele. Tolli sideohvitser
Asutuste tegevuskulud baseerub Keskkriminaalpolitseis. 2009 aasta alguses vaadati
(välja on toodud MTA ohuhinnnagute baasil KKP-ga läbi ühised sihtmärgid.
Kokku on toimunud 9 ühiskoolitust - sõidukite petamise ja
eelarve)
ohutuse kontrollimise, jälitusametnike täeinduskoolituste ja
narkokoerte ja koerajuhtide täiendukoolituste valdkondades.
Politsei ja Tolli vahel 2 regulaarset kohtumist ja rida
töökohtumisi igapäevase koostöö raames. Ühisoperatsioone
20

20 000

V-SE1-M3 Meede 3: Parandada rahvusvahelist koostööd narkokuritegude ärahoidmisel, tõkestamisel ning toimepandud kuritegude avastamisel
Sihtrühm: välisriikide politsei, piirivalve, toll
Tegevusindikaatorid:
Rahvusvaheliste töögruppide koostöökogemuse
tutvustamine võimalikele partneritele ja
kasutuselevõtmine uute koostööpartneritega.
Tagadainformatsiooni liikumine kontaktpunktide,
sideohvitseride kaudu.

Olemasolevad
sideohvitserid tagavad
informatsiooni
kättesaadavuse

Informatsiooni vahetus
sideohvisteride kaudu on
tagatud.

* Eelarve kitsikuses ei ole võimalik suurendada
sideohvitseride arvu, vajadus on 6 inimese järele politseis,
edasiminek planeeritud aastasse 2012; *Osaleti
ajavahemikul 09.11-16.11.2009 Venemaa poolt
koordineeritavas ühisoperatsioon Kanal 2009-2"; * 2009
aastal tehti 14 operatsiooni; * Vene Föderatsiooni
Narkootikumide Ringluse Kontrolli Föderaalteenistus ja Eesti
Vabariigi Siseministeerium sõlmisid 25.11.2009.a "Vene
Föderatsiooni Narkootiliste Ainete Ringluse Kontrolli

Euroopa Liidu riikide vahelise koostöö arendamine, sh
Napoli II konventsiooni kasutamine informatsiooni
vahetuses.

Suur osa MTA
informatsiooni vahetusest
toimub Napol II kaudu

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

2 000 000,00

2 000 000,00

2009

1 097 500,00

2009

SiM asutuste
tegevuskulud

Koostöö kolmandate
riikidega toimib

Ühisoperatsioonide läbiviimine Venemaa ja teiste
Läänemere riikidega.

Toimiv sideohvitseride võrgustik
Napoli II konventsiooni arvestavate
rahvusvaheliste harjutusoperatsioonide arv

Valmidus operatsioonide
läbiviimiseks olemas,
viiakse läbi vastavalt
operatiivsele vajadusele

Täidetud

Üks sideohvitser
Europolis

MTA´l on jätkuvalt üks
sideohvitser Europolis

Üks Läti
koostööpartneriga

Toimus
koostööoperatsioon
Lätiga

1 460 000,00

Föderatsiooni Narkootiliste Ainete Ringluse Kontrolli
Föderaalteenistuse ja Eesti Vabariigi Siseministeeriumi
vaheline piiriäärse koostöö korraldamise protokoll võitluses
narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende
lähteainete ebaseadusliku ringlusega" *Läänemereriikide
OPC kohtumisi on 2009 toimunud 2
*2009 aastal ühisoperatsioone Soomega 10 ja Venemaaga 6
Toimiva koostöö indikaatoriks on õigusabipalvete ja
infopäringute arv - 2009 aastal 120;
Jätkatud on teiste maade sideohvitseride kontakvõrgustiku
haldamine - kohtumised Soome, Rootsi, Hollandi,
Hispaania, Parantsusmaa, UK, ning USA
sideohvitseridega. 2009. aastal osaleti kokku 14-s
rahvusvahelises ühisoperatsioonis. Kolmandate
riikidega seotud koostöö raames tõkestati Venemaa
Föderatsiooni ja Eesti Vabariigi vaheline hästi
organiseeritud ja püsiv narkootiliste ainete
salakaubaveo kanal. Rahvusvahelise
kriminaalkoostöö tulemusena peeti kinni 6 narkootiliste
ainete salakaubaveo ja narkootiliste ainete ebaseadusliku
käitlemisega seotud isikut ning tõkestati 32 kg hašiši ja
9 500 MDMA tableti salakaubavedu. Samuti avastati
sularaha 16 200 eurot, mida narkokuller püüdis varjatult
Eestisse toimetada.

MTA eelarve
2009

Meede 3 kokku

3 460 000,00

3 097 500,00

2 000 000,00

2 000 000,00

1 460 000,00

1 097 500,00

375 000,00

SiM (PA, PV)
MTA
ALAEESMÄRK 3: Pädevate ametkondade tegevus narkootiliste ainete pakkumise vähendamisel on tõhustunud
V-SE1AE3-M1

Meede 1: Narkootikumide pakkumise vähendamiseks pädeva inimressursi ning vajaminevate abivahendite tagamine
Sihtrühm: politseiametnikud, tolliametnikud
Tegevusindikaatorid:
Politseiasutused on
tagatud vajalikus
koguses kiirtestidega

Politseiasutused on
varustatud kiirtestritega

375 000,00

Varajase hoiatuse
süsteemi infokanalite
kasutamine

Täidetud osaliselt

Toimub
ametkondadevaheline
infovahetus, mis ei vaja
rahalisi vahendeid

Toimub
ametkondadevaheline
infovahetus, mis ei vaja
rahalisi vahendeid

Piirkonnad on mehitatud
vastavalt analüüsile ja
vajadusele

Täidetud

Asutuste tegevuskulud

Asutuste tegevuskulud

SiM/PVA

Kiirtestrid korrakaitse- ja kriminaalpolitseinikele

Politseiasutuste narkoaine kiiretestidega varustatus

Varajase hoiatuse süsteemi infokanalite kasutamine

Narkopolitseinike arvu vastavuses ja nende igapäevase
töö tagamine vastavalt olukorrale piirkonnas
Osalemine rahvusvahelises koostöös narkootiliste ja
püshhotroopsete ainete profileerimisel
Meede 1 kokku
SiM (PA, PV)
MTA

Profileerimissüsteem
toimib
375 000,00
375 000,00

Toimub
Varjase hoiatussüsteemi eelkaardistus on tehtud.
ametkondadevaheline
Informatsioonivahetus toimub. Hiljemalt aastaks 2012 peab
infovahetus, mis ei vaja
varjase hoiatus süsteem toimima. Vastutab SOM/TAI
rahalisi vahendeid

Asutuse tegevuskulud

Kriminaalpolitseinike arv on optimaalne

Asutuse tegevuskulud

JUM vastustala

375 000,00
375 000,00

Meede 2: Tollikontrolliks vajamineva tehnilise varustuse kaasajastamine
Sihtrühm: PV, PA, MTA
Tegevusindikaatorid:
idapiiril
Narkokoerte arv Idapiiril
Meede 2 kokku (MTA eelarve)

* narkokoerte arv

12

13

50 000,00

10 000,00

50 000,00

10 000,00

V-SE1 kokku

3 905 000,00

3 502 500,00

SiM (PA, PV)

2 375 000,00

2 375 000,00

MTA eelarve

1 530 000,00

MTA

1 127 500,00

VI SEIRE JA HINDAMINE
VI-SE1

STRATEEGILINE EESMÄRK 1:
Koguda objektiivseid ja usaldusväärseid andmeid narkootikumide, nende levimuse, tarbimise tagajärgede, vastutegevuse ja narkopoliitika arengu kohta tõenduspõhise narkopoliitika kujundamiseks ja sekkumiste planeerimiseks Eestis ja EL-s.
Mõju indikaator(id):
* Regulaarne andmekogumine situatsiooni seire indikaatorite kohta (narkootikumide levimus rahvastikus, probleemsete narkomaanide (IDU jm) rahvastkurühma suurus, narkootikumidega seotud nakkushaigused, narkootikumidega seotud surmad ja suremus, nõudlus
narkomaaniaravi järgi, narkootikumidega seotud õigusrikkumised, narkootikumidega seotud sotsiaalne tõrjutus); andmeid kogutakse regulaarselt, uuringuid tehakse vastavalt tööplaanile
* Regulaarne andmekogumine 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) andmeid kogutakse nimetatud indikaatorite kohta regulaarselt
* Regulaarne andmekogumine riikliku strateegia ja narkopoliitika ning nende tulemuslikkuse (poliitiline ja institutsionaalne raamistik, sh koordinatsioonimehhanismid, seadusandlus, poliitika elluviimine ja tegevuste rahastamine) iga aasta koostatakse
VV raport narkomaania ennetamise komisjonile
* Iga-aastased uimastiolukorra ülevaated narkomaania olukorrast, vastutegevusest ja poliitika arengust; EMCDDA Eesti Reitox teabekeskuse raport koostatakse iga aasta ja esitatakse EMCDDAle
* ELi narkomaania olukorra, vastutegevuse ja poliitika arengu ülevaate koostamine koostöös EMCDDA ja EL liikmesriikide REITOX teabekeskustega; osaletakse EMCDDA EL narkoolukorda, poliitika arengut ja ennetustegevusest kajastava
aastaraporti koostamisel
* Elanikkonnaküsitluse, ESPADi ja teiste asjaomaste uuringute (narkootikumide levimus ja riskikäitumine meelelahutuskohtades, erikoolides ja vanglas, narkomaaniaravi andmekogu andmete ja narkootikumidega seotud surmaandmete valiidsuses),
tulemused, lõppraportid; koostatakse vastavalt uuringute teostamise ajakavale
* Riskide hindamise ja uute psühhoaktiivsete ainete kontrolli süsteemi juurutamine; Süsteemi loomisega alustatakse 2010.a. IIpa
* Internetipõhise preventsiooniprojektide andmebaasi loomine ja arendamine; indikaator vajab muutmist. EMCDDA lõpetas tegevuse
* Väljatöötatud narkostrateegia ja projektide hindamise metoodika ning narkostarteegia elluviimisel teostatud tegevuste regulaarne hindamine; 2009. aastal kavandati ja viidi ellu narkomaania valdkonna rehabilitatsiooniteenuste kaardistamise ja
hindamise uuring.
* Euroopa Liidu narkovaldkonna õigusaktide andmebaasi töös osalemine; toimub regulaarselt
* EMCDDA töögruppides osalemine;osaletakse regulaarselt
* Narkomaaniaravi andmekogu pidamine. andmekogu töötab

IV-SE1,
AE1

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

VI-SE1, MEEDE 1:
AE1, M1 Uuringute teostamine narkoolukorra seire valdkonnas
Sihtrühm:
Eesti ja EL poliitikud, teadlased, otsuste tegijad, eksperdid
Tegevusindikaatorid
* ESPAD ja elanikkonnaküsitluse uuringu tulemused
Rahvastikuküsitlus
1

1

50 000,00

54 600,00

Rahvastikuküsitluse viis läbi RASI 2008. aastal. RASI-lt telliti
uuringuandmete analüüs narkootikumide ja alkoholi
tarvitamise kohta rahvastikus vanuses 16-64, mis valmis
2009. a lõpuks.

I-II kv
RE NERS

Uuring narkootikumide levimusest 15-16-aastaste
kooliõpilaste hulgas (ESPAD)

2011 uuringu ettevalmistamine

_

0,00

0,00

III-IV kv

1

EUSK koostöös TÜ
tervishoiu instituudi,
Politseiameti, Haigekassa
ja LTKH Referentslaboriga teinud vajalikud
ettevalmistus-tööd
uuringu alustamiseks
2010. aastal.

0,00

0,00

III-IV kv

50 000,00

54 600,00

Uuringu "Süstivate narkomaanide rahvastikurühma
levimuse ja suuruse teostatavuse uuring" läbiviimine
Meede 1 kokku
VI-SE1,
AE2

ALAEESMÄRK 2: Seireandmete kvaliteet on paranenud, andmete maht kasvanud aastaks 2009 ning EUSK osaleb EMCDDA REITOX teabekeskuste võrgustiku töös

VI-SE1,
MEEDE 1: Narkoolukorra, vastutegevuse ja narkopoliitika seire teostamine, andmete analüüs ning rutiinsete seireandmete kvaliteedi parandamine
AE2, M1
Sihtrühm: Eesti ja EL poliitikud, teadlased, narkovaldkonna eksperdid

ESPAD 2011 rahvusvaheline kohtumine toimus septembris
2009 Poolas. Eestist esindas vastutav uurija Airi-Alina Allaste
(TLÜ RASI). Kulud kaeti strateegia üldkuludest.

SN rahvastikurühma suuruse/levimuse uuringut planeeriti
EMCDDA grant,
rahastada HIV/AIDSi strateegia vahenditest, kuid eelarve
UNODC, EMCDDA PDU
vähendamise tõttu uuringu jaoks vahendeid 2009. a ei
indikaatori hindamise
jäänud. Tegevust rahastati TAI EUSK EMCDDA narkoseire
projekt
grandist (vt. rida 188).

Iga-aastane seireandmete kogumine Eesti
narkoolukorra, ennetustöö ja narkopoliitika arengu kohta
ja nende põhjal riikliku raporti koostamine EMCDDA-le ja
ülevaatliku raporti VV narkomaania ennetamise
komisjonile.

2

1) kogutud seireandmeid;
2) kogutud andmed
sisestud Fontesse;
3) koostaud raport VV
narkomaania ennetamise
komisjonile;
4) koostatud raport;
EMCDDA-le;
5) UNODC ARQ I-III
täidetud.

875 583,00

804 122,00

2009

RE TAI, EUSK/
EMCDDA

Toimus regulaarne ja
planeeritud tegevus.
Koostöö EMCDDA, REITOX võrgustiku teabekeskuste ja
teadusasutustega indikaatorite metoodika
parandamiseks ning uute indikaatorite arendamiseks ja
juurutamiseks

2

Narkomaaniaravi indikaatori arendamine

Riskide hindamise ja uute psühhoaktiivsete ainete
kontrolli ja varajase avastamise süsteemi juurutamine

Meediasuhete korraldamine ja ad hoc päringutele
vastamine

1

240 459,00

1) regulaarne
andmekogu pidamine;
2) aruanne koostatud;
3) seminar andmete
esitajatele korraldatud.

1) koostatud süsteemi
kirjeldus;
2) ametkondliku
vastutuse, infovahetuse
Toimiv riskide
ja õigusliku
hindamise/varajase
reguleerimise vajaduse
hoiatuse süsteem loodud
määratlemiseks toimunud
ja toimib.
ametkondade kohtumine.

regulaarne tegevus

Toimub regulaarne TAI
EUSK ja EMCDDA
meediasuhete
korraldamine, EMCDDA
ja teiste asutuste
päringutele vastamine
ning toimib infovahetus
EMCDDA, REITOX NFPde ja Eesti ekspertide
vahel.

21 123,00

48 411,00

1 460 688,00

Meede 1 kokku
VI-SE1,
AE3

275 112,00

295 074,57

225 273,40

4 796,97

25 536,00

2009

2009

2009

2009

Selle tegevuse raames täideti EMCDDA grandilepingust
tulenevaid REITOX narkoteabekeskuse (NFP) kohustusi sh
1) Koguti 2008. a narkomaania valdkonda seireandmeid
kasutades EMCDDA standardtabeleid ja-küsimustikke;
2) Kogutud andmed sisestati EMCDDA internetipõhisesse
andmete kogumise süsteemi Fonte;
3) koostati raport VV narkomaania ennetamise komisjonile;
4) koostati raport narkomaania olukorrast, ennetustööst ja
narkopoliitika arengust EMCDDA-le;
5) Korraldati UNODC ARQ I-III täitmine;
6) Ilmus 3 artiklit eelretsenseeritavas teadusajakirjas.

RE TAI, EUSK/
EMCDDA

1) Toimus EMCDDA nelja võtmeindikaatori (PDU, DRD,
DRID, rahvastikuküsitlus) arendamine;
2) Koostöös Suurbritannia NFP-ga korraldati koolituse
ettevalmistamine süstivate uimastisõltlaste rahvastikurühma
suuruse ja levimuse uuringu teostamise meetoditest);
2) TAI EUSK esinaja osales EMCDDA Fonte internetipõhise
andmete kogumise süsteemi arendamise töörühmas.

RE TAI, EUSK/
EMCDDA

Täideti põhiliselt EMCDDA grandilepingust tulenevaid
REITOX NFP kohustusi .
1) Toimus
regulaarne andmekogu haldamine, arendamine ning
tagasiside edastamine ravikeskustele;
2) Koostatud narkomaaniaravi andmekogu 2008.a aruanne
ja 2009.a. I pa aruanne;
3) Toimus seminar andmete esitajatele eesmärgiga
parandada andmete kvaliteeti.

RE TAI, EUSK/
EMCDDA

Täideti EMCDDA grandilepingust tulenevaid REITOX NFP
kohustusi . Riskide hindamise ja uute psühhoaktiivsete ainete
kontrolli ning varajase avastamise süsteemi juurutamiseks on:
1) koostatud süsteemi kirjeldus;
2) ametkondliku vastutuse, infovahetuse ja süsteemi õigusliku
reguleerimise vajaduse määratlemiseks toimus vastavate
ametkondade (SoM, JuM, SiM, TAI, EKEI, Ravimiamet,
Kiirabi jm) esindajate kohtumine.

RE TAI, EUSK/
EMCDDA

Täideti EMCDDA grandilepingust tulenevaid REITOX NFP
kohustusi. Meedisuhete korraldamine toimus koostöös TAI
pressiesindajaga. Lisaks meediapäringute vastamisele
korraldatakse infovahetus EMCDDA, EL REITOX
teabekeskuste (NFP) ja Eesti ekspertide vahel.

1 354 802,94

ALAEESMÄRK 3: EMCDDDA ja REITOX võrgustiku teabevahetuse ja meediasuhete korraldamine, regulaarne EMCDDA ELDD, EDDRA andmebaasidesse andmete sisestamine.

VI-SE1, MEEDE 1: Andmete regulaarne esitamine EDDRA, ELDD andmebaasi, luuakse toimiv internetipõhine hinnatud ennetusprojektide andmebaas, luuakse varajase hoiatuse ja hindamise andmebaas ning vahetatakse andmeid selle raames.
AE3, M1
Sihtrühm: Eesti ja EL poliitikud, teadlased, narkovaldkonna eksperdid
Toimus regulaarne
levitamine.
EMCDDA raportite ja muude publikatsioonide levitamine

regulaarne tegevus

7 823,00

0,00

2009

RE TAI, EUSK/
EMCDDA

2009

RE TAI, EUSK/
EMCDDA

Regulaarne infovahetus
toimib.
Regulaarne infovahetus varajase hoiatuse (EWS) ja
riskide hindamise süsteemi raames

regulaarne tegevus

Regulaarne tegevus. Täideti põhiliselt EMCDDA
grandilepingust tulenevaid REITOX NFP kohustusi.

Regulaarne tegevus. Täideti põhiliselt EMCDDA
grandilepingust tulenevaid REITOX NFP kohustusi.
7 041,00

0,00

Korraldatud EMCDDA
meediasuhete
arendamine Eestis.
EMCDDA meediasuhete korraldamine sh aataraporti
esitlemine

regulaarne tegevus

Meede 1 kokku

Toimub EMCDDA meediasuhete regulaarne korraldamine
Eestis. Osaleti EMCDDA aastaraporti, mida esitleti Brüsselis,
esitlemise ettevalmistustöödes.
52 276,00

42 750,12

67 140,00

42 750,12

44 279,00

39 608,11

2009

RE TAI, EUSK/
EMCDDA

2009

RE TAI, EUSK/
EMCDDA

VI-SE1, ALAEESMÄRK 4: Osalemine EMCDDA tööprogrammis narkoseire arendamiseks EL-s
AE4
VI-SE1, MEEDE 1: Võtmeindikaatorite ja teiste indikaatorite sereindikaatorite kvaliteedi parandamine
AE4, M1
Sihtrühm: Eesti ja EL poliitikud, teadlased, narkovaldkonna eksperdid
2
Regulaarsed REITOX teabekeskuste koosolekud

2
5+2

EL võtmeindikaatorite ekspertide töökoosolekud

5

EL andmete kogumise metoodika koosolekud

2

EMCDDA eestvõtmisel korraldadtud ad hoc töögrupid

1

80 314,00

69 219,96

2009

RE TAI, EUSK/
EMCDDA

0,00

0,00

2009

RE TAI, EUSK/
EMCDDA

20 732,00

4 795,96

2009

RE TAI, EUSK/
EMCDDA

2

1

Toimub koostöö UK
REITOX teabekeskusega PDU arendamiseks.
Horisontaalne koostöö teiste EL riikide REITOX
teabekeskustega

1

Meede 1 kokku

46 940,00

28 244,23

192 265,00

141 868,26

2009

RE TAI, EUSK/
EMCDDA

Täideti EMCDDA grandilepingust tulenevaid REITOX NFP
kohustus. Osaletud EMCDDA REITOX teabekeskuste 41. ja
42. koosolekul.
Täideti EMCDDA grandilepingust tulenevaid REITOX NFP
kohustus.
1) Osaletud PDU, TDI, DRD, DRID ja rahvastikuküsitluse
indikaatorite töökoosolekutel vastavalt EMCDDA 2009. a
tööplaanile;
2) Osaletud EMCDDA
narkoennetus uuringute koolitusel;
3) Põhja Politseiprefektuuri esindaja osales EMCDDA
illegaalse kanepituru-alasel koolitusel.

Kulud kattis EMCDDA. Osaletud kahel tehnilisel koosolekul
(narkovaldkonna uuringute-alane ja riiklike
narkoteabekeskuste juhendi töörühma koosolek).
Osaletud EMCDDA internetipõhise andmete kogumise
süsteemi Fonte arenduse tehnilisel koosolekul.
1) 11.09.2009 korraldati koostöös UNODCiga SNi
rahvastikurühma suuruse ja levimuse hindamise alane
seminar uuringurühmale;
2) 4.11.2009
korraldati praktiline koolitus SNi rahvastikurühma suuruse ja
levimuse hindamise meetodite rakendamiseks, millel osalesid
uuringu meeskond ja TAI narko ja HIVi valdkonna eksperdid.
Koolituse viisid läbi G. Hay ja M. Gannon Glasgow ülikoolist.
Uurng teostatkse TAI EUSK ja TÜ Tervishoiu instituudi poolt
2010.a.

STRATEEGILINE EESMÄRK 2: Regulaarne narkostrateegia elluviimise ja narkpoliitika hindamine, hindamistulemuste levitamine kõigile vajalikele osapooltele ning andmeanalüüside ja interpreteeritud tulemuste kasutamine narkostrateegia elluviimise tõhustamiseks,
narkopoliitika arendamiseks, vajadusel nende ümberkujundamiseks ja narkostrateegia raames teostatavate tegevuste tõhustamiseks.
VI-SE2,
AE1

ALAEESMÄRK 1: hinnata regulaarselt (juhuslikult valitud) narkomaania ennetus- ja sekkumisprogramme

VI-SE2,
MEEDE 1: Regulaarne andmete kogumine uimastipoliitika arengu kohta, narkopoliitika ja -strateegia hindamine
AE1, M1
Sihtrühm:
Eesti ja EL poliitikud, otsuste tegijad, teadlased, eksperdid, strateegia tegevuste elluviijad

Hindamise süsteemi väljatöötamine ja käivitamine

toimiv süsteem

1) Läbi viidud
narkorehabi-litatsiooniteenuse/sellega rahulolu
kaardistamine;
2) Korraldati uuringu
"Uimastite tarvitamine ja
sellega seotud
riskikäitumine Tallinna
ööklubisid külastavate
noorte hulgas"
teostamist.

Meede 1 kokku

100 000,00

76 000,00

100 000,00

76 000,00

III-IV kv

RE NERS

1) Sõlmiti leping TAI ja TLÜ RASI-iga kvalitatiivuuringu
"Uimastite tarvitamine ja sellega seotud riskikäitumine
Tallinna ööklubisid külastavate noorte hulgas" teostamiseks
ja osaleti uuringu ettavalmistustöödes (uurimustöö taotlus
eetikakomiteele jms) . Valminud on esialgne uuringu tulemusi
kajastav raport ja 28.02.2010 valmib lõplik raport.
2) NERSi eelarve vähendamise tõttu teostas EUSK riiklikult
rahastatavate narkomaanidele suunatud
rehabilitatsiooniteenuste ja klientide rahulolu kaardistamise
TAI RE EUSK vahenditest. Uuringu tulemusi kasutatab TAI
rehabilitatsiooniteenuste kvaliteedi parandamiseks.

VI-SE2.
AE2
ALAEESMÄRK 2: Suurenenud on valdkonna spetsialistide poolt kokku lepitud teenusekirjelduse alusel toimivate teenuste hulk
VI-SE2. MEEDE 1:
AE2, M1 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).
Sihtrühm:
Kogu Eesti elanikkond (1 351 069 elanikku 2004. aastal)
Väljatöötatud ja kaasajastatud kvaliteedijuhtimise
Eelave vähenduse tõttu uusi tegevusi ei alustatud, täiendati
süsteem sh sisaldab ühtseid rahastamispõhimõtteid ka
1
0
_
olemasolevaid juhiseid
omaosaluse määramine
Väljatöötatud ja kaasajastatud ravi- ja
rehabilitatsiooonijuhised st kvaliteedistandardid

1

0

Väljatöötatud ja kaasajastatud kahjude vähendamise
teenuste juhised st kvaliteedistandardid

0

0

_

Väljatöötatud ja kaasajastatud narkomaania ennetamise
kriteeriumid

0

0

_

0,00

0,00

II-IV kv

RE NERS

Uus kahjude vähendamise juhis on välja töötatud.

Meede 1 kokku
VI-SE kokku
strateegia tegevuskulud (sisaldab strateegia täitmisega
seotud spetsialistide töötasusid sh töövõtulepingu alusel
töötavate
Strateegiaspetsialistide
tegevuskavatöötasusid)
EUSK osa sisaldab EMCDDA

0,00

0,00

1 870 093,00

2 056 151,53

1 846 720,20

1 530 860,81

RE NERS

306 986,00

461 832,21

RE TAI, EUSK/
EMCDDA

Eelarve

Täitmine

grandi administreerimise kulusid (sh 2009 a. välisaudit,
kõik administreerimisega seotud kulud ja kaudsed kulud)

Rahastamisallikas 1- SoM riigieelarve (TAI eraldis+strateegia tegevuskulud)

15 785 983,20

15 282 605,33

TAI EUSK riigieelarve + grandid

2 027 079,00

2 001 253,53

TAI EUSK riigieelarve

1 106 041,00

1 539 421,32

Rahastamisallikas 2 - EUSK grandid

921 038,00

461 832,21

SoM/HKO

510 000,00

510 000,00

315 000,00

382 643,00

223 500,00

365 075,00

2 375 000,00

2 375 000,00

Rahastamisallikas 3 - HTM
Rahastamisallikas 4 - JM
Rahastamisallikas 5 - SiM (sh PPA)
Rahastamisallikas 6 - MTA

1 530 000,00

1 127 500,00

KÕIK KOKKU - NERS koond 2009.a.

22 766 562,20

22 044 076,86

Lühendid:
AEK - alaealiste komisjon
AMS - alaealiste mõjutusvahendite seadus
EMCDDA - European Monitoring Centre for Drugs and
Drug Addicrion
ENTK - Eesti Noorsootöö Keskus

Toimusid ettevalmistustööd opiaatsõltuvuse ravijuhise
koostamiseks.

ESPAD - the European School Survey Project on
Alcohol and Other Drugs
EUSK - TAI Eesti Uimastiseire Keskus
HTM - Haridus- ja Teadusministeerium
JM - Justiitsministeerium
KKO- HTM koolikorraldusosakond (endine Koolivõrgu
Büroo
KKP - keskkriminaalpolitsei
LTKH - Lääne-Tallinna Keskhaigla
MTA - Maksu- ja Tolliamet
NERS - Narkomaania ennetamise riiklik strateegia
aastani 2012
PPA - Politsei- ja Piirivalveamet
REITOX - the European Information Network on Drugs
and Drug Addiction
REKK - Riiklik Eksami ja Kvalifikatsioonikeskus
SiM - Siseministeerium
TAI - Tervisearengu Instituut

