"Narkomaania ennetamise riikliku strateegia aastani 2012" 2011. aasta aruanne
ÜE
Nr

ÜLDEESMÄRK: Vähenenud narkootikumide pakkumine ja nõudlus ning toimib ravi- ja rehabilitatsioonisüsteem sõltlastele, millest tulenevalt on vähenenud tarbimisest tulenev kahju.
Oodatav
tulemus

Indikaator

aastaks
planeeritud

Eelarve

saavutatud

aastaks
planeeritud

täitmine

Rahastamisal
likas

Täitmise
periood

Kommentaarid

I ESMANE PREVENTSIOON
I-SE1

Strateegiline eesmärk 1: Uimastite esmatarbimise juhtude arvus on saavutatud langustendents ja esmatarbijate vanuses on saavutatud tõusutendents.
Mõjuindikaatorid:
a) Narkootikume elu jooksul tarvitanute osakaal 15-16-aastaste vanuserühmas ei ületa 2007. aasta taset (2007: 30%);
b) Narkootikume elu jooksul tarvitanute osakaal täiskasvanud elanikkonnas ei ületa 2008. aasta taset (2008: mehed 29%; naised 14% 15-64-aastastel);
c) Narkomaania ennetamise alased õppematerjalid haridusasutustele on heaks kiidetud REKK poolt;
d) Koolide osakaal, kus toimub õppekaval põhinev eluoskuste õpetamine kõikides kooliastmetes (kõik üldhariduskoolid).
Sihtrühm:
* 7 kuni 18-aastased noored
* Täiskasvanud rahvastik

I-SE1-AE1

Alaeesmärk 1: Toimiv ennetustöö riiklikul ja kohalikul tasandil
Indikaator:
* Eluoskuste õpetus on integreeritud haridus- ja koolitussüsteemi

I-SE1-AE1-M1

MEEDE 1: Eluoskuste õpetamine üldharidus- ja kutsekoolides
Sihtrühm:
* 7- kuni 26-aastased Eesti noored

Koolide personalile (õpetajatele) narkomaania
valdkonna teadlikkuse osas koolituste
pakkumine

Täiendkoolitusi
pakutakse kõigis
pedagooge
ettevalmistavates
Täiendkoolituse
kõrgkoolides.
kavad olemas
Eraldi eelarve
Eraldi
vähemalt ühes
puudub
narkomaania
kõrgkoolis
valdkonna alane
täiendkoolitus
puudub.

Osad koolid
Koolide osakaal, kus õpetatakse kriitiliste
võtavad
eluoskuste kontseptsiooni põhimõtetele tugineva
kasutusele uued
õppekava alusel kõikides kooliastmetes.
õpikud

Väljatöötatud ja kaasajastatud õpetaja- ja
käsiraamatute arv

2

arvu ei ole
võimalik välja
tuua

1

Eraldi eelarve
puudub

8 628,07

Eraldi eelarve
puudub

Eraldi eelarve
puudub

13 527,93

Rahastavad
kõrgkoolid
oma
tegevuskulude
st

Osa koolide
tegevusest

2011

2011

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;3) 3., 6. ja 9.
klassi osa hiljemalt 2013. aasta 1. septembriks.Gümnaasiumi RÕK 1) Kooli õppekava tuleb käesoleva määrusega kooskõlla viia hiljemalt
2013. aasta 1. septembriks. Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud 14.
01. 2010.

I-IV kvartal

Noorsootöötajatele suunatud juhendmaterjal "Räägime tervisest"
koosneb kuuest peatükist: tervis läbi noorsootöö; tervislik toitumine ja
kehaline aktiivsus; vigastused, noort ümbritsev keskkond ja selle
ohud; vaimne tervis; uimastid; seksuaaltervis. Iga peatükk koosneb
teoreetilisest taustmaterjalist, millele järgneb valik samateemalisi
aktiivtöid. Materjali on välja antud 750 eksemplari ning neid
jaotatakse 2012. aasta esimeses pooles avatud noortekeskustele,
MTÜ TORE ja Eesti Inimeseõpetuse Ühingu liikmetele. Lisaks
jagatakse materjale TAI poolt pakutavatel koolitustel
noorsootöötajatele.

RE NERS

Narkomaania alaste teadmiste edasi andmine
tuginedes uutele käsiraamatutele.
Koolitatud õpetajate ja kasvatajate arv

20

71

I-SE1-AE1-M1 kokku (TAI)

7 988,96

4 704,59

7 988,96

4 704,59

I-IV kvartal

Juhendmaterjali "Räägime tervisest" koolituspakett on välja töötatud
ning 17–19.10. viidi läbi 3-päevane pilootkoolitus, osalejaid 15.
Koolitajad: Tiia Pertel, Maarja Mölder, Tagli Pitsi, Annika Soa, Urmas
Nurk, Karmen Saul, Triin Ülesoo, Triin Raudsepp, Kaie Toomet.
Koolitused "Riskikäitumise ennetamine õpiraskustega lastel –
sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus" toimusid:
2.12 Kaelase Koolis, osales 18 õpetajat;
5.12 Ahtme Koolis Kohtla-Järvel, venekeelsel koolitusel osales 17
õpetajat;
9.12 Keila-Joa Sanatoorses Internaatkoolis, osales 21 õpetajat.
Lepingupartner: Avelo Konsultatsioonid OÜ

Alaeesmärk 2: Tõhustatud ennetustöö riiklikul ja kohalikul tasandil

I-SE1-AE1-M2

MEEDE 2: Tugivõrgustiku (sh sotsiaaltöötajad, lapsevanemad, õpetajad, lastekaitsetöötajad jms) arendamine haavatavate laste ja noorte ning nende perekondade jaoks, tehes koostööd lastele ja noortele mitmekülgset abi
pakkuvate organisatsioonide ja spetsialistidega
Sihtrühm:
* Enimhaavatavad lapsed ja noored vanuses kuni 18 eluaastat;
* Lapsevanemad.
Alaealiste mõjutusvahendite seaduse (AMS)
analüüs narkoennetuslike meetmete osas ja
1
seaduse täiendamine vastavalt analüüsile
Vastavalt AMS täiendatud meetmetele
kaasajastatud alaealiste komisjonidele suunatud
juhiste arv

Täiendkoolitatud alaealiste komisjonide liikmete
arv

Võrgustikutööks 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

ei

0
ESF
progammi
"Noorsootöö
kvaliteedi
arendamine"
vahenditest

30

100

13

6 391,16

I-SE1-AE1-M3

2

Vanemlust toetavate organisatsioonide
koostöövõrgustiku toetamine

4

2

44 738,15

7 836,21

11 508,29

21 090,84

0,00

I-SE1-AE1-M2 SoM LPO

21 090,84

0,00

I-SE1-AE1-M2 TAI

51 129,31

19 344,50

I-SE1-AE1-M2 kokku

72 220,15

19 344,50

Kehtiva seaduse analüüs ei ole otstarbekas, sest algatati uus
alaealsie mõjutusvahendite seadus. Alaealise mõjutusvahendiste
seadus ei sätesta üldennetuslikke meetmeid.

I-IV kvartal

Juhise väljatöötamisest loobuti, sest algatati uus alaealise
mõjutusvahendite seadus. Alaealiste komisjon ei ole üldennetustööd
tegev organ.

I-IV kvartal

Täiendkoolitused läbi viidud alaealiste komisjonide liikmete
koolituskava kohaselt ESF programmi "Noorsootöö kvaliteedi
arendamine" raames.

Koolituskursuse "Grupijuhtimise täiendkoolitus tööks laste ja
noorukitega" viisid läbi MTÜ Eesti Moreno keskuse koolitajad Aivar
Simmermann ja Pille Isat. Koolitust alustas 20 spetsialisti, kellest 13
lõpetas koolituse programmi täies mahus, mis seletab planeeritust
väiksemat tulemust. Koolitused toimusid: 12–13.01; 16–17.02;
9–10.03; 6–7.04 ja 4–5.05.
RE NERS

Uimastialast nõustamist pakkuvate noorte
nõustamiskeskuste arv

I-IV kvartal

Uimastialast noorte nõustamist pakkusid kaks teenuseosutajat: OÜ
Corrigo ja SA Tallinna Lastehaigla. Lepingud sõlmitud summas 21
648,29 eurot. Tallinna Lastehaigla summa kajastub meetme II SE1
AE2, M2 all. OÜ Corrigo alustas tööd noortega juulis ning Tallinna
Lastehaigla oktoobris.
OÜ Corrigo viis läbi kokku 7 interaktiivset koolitust, kokku osales
koolitustel 137 last ja 6 lapsevanemat. Ambulatoorseid nõustamisi (sh
perenõustamisi) toimus 149 (85 Rakveres, 65 Jõhvis).
Tegevuskava eelarve kulu oli planeeritust väiksem, kuna teenusega
alustati III kvartalis.

SoM LPO

MEEDE 3: Narkomaania olemust ja narkootikumide mõju selgitava informatsiooni edastamine ja uskumuste, hoiakute ning väärtuste kujundamine kõikides rahvastikurühmades kasutades selleks erinevaid sihtrühmale
sobivaid mõjutuskanaleid
Sihtrühm:
* Noored vanuses 7 kuni 18 eluaastat;
* Täiskasvanud rahvastik.

Teavitamise ja nõustamiskeskuste arv, mille
vahendusel on noortele kättesaadav teave
narkootikumide tarvitajatele suunatud
nõustamisest

15

18

Noorsootöö raames narkomaania ennetamisega
seotud projektide toetamine

ei

ei

Noortelt-noortele koolitajate võrgustiku liikmete
arv

60

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

80

200

72 859,00

Täpset summat
ei ole võimalik
välja tuua, osa
tegevuskuludes
t

72 859,00

RE

HAERS

I-IV kvartal

Noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuste kontaktid kättesaadavad
www.nip.ee. Kõigis maakondades ja suuremates linnades (Tallinn,
Tartu, Narva) toimivad keskused, mis levitavad noorteinfot, sh
terviseinfot narkomaania ja HIV/AIDSi ennetamsie kohta.

I-IV kvartal

Projekte toetati alaealiste komisjonide korraldatud
projektikonkursside kaudu. Alates 2009 peatuatud seoses
eelarvekärbetega.

I-IV kvartal

2011.a sõlmiti lepingud noortelt noortele koolitajate
ettevalmistamiseks kolme partneriga: Süda-Eesti
Sotsiaalkeskus, Assotsatsioon Anti-AIDS ja Living for
Tommorow. Lepingu periood on sept 2011 - juuni 2012.
Ennetusüritustel osalenud noorte osas lähevad arvesse 20102011 lepinguperioodi II poolaasta ja 2011-2012 lepinguperioodi
I poolaasta ennetussüritused. 60 oli ühe ühingu poolt koolitatud
noorte arv. Kolm ühingut kokku koolitasid 200 uut noortelt
noortele koolitajat.

Maavalitsuste osakaal, kus on toimunud
narkomaania ennetuslike üritusi

0

0

0,00

Toimunud narkomaania ennetamisele suunatud
teavituskampaaniate arv

0

0

0,00

Toimunud narkomaania ennetamisele suunatud
konverentside ja infoürituste arv

0

0

0,00

Loodud ja arendatud noortele suunatud info
edastamise kanalite sh noorteportaalide arv

1

1

6 391,16

4 754,84

I-IV kvartal

Toimus veebilehe narko.ee uute tekstide koostamine, uued tekstid
avaldatakse 2012. aastal. Jooksvalt vastati läbi veebilehe narko.ee
saadetud kirjadele.

Teabeürituste arv, millel on väljas narkomaania
ennetamise alane informatsioon

1

1

3 834,70

2 799,50

I-IV kvartal

TAI osales 01-03.12 noortele suunatud haridusmessil Teeviit, noortele
jagati temaatilist teavet.

I-IV kvartal

Tervist Edendava Idee projekti (TEIP) konkursile laekus 59
projektiideed. Konkursi kahes vanuserühmas parima projekti esitanud
kolme organisatsiooniga sõlmiti lepingud ning viidi ellu kuus projekti.
Kokku oli projektidesse kaasatud 2912 osalejat. Sügisel toimus uus
TEIP konkurss, mille raames valis žürii välja kuus projekti, mis viiakse
ellu 2012 aastal.

I-IV kvartal

2010. aasta IV kvartalis valminud 20-minutilise uimastiennetusalase
õppefilmi paketi juurde käivad juhendmaterjal õpetajatele ning
infomaterjal õpilastele valmib 2012.a. veebruaris. Materjalide
koostamine võttis planeeritust kauem aega, mistõttu toimub õppefilmi
ja selle juurde käivate juhend- ja infomaterjalide levitamine
2012.aastal.
Infomaterjale (Narko Hääl, Mis on uimastid ja kuidas need meie elu
mõjutavad, Kuidas vähendada üledoosi riski plakat, Metadoonasendusravi voldik ja plakat, Ohutum süstimine, Töövihik
tervenevatele sõltlastele ) jagati erinevatele organisatsioonidele,
sealhulgas omavalitsustele, riigiasutustele ning teenuseosutajatele.
Toodeti narkojoobe tuvastamise infokaart. Tiraaž kokku 4000.
Töövihik tervenevatele sõltlastele kordustrükk, tiraaž 400.

Toetatud noorteprojektide arv

6

Väljatöötatud ja kaasajastatud
meediamaterjalide arv

0

Jagatud infomaterjalide arv

I-SE1-AE1-M3 HTM
I-SE1-AE1-M3 TAI
I-SE1-AE1-M3 KOKKU
I-SE1 kokku

II-SE1

Täpset summat
ei ole võimalik
välja tuua, osa
tegevuskuludes
t

50 000

6

2 876,02

6 387,76

0,00

6 700

6 391,16

21 629,46

72 859,00
19 493,04
92 352,04
192 054,19

72 859,00
35 571,56
108 430,56
216 861,12
II RAVI

Strateegiline eesmärk 1: Aastaks 2012 on on väljaarendatud professionaalne ning kättesaadav 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).
Mõjuindikaator:
* Edukalt ravi lõpetanud klientide arv (NARIS)

II-SE1-AE1

Alaeesmärk 1: Tagatud on ligipääs uimastiraviteenusele sealhulgas on loodud vajalikud tingimused ägeda võõrutusseisundi raviks, individuaal- ja rühmateraapiaks, kaassõltlaste nõustamiseks individuaalsete
kriisiolukordade lahendamiseks ning taastusravi osutamiseks.

Indikaator(id):
* Ravi alustanud klientide arv
* Ravi katkestanute arv
* Ravi lõpetanud klientide arv
* Ravikohtade arv
* Klientide arv aastas
* Väljaõppe saanud spetsialistide arv
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
Opioid agonistidel põhinevate institutsionaalsete
sõltuvusravi kohtade arv

0

Opioid agonistidel põhinevat institutsionaalset
sõltuvusravi saanud klientide arv aastas

0

0,00

Opioid agonistidel põhinevat ambulatoorset
sõltuvusravi saanud klientide arv aastas

700

Mitteopiaatsetel ravimitel põhinevate
institutsionaalsete sõltuvusravi kohtade arv

10

4

Mitteopiaatsetel ravimitel põhinevat
institutsionaalset sõltuvusravi saanud klientide
arv aastas

30

46

Mitteopiaatsetel ravimitel põhinevat
ambulatoorsete sõltuvusravi saanud klientide
arv aastas

0

0,00
RE NERS
99 718,72

II–IV kvartal

35 137,92
II–IV kvartal

Ambulatoorset metadoon-asendusravi rahastatakse riiklikust HIV ja
AIDSi strateegiast.
Leping sõlmiti AS Wismari Haiglaga alates juunist summas 54
116,64. Peale lühiajalist institutsionaalset võõrutusravi on patsientidel
võimalik jätkata kuni 3 kuud ambulatoorsel järelravil.
2011. aastal said teenust 46 isikut. Lepingu rahaline täitmine osutus
planeeritust väiksemaks, kuna oodatust vähem patsiente jätkasid
ambulatoorsel teenusel. 46-st jätkasid järelravi 16 isikut.

0,00

II-SE1-AE1-M1 kokku (TAI)
II-SE1-AE1-M2

I–IV kvartal

99 718,72

35 137,92

MEEDE 2: Tagada kvaliteetsete uimastiravi teenuste kättesaadavus käitumishäiretega alaealistele (kuni 18-aastased).
Sihtrühm: Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tarvitajad ja sõltuvusprobleemidega isikud vanuses kuni 18. eluaastat
Mitteopiaatsetel ravimitel põhinevate
institutsionaalsete sõltuvusravi kohtade arv

4

4

Mitteopiaatsetel ravimitel põhinevat
institutsionaalset sõltuvusravi saanud klientide
arv aastas

120

100

Mitteopiaatsetel ravimitel põhinevat
ambulatoorsete sõltuvusravi saanud klientide
arv aastas*

0

58 798,72

53 687,94
I–IV kvartal

2011. aastal rahastati SA Tallinna Lastehaigla sõltuvushäiretega
laste ja noorukite üksuses õppe- ja kasvatustöö teostamist summas
50 748 eurot, sealhulgas rahastati personali koolitust ning
supervisiooni läbiviimist. Antud tegevused ei sisaldu Eesti Haigekassa
tervishoiuteenuste loetelus. Õppe- ja kasvatustöösse oli kaasatud 100
noorukit.

0,00
58 798,72

II-SE1-AE1-M2 kokku (TAI)
II-SE1-AE1-M3

I–IV kvartal

53 687,94

MEEDE 3: Tagada kõikidele uimastisõltlastest naistele tervishoiu, psühholoogiliste ja hoolekande teenuste kättesaadavus raseduse ajal, sünnitusel ning sünnituse järgselt (psühholoogiline nõustamine,
sotsiaalprobleemidega tegelemine jne). Integreerida imikute võõrutusraviteenused olemasolevatesse sünnituseelse jälgimise kliinikutesse ja teistesse reproduktiivtervise teenustesse.
Sihtrühm: Uimastisõltuvusega rasedad

Sõltuvuse ravi saanud uimastisõltlastest
rasedate arv

II-SE1-AE1-M3 kokku (TAI)
II-SE1-AE2

0

0,00

Norway
Grants
(Norra finantsmehhanismid)

I–II kvartal

Norra poolt rahastatud opioidsõltuvusega rasedate ravi projekt, mida
viis ellu AS Lääne-Tallinna Keskhaigla ning mille partneriks oli
teistehulgas TAI, lõppes 2011. aasta aprillis. Kogu projekti kestvuse
vältel (alates mai 2009) osales projektis 21 naist, kellest 9 sünnitas ja
läbis raviprogrammi edukalt. Raviprogrammi katkestas kokku 12
naist, põhjused olid järgmised: 10 naist katkestas ravi ravimi
sobimatuse või ravirežiimist mitte kinni pidamise tõttu, üks otsustas
raseduse katkestada ning ühel katkes rasedus.
Kokku oli plaanis projekti raames kaasata 30 naist.
Sõltlastest rasedad saavad täna teenust olemasolevate sõltuvusravi
teenuste juures.

0,00

Alaeesmärk 2: Edukalt ravi lõpetanud ja/või rehabilitatsiooni vajavatele endistele uimastisõltlastele on tagatud rehabilitatsiooni ja sellele järgnevate sotsiaalsete teenuste kättesaadavus.
Indikaator(id):
* Rehabilitatsiooni alustanud klientide arv
* Rehabilitatsiooni katkestanute arv
* Rehabilitatsiooni lõpetanud klientide arv
* Rehabilitatsioonikohtade arv
* Klientide arv aastas
* Väljaõppe saanud spetsialistide arv

II-SE1-AE2-M1

MEEDE 1: Tagada kvaliteetsete rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavus täiskasvanud uimastisõltlastele.
Sihtrühm: Uimastiravi läbinud ja/või rehabilitatsiooniteenust vajavad uimastisõltuvusega isikud
Institutsionaalse rehabilitatsiooni kohtade arv
meestele

50

48

Institutsionaalse rehabilitatsiooniga haaratud
meesklientide arv aastas

60

137

381 785,82

Institutsionaalse rehabilitatsiooni kohtade arv
naistele

15

Institutsionaalse rehabilitatsiooniga haaratud
naisklientide arv aastas

30

391 058,14
I–IV kvartal

I–II kvartal
RE NERS

0,00

I–II kvartal

Nõustamisteenust sealhulgas tugiteenust
saanud klientide arv aastas

30

23

91 479,94

Erihoolekande programmides (sh toetatud
elamine) osalenud klientide arv

0

0

0,00
473 265,76

II-SE2-AE2-M1 kokku (TAI)
II-SE1-AE2-M2

I–IV kvartal

91 398,37

I–IV kvartal

Lepingud sõlmiti summas 391 058,14 eurot järgmiste
teenusepakkujatega: SA Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus, MTÜ
NARK "Sind ei jäeta üksi", MTÜ AIDSi Tugikeskus, millest viimased
kaks toimisid terapeutilise kommuuni vormis. Aasta jooksul osutati
teenust 137 isikule. Eelmistest aastatest suurem teenust saanute arv
tuleneb osaliselt sellest, et 2011. aasta aruandluses kajastuvad MTÜ
ATK andmed terve aasta kohta. Kuivõrd eelmistel aastatel on TAI
antud teenuseosutajalt ostnud teenust 6 kuud, siis kajastati ka teenust
saanute arvu poole aasta kohta.

Teenust rahastatakse ESF-i vahenditest. Vt ESF programmi 3.3.1.7.
meede.

Leping sõlmiti MTÜ-ga Eesti Abikeskused summas 91 478,76 eurot.
Tegemist on ainsa teenuseosutajaga Eestis, kes on spetsialiseerunud
raskete psüühikahäiretega uimastisõltlaste igapäevase toimetuleku
parandamisele.
Teenusega kaasatud klientide arv on planeeritust väiksem, kuna
tegemist on krooniliste haigetega, kes vajavad teenust pikaaegselt.

482 456,51

MEEDE 2: Tagada kvaliteetsete rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavus käitumishäiretega alaealistele (kuni 18 aastased).
Sihtrühm: Kuni 18-aastased käitumishäiretega isikud.
Institutsionaalse rehabilitatsiooni kohtade arv
Institutsionaalse rehabilitatsiooniga haaratud
klientide arv aastas

24

24

I–IV kvartal
274 500,53

30

241 966,72

52

I–IV kvartal

RE NERS
Nõustamisteenust sealhulgas tugiteenust
saanud klientide arv aastas

50

49

35 159,40

22 426,27

I–IV kvartal

Leping sõlmiti OÜ-ga Corrigo summas 241 966,72. Alates septembrist
suurendati rehabilitatsiooni voodikohtade arvu 18-lt 24-le. Aasta
jooksul osutati teenust 52 alaealisele (sealhulgas 37 poisile ja 15
tüdrukule).
SA Tallinna Lastehaiglaga sõlmiti leping sõltuvusprobleemidega ja
riskigruppi kuuluvate alaealiste vanematele nõustamisteenuse
osutamiseks. Oktoobrist lisandus teraapiagrupp riskigruppi
kuuluvatele noorukitele. Aasta jooksul toimus 41 grupipõhist
psühhoteraapia sessiooni lastevanematele (osales korraga 6-11
lapsevanemat) ning 13 grupiteraapia sessiooni alaealistele (osales
korraga 4-5 alaealist). Lisaks pakkusid Tallinna Lastehaigla
spetsialistid 137 korral nõustamist telefoni teel.
7–9.09. toimus sõltuvusprobleemiga noorukitega töötavate
tervishoiuasutuste spetsialistide õppevisiit Bergen Clinics Foundation
(Norra) raviasutustesse. Kokku osales 14 teenuseosutaja esindajat.

309 659,93
941 443,13

II-SE2-AE2-M2 kokku (TAI)
II-SE1+SE2 kokku

264 392,99
835 675,36

III KAHJUDE VÄHENDAMINE
III-SE1

Strateegiline eesmärk 1: Vähenenud riskikäitumine uimastisõltlaste hulgas
Mõju indikaator(id):
a) Kahjude vähendamise programmid on tagatud kõikidele abivajajatele;
b) Süstlavahetusprogrammidega on kaetud vähemalt 60% kõikidest süstivatest uimastikasutajatest;
c) Süstivate uimastikasutajate osakaal, kes viimase kuu aja jooksul ei ole teistega süstlaid jaganud (2008. a 91%)

III-SE1-AE1

III-SE1-AE1-M2

Alaeesmärk 1: Toimivad kahjude vähendamise teenused
MEEDE 1: Laiendada ja arendada kahjude vähendamise teenuste kättesaadavust. Pakkuda mitmekülgseid nõustamisteenuseid uimastikasutajatele, nende partneritele ning lähedastele, sealhulgas teavitades neid HIV
levikuriskidest ja õpetades neile ohutu süstimise ja turvalise seksuaalkäitumise oskusi.
* Meedet rakendatakse koos HIV/AIDSi ennetamise riikliku strateegia SE1-M2-ga.
Sihtrühm: hinnanguliselt 13 800 süstivat uimastikasutajat ja mittesüstivad uimastikasutajad
Kahjude vähendamise teenuseid pakkuvate
keskuste arv

13

13

0,00

I–IV kvartal
RE HIV

Kahjude vähendamise teenuseid rahastatakse riiklikust HIV ja AIDSi
strateegiast.

RE HIV
Kahjude vähendamise teenuste
korduvkülastajate arv/esmakülastajate arv

7500/2500

6910/1289

0,00

I–IV kvartal

Teenuste pakkumisse kaasatud koolitatud
omasuguste arv

0

0

0,00

_

_

Nõustamist saanud klientide arv (surmade ja
üledooside ennetamine)

50

0

17 895,26

III–IV kvartal

Tegevuse raames tõlgiti erinevaid üledoseerimise ja naloksooni
teemalisi materjale eesti keelde ning valmistati ette kahepäevane
seminar koostöös Euraasia Kahjude Vähendamise Võrgustikuga, mis
toimus 26–27.01.2012.

2 500 000

2 130 306

0,00

625 000

493 065

Jagatud süstalde arv
Jagatud kondoomide arv

RE NERS

I–IV kvartal

0,00

I–IV kvartal

Kahjude vähendamise teenuseid rahastatakse riiklikust HIV ja AIDSi
strateegiast.
Kahjude vähendamise teenuseid rahastatakse riiklikust HIV ja AIDSi
strateegiast.

17 895,26
6 744,60
17 895,26
6 744,60
IV UIMASTID VANGLAS

III-SE1-AE1-M1 kokku (TAI)
III-SE1 kokku

IV-SE1

6 744,60

Kahjude vähendamise teenuseid rahastatakse riiklikust HIV ja AIDSi
strateegiast.

Strateegiline eesmärk 1: Toimib kontrollisüsteem, takistamaks narkootikumide sissepääsu vanglatesse. Sõltlastele on tagatud vanglasisesed ravi- ja rehabilitatsiooniteenused.
Mõju indikaator(id):
a) Uimastitarvitajate arv vanglates
b) vanglas alustatud narkootikumidega seotud kriminaalasjade arv (võrdluseks kriminaalasjade arv 2005. aastal: 260 ); 2011. aastal algatati vanglas uimastitega seotud kriminaalasju karistusseadustiku §183 (narkootilise
ja psühhotroopse aine väikeses koguses ebaseaduslik käitlemine) ning §184 (narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslik käitlemine) alusel kokku 9 korral (2010 aastal 35 korrall).Karistusseadustiku
§331 (kinnipeetava, arestialuse ja vahistatu poolt narkootilise ja psühhotroopse aine valmistamine, omandamine, valdamine ja arsti ettekirjutuseta tarvitamine) alusel algatati kriminaalasju 2011. aastal kokku 10 korral
(2009 alustati 57 korral ja 2010 alustati 53 korral).
c) kinnipeetavatelt võetud positiivsete narkotestide suhtarv (2005. aastal 6% ), 2011a oli esmaspositiivseks osutunud narkoteste 2,6% tehtud testide koguarvust (2010.a ol iesmaspositiivseid teste 7,5%
d) ravi ja rehabilitatsiooni klientide arv aastas;
e) pädeva väljaõppe saanud spetsialistide arv, sh narkorehabilitatsioonialast koolitust saanud vanglavaimulike arv
f) narkovabade osakondade arv vanglates.

IV-SE1-AE1
IV-SE1-A1-M1

Alaeesmärk 1: Uimastite kättesaadavus vanglates on vähenenud
MEEDE 1: toimiva kontrollisüsteemi tagamine narkootikumide vanglasse sisseveo tõkestamiseks ning vanglasisese avastamise tõhustamiseks
Sihtrühm:
Kinni peetavad isikud
Relvastatud üksuse poolt läbi viidud
läbiotsimiste arv
Vanglates narkootiliste ainete tarvitamise suhtes
testitud kinnipeetavate arv

10

13

1 700

2 586

IV SE1 AE1 KOKKU
IV-SE1-AE2
IV-SE1-A2-M1

Rahastatakse
JM vanglate
eelarvest

JM

I-IV

10 213,08

17 065,00

JM

I-IV

Esmaspositiivsed 2,6% testidest (67 testi)

10 213,08

17 065,00

JM

I-IV

Viidi läbi nii mitteopiaatset võõrutusravi (236. korral) kui ka metadoon
võõrutusravi (99. korral). 118 juhul viidi läbi metadoon asendusravi.

JM

I-IV

Kulutusi välja ei saa tuua, sest eraldi investeeringuid ei tehta, kedagi
eraldi tööle ei võeta ja midagi eraldi ei osteta ega tellita. Sõltlastele
suunatud tegevus toimub üldise töö raames ning pole võimalik
eristada vaid narkomaanidele kuluvat tööaega või muid kulusid.
Sõltuvusrehabilitatsiooni osakonnad on Tartu Vanglas, Harku ja Murru
Vanglas ning Viru Vanglas ,kus on nii täisealiste reh.üksus kui ka
eraldi noorte reh.üksus.

Koolitatud vanglavaimulikke oli 5 ning lisaks osales koolitusel ka 8
usulist vabatahtlikku ja teoloogiatundengit. Summat ei ole võimalik
eraldi välja tuua, kuna narkorehabilitatsiooni moodul oli üks osa
üldisest vanglavaimuliku õppest.

ALAEESMÄRK 2: Toimivad ravi ja vanglasisesed rehabilitatsiooni teenused.
MEEDE 1: Ravi- ja rehabilitatsiooniteenuste korraldamine

453

Vahendeid ei
Rahastati JM
ole võimalik
vanglate
eraldi välja tuua
eelarvest

4

4

Vahendeid ei
Rahastati JM
vanglate
ole võimalik
eraldi välja tuua
eelarvest.

Narkorehabilitatsioonialast koolitust saanud
vanglavaimulike arv

10

5

Ei ole võimalik
summat välja
tuua

JM

I-IV

Narkokoerte jaoks koolitatud instruktorite arv

11

1

245,00

JM

I-IV

Motiveeriva nõustamise alal koolitatud vangla
personali ja kriminaalhooldajate arv

50

41

1 438,01

7 016,00

JM

I-IV

sh. 32 koolitatud ametnikku ning 9 koolitatud motiveerija nõustaja
koolitajat, et edaspidi süsteemissiseselt koolitusi läbi viia

Opioidsõltuvuse ravi koolitus vangla personalile
(ametnike arv)

10

10

UNODC

I-IV

TAI organiseeris UNODC projekti vahenditest

1 438,01

JM otseseid
kulusid ei
kandnud
7 261,00

Narkomaania ravi jätkamine/ alustamine
vanglates

Sõltuvusrehabilitatsiooni osakondade arv

IV-SE1-A2-M2

Rahastatakse
JM vanglate
eelarvest

50

MEEDE 2: Personali koolitamine

IV-SE1-AE2 KOKKU

IV-SE1 KOKKU (JM)

11 651,09

24 326,00

V PAKKUMISE VÄHENDAMINE

V-SE1

Strateegiline eesmärk 1: Narkootiliste ainete kättesaadavus väheneb ja kuritegelik tulu on konfiskeeritud, väljaõpe ja tehnilised vahendid on kaasaegsed ning nõuetele vastavad. Tegevuste tõhusust reguleerib täiendatud
seadusandlus.
Mõju indikaator(id):
* Mitmes kriminaalasjas on kriminaaltulu tuvastatud;
* Kriminaaltulu konfiskeeritakse võrreldes 2008 aastaga (47milj) igal aastal enam. Avastatud narkosüütegude arv on vähemalt samal tasemel ja ei lange võrreldes 2007 aastaga. Kokku konfiskeeriti narkokuritegudes
kuritegelikul teel saadud tulu 2011 aastal 795 463 eurot.
* Konfiskeeritud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete koguse 10 %-line kasv, võrrelduna 2008. aasta andmetega; 2010 aastal võeti ära ja saadeti ekspertiisi 164 477, 2976 g narkootilisi ja
psühhotroopseid aineid ning nende lähteaineid. 2011 aastal võeti ära ja saadeti ekspertiisi 128873,0694 (siia tuleb liita veel EMTA osa) narkootilisi ja psühhtroopseid aineid ja nendde lähteaineid. Kõige rohkem saadi turult
kätte amfetamiini, kanepit ja lähteaineid.
* Ametkondade vahel viiakse läbi vähemalt 4 ühisoperatsiooni aastas.
* Varajase hoiatusesüsteem on rakendatud ja loodud aastaks 2012
* Aastaks 2012 on tagatud pidev valmisolek rahvusvahelisteks operatsioonideks ning igal aastal osaletakse vähemalt 4 rahvusevahelises ühisoperatsioonis.
* Osaletakse Läänemere riikide ja vahetus piiriüleses koostöös
* Numbrituvastussüsteem on võetud kasutusele.
* Narkokoertearv ja nende kasutamine operatsioonidel ning nende tulemuslikkus.
* Koolituste arv/selles osalenute arv ühise väljaõppesüsteemi kaudu.

V-SE1-AE1
V-SE1-AE1-M1

Alaeesmärk 1: On tõkestatud narkokuritegevusega seotud tulu legaliseerimine
MEEDE 1: Luua võimekus narkokuritegevusest saadud tulu tuvastamiseks ja arestimiseks
Sihtrühm: Narkokuritegevusega seotud isikud

Kriminaaltulu tuvastamisega tegelevad
ametnikud on mäaratud

9

7

MTA KOKKU

4

4

SiM KOKKU
V-SE1-AE1 KOKKU
V-SE1, AE2
V-SE1-AE2-M1

287 602

218 000

PPA/MTA

MTA kõigis neljas regionaalses talituses on kriminaaltulu arestimise
võimekus olemas ning kriminaaltulu on arestitud. 2011. aastal
salakaubaveo juhtumistes aretitud vara kokku 2,03 milj EUR. Kuluks
on võetud nelja ametniku keskmine aastapalk.

66 900,00
287 602,00
287 602,42

Siseministeeriumi haldusalas pöörati narkokuritegevuse vastases
võitluses 2011. aastal jätkuvalt enim tähelepanu kuritegevusega
kaasneva tulu väljaselgitamisele ja selle konfiskeerimisele. Kokku
konfiskeeriti narkokuritegudes kuritegelikul teel saadud tulu 2011
aastal 795 463 eurot. Kriminaaltulu tuvastamise võimekuse
parandamiseks loodi 01.09.2011 kriminaaltulu tuvastamise büroo, mis
on Politsei- ja Piirivalveameti keskkriminaalpolitsei struktuuriüksus.
2011 oli 7 ametnikku. 2012 aastal ametnikke 16, aasta lõpuks peaks
olema 18.

218 000,00
284 900,00

Põhitegevuse arvelt, kulu hinnanguline

Alaeesmärk 2: Tõhustatud korrakaitseasutuste vaheline siseriiklik koostöö
MEEDE 1: Parandada siseriiklikku koostööd narkokuritegude ärahoidmisel, tõkestamisel, ning toimepandud kuritegude avastamisel
Sihtrühm: MTA PPA töötajad
Regulaarsed ohuhinnanguid on koostatud, mis
on aluseks korrakaitseasutuste igapäevatöö
planeerimisel.

Ametkondade vahel viiakse läbi
ühisoperatsioone ja ühisuurimisi;

Regionaalsete narkoüksuste koostöökohtumiste
ja ühisseminaride arv;
MTA KOKKU

2 ohuhinnangut

1 ohuhinnang
MTA poolt 1 põhitegevuse
ohuhinnang PPA arvelt
poolt

59 ühisop. 18
vastavalt
menetluspõhitegevuse
laekunud teabele
materjali
arvelt
edastamist

2 kohtumist

põhitegevuse
arvelt

põhitegevuse
arvelt

MTA osales
põhitegevuse
kahel kohtumisel
arvelt

põhitegevuse
arvelt

põhitegevuse
arvelt

põhitegevuse
arvelt

SiM KOKKU

põhitegevuse
arvelt

põhitegevuse
arvelt

V-SE1-AE2 KOKKU

põhitegevuse
arvelt

põhitegevuse
arvelt

PPA/MTA

Valmis MTA menetluspädevusse kuuluvate kuritegude ohuhinnang,
milles kaardistatud ka narkokuritegvusega seotud trendid ja
kuritegelikud grupid. Igal aastal valmib Politsei- ja Piirivalveametil
Eesti kuritegevuse ohu hinnang, kuhu ka Maksu- ja Tolliamet andis
oma sisendi.

PPA/MTA

Koostöös politseiga on teostatud ühisreide 41 korral ning 18 korral on
teostatud õppeasutuste ja sõjaväeosade kontrolle. 14 korral
menetlusmaterjalid edastatud PPA´sse ning 4 korral saadud
menetlusmaterjal PPA´st. Osaletakse narkokuritegevuse vastase
võitlusega seotud Eesti õiguskaitseorganite esindajate
ümarlauakohtumistes, mis toimuvad kolm korda aastas.
Rahvusvahelise koostöö raames osales Politsei-ja Piirivalveamet
Soome Vabariigiga ühises uurimisrühmas.

PPA/MTA

MTA võttis osa PPA poolt korraldavast narkoametnike ühisseminarist
ning narkokuritegude vastase võitlusega tegelevate üksuste juhtide
kohtumisest.

Kulusid eraldi võimatu välja tuua, kuna nimetatud tegevused
baseeruvad kahel teguril - ühtne IT platvorm ja töötajad, kelle/mille
kulu on juba sisse arvestatud ametkondade põhitegevuse kuludesse.

V-SE1-AE3
V-SE1-AE3-M2

Alaeesmärk 3: Tõhustatud rahvusvaheline koostöö
MEEDE 2: Parandada rahvusvahelist koostööd narkokuritegude ärahoidmisel, tõkestamisel, ning toimepandud kuritegude avastamisel
Sihtrühm: Välisriikide politsei, piirivalve, toll
Tagatakse toimiv mitmesuunaline
sideohvitseride võrgustiku toimimine

Osaletakse rahvusvahelistes
ühisoperatsioonides

Toimub pidev koostöö Euroopa Liidu
liikmesriikidega, osaletakse Euroopa Liidu
töörühmas.

3 PPA + 1 MTA

1 MTA
sideohvitser

Vastavalt
vajadusele

21

Koostöö on
toimiv. Eesti
seisukohad on
esindatud

osalemine
kuritegevuse
vastastes
koostöörühmades,
rahvusvaheliste
päringute arvu
kasv

MTA KOKKU
SiM KOKKU
V-SE1-AE3 KOKKU

108 650

50 000,00

239668,68

PPA/MTA

MTA sideohviser Europolis. PPA on 3 - 2 Eurpolis, 1 Venemaal

PPA/MTA

MTA on osalenud kokku 21 rahvusvahelisel ühisoperatsioonil, millest
6 seotud EE-FI-SE regionaalse koostööga. Ühte rahvusvahelisse
operatsiooni oli kaasatud ka PPA. Rahvusvahelise koostöö raames
osales Politsei-ja Piirivalveamet Soome Vabariigiga ühises
uurimisrühmas.
Eesti sideohvitseri büroo vahendusel osalemine kahes
narkokuritegevusega seotud Europoli analüüsitöörühmas - Synergy
(sünteetilised narkootikumid) ning Ida-Euroopa organiseeritud
kuritegevus. Lisaks osaleti Soome-Eesti-Venemaa narkokuritegevuse
vastases koostöörühmas, Läänemereriikide kuritegevuse vastases
koostöörühmas ja EL tollikoostöö kolmes töörühmas. MTA osales
ühises analüüsirühmas (Soome, Läti, Leedu) narkootilise aine hasisi
rahvusvahelise salakubaveo tõkestamiseks. Rahvusvahelise koostöö
näitaja - päringute arv - 2009. aastal 113 õigusabipalvet ja
infopäringut, 2010 aastal 151 õigusabipalvet ja infopäringut, 2011
aastal 156 palvet ja päringut.

90 000,00

108 650,00
239 668,68
348 318,68

140 000,00
0,00
140 000,00

V-SE1-AE4

Alaeesmärk 4: Korrakaitseorganid on varustatud tööks vajalike vahenditega. Tagatud on ametnike järjepidev koolitus.

V-SE1-AE4-M1

MEEDE 1: Narkootikumide pakkumise vähendamiseks pädeva inimressursi ning vajaminevate abivahendite tagamine
Sihtrühm: politseiametnikud, maksu-ja tolliametnikud
Uute tuvastuspunktide arv automaatses
numbrituvastussüsteemis

Korrakaitseasutuste narkokoerte arv

Narko kiirtestide arv

Välja on töötatud korrakaitseasutustele mõeldud
ühtne alg-ja täiendõppe koolitusmoodul.
Koolitusi viiakse läbi ühiskoolitusi vastavalt
väljatöötatud koolitusmoodulile ja osaletakse
vastavalt politsei või tolli koolitustel.

5 uut
tuvastuspunkti

0

6500

1 tuvastuspunkt

PPA/MTA

Tööd alustas Mõisaküla tuvastuspunkt. 2011 aastaks oli ehitamise
leping sõlmitud Murati, endiste Valga 2 ja Valga 3 ning Lilli
piiriületuskohtades, kuid ehitamine algab 2012 aastal. Hetkel töötab
numbrituvastussüsteem 5 kohas.

16 000

PPA/MTA

Maha kanti 3 ning juurde võeti 2 narkokoera. Kokku 2011 aasta
lõpuks MTA´s koeri 18. Hinnates Eesti-Vene piiri eripära ja riski, kus
seisuga 2012 jaanuar on otseselt piiril töötamas Narvas ainult 3
koera, on seda ilmselgelt vähe. Neljas koer on ka küll olemas, kuid
läbimas algõpet. Põhja MTK suurem koerte vajadus (seisuga jaanuar
2012 - 5 töötavat koera) on seotud suure töömahuga Tallinna
sadamates ja lennujaamas. Kuna MTA on välja arvestanud koera
ülalpidamiskulud aastas, siis 2011 kajastab tabel kahe kutsika soetuse
ja 18 koera aastase ülalpidamise kulu. PPAs sai narkoväljaõppe kaks
uut narkokoera. Narkokursusi koerajuhtidele oli 7 ja neis osales kokku
27 koerajuhti.

71 042,34

PPA

12 810

MTA´s 18
narkokoera
PPA'l on 27
narkokoera

90 000,00

ühiskoolitused
toimuvad

PPA/MTA

MTA
SiM
V-SE1-AE4 KOKKU

332 340,57
90 000,00
422 340,57

28 810,00
71 042,34
99 852,34

MTA KOKKU

440 990,57

235 710,00

617 271,10
1 058 261,67

289 042,34
524 752,34

SiM KOKKU
V-SE1 KOKKU

VI SEIRE, KVALITEEDIJUHTIMINE, HINDAMINE JA TEADUSUURINGUD

VI-SE1

Strateegiline eesmärk 1: Poliitika elluviimiseks vajaliku narkomaania valdkonna seire, hindamise ja kvaliteedijuhtimise teostamine.

2011. aastal soetas PPA narkoaine tarvitamise kontrollimise
süljeteste Rapid STAT 5634 tk a`8,35€ + km; uriiniteste Rapid TOX
783 tk a`4,55€ + km; narkoaine puuteteste Rapid WIPE 120 tk
a`7,50€ + km. Hanke kogumaksumus 51 506,55€ + km. Narkoaine
kontrollimiseks seotati 489 kiirtesti, maksumusega 9234,48 Eurot.
2011 aastal ühist koolitusmoodulit ei arutatud. MTA ja PPA
sisekoolitusmoodulid võrdlemata.Tolli ja politsei töö on erinev ja
100% ühist õppekava pole otstarbekas teha. Tolliametnike ja
politseiametnike algväljaõppe ühildamine on keerukas, kuna
algväljaõppe läbiviimise asukohad on erinevad – politseinikel
Paikusel, tolliametnikel Tallinnas.

Võrreldes planeerituga eelarve täitmine väiksem seoses
numbrituvastussüsteemide paigaldamise tähtaja edasilükkamisega

Mõju indikaator(id):
* Toimiv seire ja hindamise süsteem;
* Toimiv kvaliteedijuhtimise süsteem;
* Regulaarselt läbiviidavad teadusuurimused.
* Strateegia raames läbi viidud hinnatud ennetus- ja sekkumisprojektide arv;
* Narkopoliitika arengu hindamise uuringu ja teiste ad hoc hindamiste läbiviimine

VI-SE1-AE1
VI-SE1-AE1-M1

Alaeesmärk 1: Narkomaania olukorrast ja ennetusest ülevaate andmine riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.
MEEDE 1: Narkomaania valdkonnaga andmete kogumine, analüüsimine ja interpreteerimine.
Sihtrühm:
Eesti ja EL poliitikud, otsuste tegijad, teadlased, eksperdid
REITOX Teabekeskuse kohustuste täitmine
vastavalt EMCDDA iga-aastasele
grandilepingule.

Vastavalt määrusele VV narkomaania
ennetamise komisjonile iga-aastase raporti
koostamine narkostrateegia elluviimisest Eestis.

toimiv rutiinne
tegevus

toimiv rutiinne
tegevus

TAI EUSK
EMCDDA
grant
narkoseire
teabe-keskuse
tööks
(riigipoolne
omafinantseer
ing, mis
moodustab
50% grandi
kogukulust )

I–IV kvartal

SoM tegeleb
varajase
hoiatuse
süsteemile
õiguslike aluste
loomisega

TAI EUSK
EMCDDA
grant
narkoseire
teabekeskuse
tööks
(EMCDDA
kaasfinantseer
imine, mis
moodustab
50% grandi
kogukulust)

I–IV kvartal

Rahvusvahelise narkomaania valdkonna
aruandluse koostamine.

Toimib siseriiklik varajase hoiatuse süsteem

vajalik
seadusandlus
välja töötatud ja
kinnitatud

EUSK riigieelarve
EUSK grant
VI-SE1-AE1-M1 kokku
VI-SE1-AE2-AE1

Toimus EMCDDA REITOX teabekeskuse kohustuste täitmine
vastavalt EMCDDA ja TAI vahel 2011. aastaks sõlmitud
grandilepingule. Grandilepingu sisuks on osalemine riikliku narkoseire
keskusena EMCDDA 2011. aasta tööprogrammi elluviimisel.

64 777,00
64 777,00
129 554,00

Varajase hoiatuse süsteem toimib tänu ametkondadevahelisele heale
koostööle. Uute narkootiliste ja psühhotroopsete ainete varajase
hoiatuse süsteemi tõhusamaks toimimiseks on TAI loonud
veebikeskkonna. Tegemist on foorumi põhimõttel töötava suletud
veebikeskkonnaga, millele on juurdepääs ainult selle süsteemiga
seotud asutuste poolt ametlikult nimetatud ekspertidele.

Vahendeid ei ole võimalik tegevuste kaupa eraldi välja tuua.

Alaeesmärk 2: Välja on arendatud valdkonna kvaliteedijuhtimise ja -parendamise süsteem.
Indikaator(id):
* Sekkumiste kvaliteedinormid ja juhendid on heaks kiidetud ja võetud rakendusele

VI-SE1-AE2-AE1-M1

MEEDE 1: Töötada välja ja regulaarselt kaasajastada narkomaania ennetamise, tervishoiu- ja hoolekandeteenuste kriteeriumid ning nõudeid teenuste pakkumiseks ja teiste sekkumistegevuste läbiviimiseks. Arendada
välja narkomaania valdkonnas spetsialistide koolitussüsteem.
Sihtrühm:
Narkomaania valdkonna tegevuste elluviijad sh avaliku sektori asutused, teenuseid pakkuvad organisatsioonid jms

Kirjeldatud kvaliteedijuhtimise ja parendamise
põhimõtted. Väljatöötatud kvaliteedinõuete ja
tegevusjuhiste (teenusekirjelduste) arv.

2

2

1 597,79

1 916,30

I–IV kvartal

Opioidsõltuvuse ravi kliinilise protokolli projekt valmis I poolaastal,
millele järgnes arvamuste võtmine Eesti Psühhiaatrite Seltsilt, Eesti
Infektsioonhaiguste Seltsilt ja Eesti Kopsuhaiguste Seltsilt.
01.11. toimus ümarlaud koostöös erlalaseltside esindajatega.
Planeeritav protokolli valmimise aeg on 2012. aasta I poolaasta lõpp.
Opioidsõltuvusega rasedate projekti raames valmis raseda
opioidsõltlase juhtumikäsitluse põhimõtted kirjeldav käsiraamat, mida
levitatakse elektroonselt.
8.11.2011 kinnitas sotsiaalminister määruse nr 48 "Sõltuvusravi
kohaldamise ravi- ja rehabilitatsiooninõuded", millega esmakordselt
määratletakse nõuded ravi ja rehabilitatsiooni teenuseosutajatele.

Toimiv koolitussüsteem. Väljatöötatud
koolituskavade (koos õppematerjalidega) arv

0

0

0,00

0,00

_

_

Täiendatud kutsestandardite ja õppekavade arv

0

0

0,00

0,00

_

_

Koostatud õppe- ja juhendmaterjalide arv

0

0

0,00

0,00

_

_

200

538

20 068,26

23 828,83

I–IV kvartal

*TAI kaasrahastas Sisekaitseakadeemia korraldatud kaks motiveeriva
intervjueerimise alast koolitust:
28.02–2.03. toimus motiveeriva intervjueerimise kodeerimise ja
superviseerimise koolitus, millel osales 12 inimest. Koolituse viis läbi
Ray Gingerich USA-st.
23–25.03. toimus motiveeriva intervjueerimise koolitajate koolitus,
TAI kattis 2 osaleja koolituskulud.
* Juhtumikorralduse ümarlaud Harjumaa ja Tallinna piirkonnale
toimus 05.10 ning sellel osales 36 inimest.
*27–28.01., 10–11.02. ja 3–4.03. toimunud koolitusi „Uimastid,
sõltuvus ja töö sõltlastega vanglatöötajatele“ (kokku 71 osalejale)
rahastati UNODC väliskoostööprojektist.
* "Uimastite ABC" koolitused toimusid 19.10, 20.10, 07.12 ja 14.12
kokku 173 inimesele.
*Opioidsõltuvuse asendusravi koolitused toimusid 4.11 ja 25.11.
Kokku osales 83 inimest.
*23–24.08. toimus III suvekool narkomaania ja HIV ennetamise
valdkonnas töötavatele spetsialistidele. Suvekoolist võttis osa 137
inimest. Suvekooli teemad olid: "Toimetulek pingeliste
kliendikontaktidega", "Kuidas parandada ARV-ravi tulemuslikkust?",
"Kuidas rääkida noortega uimastitest?", "Töö sõltlaste lähedastega.
Kaassõltuvus" ja "Üledooside ennetamine".
*Toimus 3 intervisiooni (läbiviijaks dr Sergei Tiganik) metadoonasendusravi teostavatele spetsialistidele (6.05; 28.09 ja 16.12).

Sõltuvusprobleemidega ja HIV-positiivsetele
inimestele nõustamis- ja
rehabilitatsiooniteenuseid osutavatele
organisatsioonidele suunatud Internetipõhise
keskkonna, sh modereeritud foorumi
väljaarendamine

1

1

0,00

0,00

I–IV kvartal

Tegevust viidi ellu ESF raames. Infotehnoloogiline foorumi keskkonna
lahendus on terviseinfo.ee lehel välja arendatud. Valdkonna foorum
valmis detsembris 2011. Teavitustöö ja kasutajate kaasamine toimub
2012.aastal.

Toimiv narkomaania ennetamise
valitsuskomisjon ja vajadusel täiendavad
töörühmad

2

2

0,00

0,00

strateegia tegevuskulud (sisaldab strateegia
täitmisega seotud spetsialistide töötasusid sh
töövõtulepingu alusel töötavate spetsialistide
töötasusid)

1

1

106 544,87

129 507,23

128 210,92

155 252,36

RE NERS

Koolitustel, supervisioonidel ja intervisioonidel
osalenud tervishoiu-, sotsiaal- ja
hoolekandetöötajate arv

* 30 töökuud

VI-SE1-AE2-M1 kokku

I–IV kvartal

VI-SE1-AE3

Alaeesmärk 3: Hinnata regulaarselt vastavalt etteantud ajakavalenarkomaania strateegia elluviimist ja selle sekkumisprogramme.

VI-AE3-M1

MEEDE 1: Hindamisuuringute läbiviimine vastavalt etteantud ajakavale.
Sihtrühm:
Eesti ja EL poliitikud, otsuste tegijad, teadlased, eksperdid
Asendusravi ja sellega seotud tugiteenuste
kvaliteedi ja kättesaadavuse hindamine

0

0,00

_

Ennetusteabe levitamise hindamine (narko.ee,
meediakampaaniad, infomaterjalid)

0

0,00

_

_

I–IV kvartal

Viidi läbi uuring koolipõhise uimastiennetuse ja seksuaalkasvatuse
barjääride kaardistamiseks. Uuringu tulemuste põhjal koostati raport,
mida esitleti Rahvusraamatukogus 1.12., millest võttis osa 42 osalejat
ja materjalid on üleval
http://www.terviseinfo.ee/et/sundmused/details/251-uimasti-jaseksuaalhariduse-tohustamine-eesti-koolides . Raport on kättesaadav
TAI veebilehel www.tai.ee

_

_

RE NERS
Koolipõhise ennetustegevuse barjääride
kaardistamine

Strateegia elluviimise hindamine läbi
indikaatorite täitmise analüüsi.
VI-SE1-AE3-M1 kokku
VI-AE4
VI-AE4-M1

1

1

1

0

19 173,49

19 263,70

0,00
19 173,49

_

19 263,70

Alaeesmärk 4: Vastavalt ajakavale saada teadusuuringu andmeid narkootikumide tarvitamise ja selle tagajärgede levikust rahvastikus ning regulaarseid kokkuvõtteid narkomaaniaravi andmekogust ravil viibivatest
klientidest.
MEEDE 1: Teadusuuringute läbiviimine vastavalt ajakavale ja pidev narkomaaniaravi andmekogu pidamine.
Sihtrühm:
Eesti ja EL poliitikud, otsuste tegijad, teadlased, eksperdid
Rahvastikuküsitluse ettevalmistus aastal 2013

0

0

0,00

0,00

RE NERS

_

_

Uuring narkootikumide, tubaka ka alkoholi
levimusest ja nendega seotud uskumustest 1516-aastaste kooliõpilaste hulgas (ESPAD)

1

1

22 369,08

24 470,24

RE NERS

I–IV kvartal

Tallinna Ülikooli RASI viis läbi ESPAD uuringu 1995. aastal sündinud
üldhariduskoolide õpilaste hulgas. Esinduslik valim koostati Eesti
Haridus- ja Teadusministeeriumist tellitud 8. ja 9. klasside nimekirjade
alusel. Valimi moodustasid 108 eesti õppekeelega ja 33 vene
õppekeelega kooli. Uuringu käigus küsitleti 2460 15–16-aastast
kooliõpilast.

Narkootikumide levimuse ja HIVi ning teiste
vere kaudu levivate nakkushaiguste (B-ja Cviirushepatiit, süüfilis) levimuse ja riskikäitumise
uuring mittesüstivate narkomaanide hulgas

1

0

0,00

0,00

RE NERS

_

_

Probleemsete narkomaanide rahvastikurühma
suuruse ja riskikäitumise uuring

0

1

0,00

0,00

RE NERS

I–IV kvartal

Narkomaaniaravi andmekogu pidamine

1

1

RE NERS

VI-SE1-AE3-M1 kokku
VI-SE1 KOKKU

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

0,00

0,00

22 369,08
299 307,49

24 470,24
198 986,30

Eelarve

Täitmine

1 358 348
129 554,00
1 337 257,19
21 090,84

1 101 026,91
0,00

Rahastamisallikas 2 - HTM

Koostöös Tartu Ülikooli tervishoiu instituudiga viidi läbi süstivate
narkomaanide rahvastikurühma suuruse ja levimuse uuring. Uuringu
tulemused avaldatakse 2012. aasta I kvartalis.

1 101 027

72 859,00

<- narkomaaniaga seotud temaatika on üks osa tegevustest, ei ole võimalik vahendeid eraldi välja
tuua

Rahastamisallikas 3 - JM

11 651,09

24 326,00

<- ei sisalda kõiki kulusid, osad kulud kaetakse HIV/AIDS strateegiast

Rahastamisallikas 4 - SiM

617 271,10

524 752,34

<- ei sisalda kõiki kulusid, osad kulud on asutuste tegevuskulud, mida pole võimalik eraldi välja tuua.
Osad kulud on hinnangulised.

440 990,57

235 710,00

<- ei sisalda kõiki kulusid, osad kulud on asutuste tegevuskulud, mida pole võimalik eraldi välja tuua

2 428 260,79

1 958 674,25

Rahastamisallikas 5 - MTA
KÕIK KOKKU - NERS koond 2011.a.
TEADMISEKS:

ESF raamprogrammi „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010–2013” tegevused
Haiguste ja riskikäitumise ennetamisele ja tervislike eluviiside edendamisele suunatud nõustamisteenuste kättesaadavuse suurendamine, et toetada inimeste ning nende perede tööhõive suurendamist ja
toimetuleku parandamist
Sõltuvuse ja riskikäitumise ennetamiseks personaalsete teenuste osutamine ja arendamine, et parandada tööealise elanikkonna terviskäitumist ning ennetada tervislikel põhjustel tööhõivest väljalangemist
Sõltuvushäiretega inimeste tugiteenuste (sh tugi- ja eneseabirühmad, personaalne nõustamine) väljaarendamine ja teenuse osutamise piloteerimine
Sihtrühm:
Sõltuvushäiretega inimesed
Tegevusindikaatorid
Nõustamis-, rehabilitatsiooni ja tugiteenuseid
300
368 706,30
ESF
saanud isikute arv
Koolitusvõrgu loomine, sihtgrupi koolitamine tööhõivest väljalangemist ennetavate teenuste kättesaadavuse parandamiseks

TAI

Nõustamis- ja rehabilitatsioonialase koolituse läbiviimine sõltlastele ja HIV-positiivsetele inimestele nõustamis- ja rehabilitatsiooniteenuse osutajatele (s.h välislektorite kaasamine)
Sihtrühm:
Sõltuvushäiretega inimestega töötavad spetsialistid
Tegevusindikaatorid
Koolitatud spetsalistide arv

100

12 458,60

ESF

TAI

Sõltuvushäiretega ja HIV-positiivsete inimeste tugiisikutele ja eneseabigruppide läbiviijatele temaatiliste koolituste läbiviimine
Sihtrühm:
Sõltuvushäiretega inimestega töötavad spetsialistid
Tegevusindikaatorid
Koolitatud spetsalistide arv

25

3700,63

ESF

TAI

Sõltuvushäiretega ja HIV-positiivsetele inimestele tugiteenuse osutajatele supervisioonide läbiviimine (osalevad ühe organisatsiooni esindajad)
Sihtrühm:
Sõltuvushäiretega inimestega töötavad spetsialistid
Tegevusindikaatorid
Supervisioonide arv

9

3 255,65

ESF

TAI

Sõltuvushäiretega ja HIV-positiivsetele inimestele tugiteenuse osutajatele interventsioonide läbiviimine (osalevad erinevate organisatsioonide esindajad)
Sihtrühm:
Sõltuvushäiretega inimestega töötavad spetsialistid
Tegevusindikaatorid
Intervisioonide arv

3

1 499,36

ESF

TAI

Elanike teadlikkuse tõstmine terviseriskidest ja tervist toetavast käitumisest, et vähendada töölt kõrvalejäämist tervislikel põhjustel
Tervisedendusalase teabe levikuks võrgustiku arendamine, teabekandjate arendamine
Sõltuvusprobleemidega ja HIV-positiivsetele inimestele nõustamis- ja rehabilitatsiooniteenuseid osutavatele organisatsioonidele suunatud Internetipõhise keskkonna, sh modereeritud foorumi
väljaarendamine
Sihtrühm:
Sõltuvushäiretega inimestega töötavad spetsialistid
Tegevusindikaatorid
Internetipõhine keskkond on välja arendatud

1

4 052,00

ESF

TAI

Sõltuvusprobleemidega ja HIV-positiivsetele inimestele nõustamis- ja rehabilitatsiooniteenuseid osutavatele organisatsioonidele suunatud modereeritud foorumisse liikmete kaasamine
Sihtrühm:
Sõltuvushäiretega inimestega töötavad spetsialistid
Tegevusindikaatorid
Foorumi liikmete arv

200

742,19

ESF

TAI

5 090,24

ESF

TAI

Tervisealase juhendmaterjali koostamine, trükkimine ja levitamine
Sihtrühm:
Sõltuvushäiretega inimestega töötavad spetsialistid
Tegevusindikaatorid
Juhendmaterjalide arv
KOKKU

1

399 504,97

