"Narkomaania ennetamise riikliku strateegia aastani 2012" 2012. aasta tegevuskava
ÜE
Nr

SE1

ÜLDEESMÄRK: Vähenenud narkootikumide pakkumine ja nõudlus ning toimib ravi- ja rehabilitatsioonisüsteem sõltlastele, millest tulenevalt on vähenenud tarbimisest tulenev kahju.
Oodatav
Summa,
Rahastamisall
Indikaator
Kommentaarid
Vastutaja
tulemus
EUR
ikas
Strateegiline eesmärk 1: Uimastite esmatarbimise juhtude arvus on saavutatud langustendents ja esmatarbijate vanuses on saavutatud tõusutendents.
Mõju indikaator(id):
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(id):
* Eluoskuste õpetus on integreeritud haridus- ja koolitussüsteemi
I-SE1-AE1M1
MEEDE 1: Eluoskuste õpetamine üldharidus- ja kutsekoolides
Sihtrühm:
* 7- kuni 26-aastased Eesti noored
Koolide
Täiendkoolituse
eelarves,
kavad olemas
summat ei ole
vähemalt ühes
võimalik eraldi
kõrgkoolis
välja tuua

Koolide
eelarve

Koolide
Osad koolid
eelarves,
Koolide osakaal, kus õpetatakse kriitiliste
võtavad
eluoskuste kontseptsiooni põhimõtetele tugineva
summat ei ole
kasutusele uued
võimalik eraldi
õppekava alusel kõikides kooliastmetes.
õpikud
välja tuua

Koolide
eelarve

Koolide personalile (õpetajatele) narkomaania
valdkonna teadlikkuse osas koolituste
pakkumine

Väljatöötatud ja kaasajastatud õpetaja- ja
käsiraamatute arv
Narkomaania alaste teadmiste edasi andmine
tuginedes uutele käsiraamatutele.
Koolitatud õpetajate ja kasvatajate arv

-

0,00

HTM

HTM

TAI
RE NERS

100

I SE1AE1 M1 kokku (TAI)

6 136,00

TAI

Tasemeõppes on sellega arvestatud.

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.
Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetajaraamatu kaasajastamise alustamine.
Noorsootöötajate juhendmaterjali "Räägime tervisest" alusel noorsootöö
spetsialistide koolitamine: 4 koolitust (a`24 tundi, 3-päevane) Tallinnas, Tartus ja
Pärnus.

6 136,00

Alaeesmärk 2: Tõhustatud ennetustöö riiklikul ja kohalikul tasandil
I-SE1, MEEDE 2:
AE1, M2 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
seaduse täiendamine vastavalt analüüsile
Vastavalt AMS täiendatud meetmetele
kaasajastatud alaealiste komisjonidele suunatud
juhiste arv

1

HTM

0

HTM

Juhis töötati välja 2010. aastal

30
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
Uimastialast nõustamist pakkuvate noorte
nõustamiskeskuste arv

Kehtiva seaduse analüüs ei ole otstarbekas, kuna algatati alaealise
mõjutusvahendite seaduse muutmine. Seaduseelnõu valmib 2012.a. jooksul.
Sellesse kavandatakse vajalikud sätted.

Summat ei ole
võimalik välja
tuua, narko
teemad on üks
osa koolitusest

ESF

HTM

ESF programmi raames viiakse noortega töötavatele spetsialistidele, sh alaealiste
komisjonide liikmetele läbi noorte tervist puudutavaid koolitusi ning seminare, sh
narkomaania ennetamise teemal.
Tegevusi viiakse ellu koos meetmega II SE1, AE1, M2

-

0,00

TAI
RE NERS

Tegevusi viiakse ellu koos meetmega II SE1, AE1, M2
-

0,00

TAI
Vanemluse ümarlaua regulaarne läbiviimine - 4 ümarlauda aastas.

Vanemlust toetavate organisatsioonide
koostöövõrgustiku toetamine

SoM LPO
TAI
I SE1AE1 M2 kokku

I-SE1,
AE1, M3

4

1 000,00

SoM LPO

SoM LPO

1 000,00
0,00
1 000,00

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

Noorsootöö raames narkomaania ennetamisega
seotud projektide toetamine

-

Noortelt-noortele koolitajate võrgustiku liikmete
arv

60

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

80

Narkootikumide ennetusporjektide toetamine
PPA süütegevuse ennetusplaanis

255 645,00

76 502,00

Noorsootöö
Strateegia

Tegevust
kajastatakseHI
V/AIDS
strateegias

Teavitamis- ja nõustamiskeskustega sõlmitakse lepingud noorteinfo
vahendamiseks, sh esmase teabe jagamiseks terviseedenduse, nõustamise ja
erinevate programmide ja projektide läbiviijate osas. Lisaks vahendatakse noortele
informatsiooni veebiportaalide kaudu. Tegevusi rahastatakse noorsootöö strateegia
2006-2013 raames.

HTM

Projekte oli kavas rahastada alaealiste komisjonide kriminaalpreventiivse
ennetustöö eelarvest. Alates 2010.a. alaealiste komisjonide eelarvest
kriminaalpreventiivseid projekte ei toetata.

HTM

Kõigis maakondades viiakse läbi 15-25-aastaste koolitajate juhendamine,
mille järel teevad koolituse läbinud noortelt noortele meetodil ennetusüritusi
eakaaslastele vanuses 15-25 eluaastat.

HTM

Kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste koolides läbiviidavad tegevused
uimastiennetuse ja sõltuvusalaste teadmiset suurendamiseks ning toetamaks
õpilaste sotsiaalsete osksute suurenemist.

PPA

PPA süütegevuse ennetusplaanis on sõltuvusainetele mineva ennetuse osakaal
15%. 2012 aastal konkreetselt narkootikumide ennetusprojekte viiakse läbi ca 18
ringis (mis peaks olema rohkem, kui kunagi varem) ning selle raames viiakse
noorte seas läbi erinevaid konkursse (plakati, filmi, essee) ning toimuvad töötoad
narkootikumide kahjulikkuse teemal. Konkreetsed ennetustöö kavad selguvad 15
veebruari paiku.

18

11 454,57

Maavalitsuste osakaal, kus on toimunud
narkomaania ennetuslike üritusi

0

0,00

_

Toimunud narkomaania ennetamisele suunatud
teavituskampaaniate arv

0

0,00

_

Toimunud narkomaania ennetamisele suunatud
konverentside ja infoürituste arv

1

0,00

_

1

4 700,00

TAI

1

3 000,00

TAI

6

2 900,00

TAI

0

0,00

_

3 520,00

TAI

Loodud ja arendatud noortele suunatud info
edastamise kanalite sh noorteportaalide arv
Teabeürituste arv, millel on väljas narkomaania
ennetamise alane informatsioon

PPA

HTM

2012. aastal ei ole üleriiklike kampaaniate läbiviimist planeeritud

Jagatud infomaterjalide arv

Konverents toimub juhul kui leidub koostööpartner
www.narko.ee portaali täiendamine uue infoga ning püsiva (bänneritel) reklaami
kasutamine interneti kanalites
Osalemine infomessil Teeviit, mis toimub detsembri alguses.

Toetatud noorteprojektide arv
Väljatöötatud ja kaasajastatud
meediamaterjalide arv

Tegevusi rahastatakse ESF programmi vahenditest.

50 000

I SE1AE1 M3 kokku
I SE1 kokku
TAI
HTM
SIM
LPO

Iga-aastase konkursi "Tervist Edendava Idee Projekt" korraldamine. 2012. aastal
viiakse ellu 2011.aastal võitnud projektid (kokku 6) ning septembris kuulutatakse
välja uus konkursi voor.

357 721,57
364 857,57
20 256,00
332 147,00
11 454,57
1 000,00
II RAVI

II SE1

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).
Mõju indikaator(id):
* 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
0
_
sõltuvusravi kohtade arv
Opioid agonistidel põhinevat institutsionaalset
sõltuvusravi saanud klientide arv aastas

0,00
0

Opioid agonistidel põhinevat ambulatoorset
sõltuvusravi saanud klientide arv aastas

1 000

Mitteopiaatsetel ravimitel põhinevate
institutsionaalsete sõltuvusravi kohtade arv

4

Mitteopiaatsetel ravimitel põhinevat
institutsionaalset sõltuvusravi saanud klientide
arv aastas
Mitteopiaatsetel ravimitel põhinevat
ambulatoorsete sõltuvusravi saanud klientide
arv aastas

_
Tegevust rahastatakse riikliku HIV ja AIDSi strateegia vahenditest
0,00

TAI
RE NERS
TAI

108 000,00
73

0

II SE1AE1M1 kokku (TAI)

TAI

0,00

Lühiajaline (kuni 1 kuu) statsionaarne võõrutusravi, mille eesmärk on tarvitatava
narkootilise aine manustamise kohene või järkjärguline lõpetamine ning sellega
seonduvate võõrutusnähtude vältimine või leevendamine. Statsionaarsele ravile
järgneb (psühholoogi ja psühhiaatri) ambulatoorne järelnõustamine kuni 3 kuu
jooksul.

_

108 000,00

II SE1,
MEEDE 2: Tagada kvaliteetsete uimastiravi teenuste kättesaadavus käitumishäiretega alaealistele (kuni 18-aastased).
AE1, M2
Sihtrühm: Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tarvitajad ja sõltuvusprobleemidega isikud vanuses kuni 18. eluaastat
Mitteopiaatsetel ravimitel põhinevate
institutsionaalsete sõltuvusravi kohtade arv
Mitteopiaatsetel ravimitel põhinevat
institutsionaalset sõltuvusravi saanud klientide
arv aastas

4

TAI
55 000,00

120

TAI

Sõltuvushäiretega laste ja noorukite statsionaarses üksuses kasvatustöö ja
toetavate tegevuste korraldamine, mis ei sisaldu Eesti Haigekassa hinnakirjas
vastava teenuse maksumuses.

Mitteopiaatsetel ravimitel põhinevat
ambulatoorsete sõltuvusravi saanud klientide
arv aastas*

0

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

0

II SE1AE1M3 kokku (TAI)
II SE1,
AE2

_

55 000,00

II SE1AE1M2 kokku (TAI)
II SE1,
AE1, M3

0,00

0,00

RE NERS

TAI

Uimastisõltlastest rasedatele ei ole kavandatud eraldi teenust. Ravi osutatakse
olemasolevate teenuste raames.

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,
MEEDE 1: Tagada kvaliteetsete rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavus täiskasvanud uimastisõltlastele.
AE2, M1
Sihtrühm: Uimastiravi läbinud ja/või rehabilitatsiooniteenust vajavad uimastisõltuvusega isikud
Tegevusindikaatorid
Institutsionaalse rehabilitatsiooni kohtade arv
meestele

41

Institutsionaalse rehabilitatsiooniga haaratud
meesklientide arv aastas

50

TAI
TAI
469 200,00

Institutsionaalse rehabilitatsiooni kohtade arv
naistele

5

TAI

Rehabilitatsiooniteenuse raames kasutatakse teaduspõhiseid meetodeid, mille
eesmärgiks on püsivate psüühikamuutuste saavutamine ja uute käitumismallide
omandamine. 2012. aasta eesmärk on välja arendada uus professionaalne
rehabilitatsiooniteenust osutav asutus.

RE NERS

Institutsionaalse rehabilitatsiooniga haaratud
naisklientide arv aastas

10

Nõustamisteenust sealhulgas tugiteenust
saanud klientide arv aastas

30

91 500,00

TAI

Erihoolekande programmides (sh toetatud
elamine) osalenud klientide arv

0

0,00

_

II SE2 AE2 M1 kokku (TAI)

TAI
2012. aastal rahastatakse teenust ka ESF programmist. NERS raames on teenuse
sihtrühmaks kaksikdiagnoosiga kliendid.

560 700,00

II SE1,
MEEDE 2: Tagada kvaliteetsete rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavus käitumishäiretega alaealistele (kuni 18 aastased).
AE2, M2
Sihtrühm: Kuni 18-aastased käitumishäiretega isikud.
Tegevusindikaatorid
Institutsionaalse rehabilitatsiooni kohtade arv

24

TAI
279 015,00

Institutsionaalse rehabilitatsiooniga haaratud
klientide arv aastas

30

Nõustamisteenust sealhulgas tugiteenust
saanud klientide arv aastas

100

II SE2 AE2 M2 kokku (TAI)

RE NERS
60 000,00

TAI

Uimastisõltuvuse ennetusalane nõustamisteenus alaealistele ja lastevanematele
Ida-Virumaal ja Tallinnas. Teenus on suunatud nii riskinoortele kui ka tavanoortele.

1 062 715,00
III KAHJUDE VÄHENDAMINE

III

III-SE1,
AE1

TAI

339 015,00

II SE1+SE2 kokku

III-SE1

Rehabilitatsiooniteenuse raames kasutatakse teaduspõhiseid meetodeid, mille
eesmärgiks on püsivate psüühikamuutuste saavutamine ja uute käitumismallide
omandamine.

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%);

ALAEESMÄRK 1: Toimivad kahjude vähendamise teenused

MEEDE 1: Laiendada ja arendada kahjude vähendamise teenuste kättesaadavust. Pakkuda mitmekülgseid nõustamisteenuseid uimastikasutajatele, nende partneritele ning lähedastele, sealhulgas
III-SE1,
teavitades neid HIV levikuriskidest ja õpetades neile ohutu süstimise ja turvalise seksuaalkäitumise oskusi.
AE1, M2
* Meedet rakendatakse koos HIV/AIDSi ennetamise riikliku strateegia SE1-M2-ga.
Sihtrühm: hinnanguliselt 13 800 süstivat uimastikasutajat ja mittesüstivad uimastikasutajad
Tegevusindikaatorid
Kahjude vähendamise teenuseid pakkuvate
keskuste arv

9

0,00

Kahjude vähendamise teenuste
korduvkülastajate arv/esmakülastajate arv

1500/ 8000

0,00

Teenuste pakkumisse kaasatud koolitatud
omasuguste arv

_

0,00

Nõustamist saanud klientide arv (surmade ja
üledooside ennetamine)

_

0,00

Jagatud süstalde arv
Jagatud kondoomide arv
III SE1 AE1 M1 kokku (TAI)
III SE1 kokku
IV

2 500 000

0,00

600 000

0,00

Tegevust rahastatakse riikliku HIVi ja AIDSi strateegia vahenditest
TAI
Tegevust rahastatakse riikliku HIVi ja AIDSi strateegia vahenditest
TAI
RE HIV

Tegevusi viiakse ellu koos meetmega VI-SE2, AE1, M1
_
TAI

Tegevus integreeritakse süstlavahetuse ja nõustamise teenusesse, mida
rahastatakse riikliku HIVi ja AIDSi strateegia vahenditest.
Tegevust rahastatakse riikliku HIVi ja AIDSi strateegia vahenditest

TAI
TAI

Tegevust rahastatakse riikliku HIVi ja AIDSi strateegia vahenditest

0,00
0,00
IV UIMASTID VANGLAS

IV-SE1 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 );
c) kinnipeetavatelt võetud positiivsete narkotestide suhtarv (2005. aastal 6% ),
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
2 000

IV SE1 AE1 KOKKU

12 700,00

ALAEESMÄRK 2: Toimivad ravi ja vanglasisesed rehabilitatsiooni teenused.

IV-SE1,
A2, M1

MEEDE 1: Ravi- ja rehabilitatsiooniteenuste korraldamine

JM

JM

Narkomaania ravi jätkamine/ alustamine
vanglates

130

Vahendeid ei
ole võimalik
välja tuua

JM

JM

Sõltuvusrehabilitatsiooni osakondade arv

4

Vahendeid ei
ole võimalik
välja tuua

JM

JM

Kulutusi eraldi ei saa näidata sest eraldi investeeringuid ei tehta, kedagi eraldi tööle
ei võeta ja midagi eraldi ei osteta ega tellita. Narkomaanidele suunatud tegevus
toimub üldise töö raames ning pole võimalik eristada vaid narkomaanidele kuluvat
tööaega või muid kulusid.

Kulutusi eraldi ei saa näidata sest eraldi investeeringuid ei tehta. Narkomaanidele
suunatud tegevus toimub üldise töö raames ning pole võimalik eristada vaid
narkomaanidele kuluvat tööaega või muid kulusid.

MEEDE 2: Personali koolitamine
Narkorehabilitatsioonialast koolitust saanud
vanglavaimulike arv

5

Narkokoerte jaoks koolitatud instruktorite arv

3

Motiveeriva nõustamise alal koolitatud vangla
personali ja kriminaalhooldajate arv

95

Koolitused vangla personalile ja
kriminaalhooldajatele Narkootilised ained ja
nende mõju , sõltlaste nõustamise põhimõtted

Sotsiaalprogrammi koolitused vangla
sotsiaaltöötajatele,psühholoogidele ja
kriminaalhooldajatele

15

15

IV SE I KOKKU (JM)

Vahendeid ei
ole võimalik
välja tuua
Vahendeid ei
ole võimalik
välja tuua
Vahendeid ei
ole võimalik
välja tuua
Vahendeid ei
ole võimalik
välja tuua
Vahendeid ei
ole võimalik
välja tuua

JM

JM

JM

JM

JM

JM

JM

JM

JM

JM

Ei ole võimalik summat välja tuua
Ei ole võimalik summat välja tuua
Olemas süsteemis koolitatud koolitajad, kes vanglatesiseselt viivad vastavalt
vajadusele koolitusi läbi

Olemas süsteemis koolitatud koolitajad, kes vanglatesiseselt viivad vastavalt
vajadusele koolitusi läbi

12 700,00
V PAKKUMISE VÄHENDAMINE

V

V-SE1

JM

12 700,00

IV-SE1,
AE2

IV-SE1,
A2, M2

JM

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. Kogu kriminaaltulu
mis 2010 aastal tõkestati oli 51,8 miljonit krooni (3,3 miljonit eurot), narkokuritegudes üle 8 miljoni krooni (512 000 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. Kõigerohkem amfetamiini, kanepit ja lähteaineid GHBle.
* 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

ALAEESMÄRK 1: On tõkestatud narkokuritegevusega seotud tulu legaliseerimine

V-SE1,
MEEDE 1: Luua võimekus narkokuritegevusest saadud tulu tuvastamiseks ja arestimiseks
AE1, M1
Sihtrühm: Narkokuritegevusega seotud isikud

Kriminaaltulu tuvastamisega tegelevad
ametnikud on mäaratud

MTA KOKKU

9

66 900,00

PPA/MTA

PPA/MTA

MTA kõigis neljas regionaalses talituses on kriminaaltulu arestimise võimekus
olemas ning kriminaaltulu on arestitud. Seega on olemas vähemalt neli ametniku,
kes kriminaaltulu arestimise menetlust teostab. Kuluks on võetud nelja ametniku
keskmine aastapalk.
01.09.2011 loodi
Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitsei osakonna koosseisu kriminaaltulu
tuvastamise büroo, mille eesmärk on pakkuda kõikidele uurimisasutustele (Politseija Piirivalveameti erinevad üksused, Maksu- ja Tolliamet, Konkurentsiamet,
Kaitsepolitseiamet) kriminaaltulu tuvastamise teenust ning toetada seeläbi uurijaid
põhimenetluse läbiviimisel.

66 900,00

SiM KOKKU
V SE1 AE1 KOKKU

66 900,00

Põhitegevuse arvelt, kulu hinnanguline

V-SE1,
AE2

ALAEESMÄRK 2: Tõhustatud korrakaitseasutuste vaheline siseriiklik koostöö

V-SE1,
MEEDE 1: Parandada siseriiklikku koostööd narkokuritegude ärahoidmisel, tõkestamisel, ning toimepandud kuritegude avastamisel
AE2, M1
Sihtrühm: MTA PPA töötajad
Regulaarsed ohuhinnanguid on koostatud, mis
on aluseks korrakaitseasutuste igapäevatöö
planeerimisel.

2 ohuhinnangut

PPA/MTA

PPA/MTA

Ametkondade vahel viiakse läbi
ühisoperatsioone ja ühisuurimisi;

vastavalt
laekunud
teabele ning
riskianalüüsile

PPA/MTA

PPA/MTA

2 kohtumist

PPA/MTA

PPA/MTA

Regionaalsete narkoüksuste koostöökohtumiste
ja ühisseminaride arv;

Narko olukorra, kuritegevuse ja kuritegelike gruppide kohta - Mõeldud on OCTA-t
organiseeritud kuritegevuse ohuhinnangut, mille ühe osana käsitletakse
narkokuritegevusega seotut. Ohuhinnnag tehakse nii PPA kui MTA poolt.

Ühisoperatsioonid seotud peamiselt korrakaitse ja MTA liikuvkontrollrühmade
ühisreididega, mis planeeritakse vastavalt perioodiliselt teostatud riskianalüüsile.
2012. a narkoteemalised korrakaitselised politseiaktsioonid planeeritakse
prefektuurides vastavalt piirkonna olukorrale ja täpseid arve hetkel nimetada ei
osata kuid jäävad tõenäoliselt samas suurusjärku 2011 aastaga. Näiteks 2011
aastal PPS § 723 nimetatud erimeedet - isiku joobeseisundi kontrollimine ja
tuvastamine – on 2011. a 9 kuuga rakendatud 424 korral. Erimeetmete
rakendamise käigus on 2011. a 9 kuuga välja selgitatud 44 NPALS § 15'1 rikkujat.

MTA võtab osa PPA poolt korraldavast ühisseminarist. Ühisseminarid on läbiviidud.
Aastas vähemalt 2. Igapäevane koostöö.

MTA KOKKU
SiM KOKKU
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, AE2 KOKKU

V-SE1,
AE3

ALAEESMÄRK 3: Tõhustatud rahvusvaheline koostöö

V-SE1,
MEEDE 2: Parandada rahvusvahelist koostööd narkokuritegude ärahoidmisel, tõkestamisel, ning toimepandud kuritegude avastamisel
AE3, M2
Sihtrühm: Välisriikide politsei, piirivalve, toll
Tagatakse toimiv mitmesuunaline
sideohvitseride võrgustiku toimimine

3 PPA + 2 MTA

Osaletakse rahvusvahelistes
ühisoperatsioonides

Vähemalt 20-s
operatsioonis

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

Koostöö on
toimiv. Eesti
seisukohad on
esindatud

MTA KOKKU

96 000,00

PPA/MTA

PPA/MTA

PPA/MTA

PPA/MTA

MTA´l tuleb juurde 1 sideohvitser Lätti. PPA on plaanis 2012.a. taastada
sideohvitser Soomes.
Rahvusvahelistes uurimisrühmades ja korrakaitse ühisoperatsioonidele osaletakse
vastavalt vajadusele. Eesti osalus on kaetud.
MTA osaleb Europoli, CCWP, OPC, FER töörühmades. Üks koostöö indikaatoreid
õigusabipalvete arv. Kulu real kajastatake MTA põhiprotsessidega seotud
planeeritavat välislähetuse summat.

7 000,00
103 000,00

SiM KOKKU
V-SE1, AE3 KOKKU
V-SE1,
AE4

103 000,00

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

V-SE1,
MEEDE 1: Narkootikumide pakkumise vähendamiseks pädeva inimressursi ning vajaminevate abivahendite tagamine
AE4, M1
Sihtrühm: politseiametnikud, maksu-ja tolliametnikud

Uute tuvastuspunktide arv automaatses
numbrituvastussüsteemis

Korrakaitseasutuste narkokoerte arv

Narko kiirtestide arv

4 uut
tuvastuspunkti

105 950,00

PPA/MTA

PPA/MTA

19

1 700,00

PPA/MTA

PPA/MTA

7200+326

73 330,00

PPA

PPA

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

MTA

PPA/MTA

107 650,00

SiM

73 330,00

V-SE1, AE4 KOKKU

180 980,00

MTA KOKKU

277 550,00

PPA/MTA

2012 aastaks on leping sõlmitud tuvastuspunktide rajamiseks Murati, Lilli, Valga 2
ja Valga 3 piiriületuskohtades. Plaanitud, kuid lepingut pole veel sõlmitud
tuvastuspunktide rajamiseks ka Valga, Vana-Ikla, Vanasadam, Muuga sadam,
Paldiski Põhjasadam.

MTA 2012.a. plaanis välja vahetada vanuse tõttu 1 koer ning juurde soetada 2
koera. PPA koeri juurde ei soeta/välja ei vaheta, toimub 8 koolitust koerajuhtidele.

2012 aastal on planeeritud soetada süljeteste 6000 tk, uriiniteste 700 tk ja
puuteteste 500 tk korrakaitsetegevuste täitmiseks (joobe kontrollimiseks). Kulu
67 300 eurot. Kriminaalpolitsei plaanib 2012 aastal osta narkoaine kiirteste (aine
kontrollimiseks) 326 tükk kogumaksumusega 6030 eurot.

Vajalik MTA ja Politsei koolitust kureerivate üksuste kokku saamine, et kaardistada
see moodul. Sisekoolituste raames võib olla nii MTA-l kui PA koolitusmoodulid
olemas, kuid need oleks vaja siis ühte viia. Kui need ei ole sobilikud, siis tuleks
vaadata kas Paikusel või Akadeemial oleks midagi pakkuda.Tolli ja politsei töö on
erinev ja 100% ühist õppekava pole mõtet teha. Lisaks on SKA Siseministeeriumi,
mitte PPA haldusalas. Seega ülesanne SiM-le. Täienduskoolituse osas pole veel
selget pilti. Potentsiaalne tellija on täna koormatud PPA baasõppekava
ülesehitamisega, siis võib ühisõppekava väljatöötamise teema tulla jutuks 2011
algusest. Tolliametnike ja politseiametnike algväljaõppe ühildamine on täna aga
keerukam, kuna algväljaõppe läbiviimise asukohad on erinevad – politseinikel
Paikusel, tolliametnikel Tallinnas. PPA-s on politseiametnikke viimastel aastatel
haritud sisekoolituste kaudu, kus kriminaalpolitseinikud koolitavad välipolitseinikke.
See on olnud tõhus moodus. Täna sisuline vajadus sellise mooduli välja
töötamiseks puudub. 2011 sisekoolituste arv 25, lisaks koolitused turvafirmadele.
Suurusjärk 2012 jääb samaks.

SiM KOKKU

73 330,00

V-SE1 KOKKU

350 880,00
VI SEIRE, KVALITEEDIJUHTIMINE, HINDAMINE JA TEADUSUURINGUD

VI

VI-SE1

STRATEEGILINE EESMÄRK 1:
Poliitika elluviimiseks vajaliku narkomaania valdkonna seire, hindamise ja kvaliteedijuhtimise teostamine.
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,
ALAEESMÄRK 1: Narkomaania olukorrast ja ennetusest ülevaate andmine riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.
AE1
VI-SE1,
MEEDE 1: Narkomaania valdkonnaga andmete kogumine, analüüsimine ja interpreteerimine.
AE1, M1
Sihtrühm:
Eesti ja EL poliitikud, otsuste tegijad, teadlased, eksperdid
Tegevusindikaatorid
REITOX teabekeskuse kohustuste täitmine
vastavalt EMCDDA iga-aastasele
grandilepingule.
Vastavalt määrusele VV narkomaania
ennetamise komisjonile iga-aastase raporti
koostamine narkostrateegia elluviimisest Eestis.

EUSK

toimiv rutiinne
tegevus
129 555,00

Rahvusvahelise narkomaania valdkonna
aruandluse koostamine.

Toimib riigisisene varajase hoiatuse süsteem

RE EUSK
EMCDDA
grant ja selle
riigipoolne
omafinantseering

vajalikud
õigusaktid välja
töötatud ja
kinnitatud

EUSK

EUSK
Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel luuakse õiguslik alus andmete vahetamiseks
süsteemi kuuluvate institutsioonide vahel.
EUSK

Vahendeid ei ole võimalik tegevuste kaupa eraldi välja tuua.

129 555,00

VI SE1 AE1 M1 kokku

EMCDDA narkoseire grant (riigieelarvest Eesti uimastiseire keskuse narkoseire
grandi omafinantseerimine ning EMCDDA poolne finantseerimine).

VI-SE1 ALAEESMÄRK 2:
AE2, AE1 Välja on arendatud valdkonna kvaliteedijuhtimise ja -parendamise süsteem.
Indikaator(id):
* Sekkumiste kvaliteedinormid ja juhendid on heaks kiidetud ja võetud rakendusele
VI-SE1 MEEDE 1:
AE2, AE1, 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.
M1
Sihtrühm:
Narkomaania valdkonna tegevuste elluviijad sh avaliku sektori asutused, teenuseid pakkuvad organisatsioonid jms
Tegevusindikaatorid
Kirjeldatud kvaliteedijuhtimise ja parendamise
põhimõtted. Väljatöötatud kvaliteedinõuete ja
tegevusjuhiste (teenusekirjelduste) arv.

1

1 000,00

TAI

Toimiv koolitussüsteem. Väljatöötatud
koolituskavade (koos õppematerjalidega) arv

0

0,00

TAI

Täiendatud kutsestandardite ja õppekavade arv

0

0,00

_

Koostatud õppe- ja juhendmaterjalide arv

0

0,00

_

250

30 000,00

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

RE NERS

Rehabilitatsiooni (täiskasvanute) teenusekirjelduse väljatöötamine.

TAI
Tegevust rahastati 2011. aastal ESF programmist.

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

0

0,00

TAI

Toimiv narkomaania ennetamise
valitsuskomisjon ja vajadusel täiendavad
töörühmad

2

0,00

SoM

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

1

135 326,00

TAI

Ei vaja eraldi kulusid, 2 komisjoni on toimunud

Töötajate palgafond 11 kuuks: 100 töökuud, 14 inimest, kellest 4 ei tööta NERS
strateegia rahastusel täiskohaga

166 326,00

VI SE1 AE2 M1 kokku

VI-SE1
ALAEESMÄRK 3: Hinnata regulaarselt vastavalt etteantud ajakavalenarkomaania strateegia elluviimist ja selle sekkumisprogramme.
AE3,
VI-AE3,
MEEDE 1: Hindamisuuringute läbiviimine vastavalt etteantud ajakavale.
M1
Sihtrühm:
Eesti ja EL poliitikud, otsuste tegijad, teadlased, eksperdid
Tegevusindikaatorid
Asendusravi ja sellega seotud tugiteenuste
kvaliteedi ja kättesaadavuse hindamine

0

0,00

TAI

Tegevust ei ole 2012. aastaks planeeritud

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

0

0,00

TAI

Tegevust ei ole 2012. aastaks planeeritud

RE NERS
Koolipõhise ennetustegevuse barjääride
kaardistamine

0

0,00

TAI

Strateegia elluviimise hindamine läbi
indikaatorite täitmise analüüsi.

0

0,00

TAI

Tegevust ei ole 2012. aastaks planeeritud

0,00

VI SE1 AE3 M1 kokku
VI-AE4

ALAEESMÄRK 4: Vastavalt ajakavale saada teadusuuringu andmeid narkootikumide tarvitamise ja selle tagajärgede levikust rahvastikus ning regulaarseid kokkuvõtteid
narkomaaniaravi andmekogust ravil viibivatest klientidest.

VI-AE4,
M1

MEEDE 1: Teadusuuringute läbiviimine vastavalt ajakavale ja pidev narkomaaniaravi andmekogu pidamine.
Sihtrühm:
Eesti ja EL poliitikud, otsuste tegijad, teadlased, eksperdid
Tegevusindikaatorid

Rahvastikuküsitluse ettevalmistus aastal 2013

1

5 000,00

RE NERS

EUSK

Ettevalmistav tegevus.

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

0

0,00

RE NERS

EUSK

Tegevust ei ole 2012. aastaks planeeritud

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

0

0,00

RE NERS

EUSK

Tegevust ei ole 2012. aastaks planeeritud

Probleemsete narkomaanide rahvastikurühma
suuruse ja riskikäitumise uuring

0

0,00

RE NERS

EUSK

Narkomaaniaravi andmekogu pidamine

1

0,00

RE NERS

EUSK

Uuring viidi läbi 2011. aastal. 2012. aastaks ei ole uut uuringut planeeritud.

5 000,00

VI SE1 AE3 M1 kokku
VI SE1 KOKKU

300 881,00

Rahastamisallikas 1- SoM riigieelarve (TAI eraldis+strateegia
tegevuskulud-SoM LPO)
TAI EUSK riigieelarve + grandid
TAI riigieelarve
SoM LPO
Rahastamisallikas 2 - HTM
Rahastamisallikas 3 - JM
Rahastamisallikas 4 - SiM
Rahastamisallikas 5 - MTA

1 384 852
129 555,00
1 254 297,00
1 000,00
332 147,00 <- narkomaaniaga seotud temaatika on üks osa tegevustest, ei ole võimalik vahendeid eraldi välja tuua
<- ei sisalda kõiki kulusid, osad kulud kaetakse HIV/AIDS strateegiast
12 700,00
<- ei sisalda kõiki kulusid, osad kulud on asutuste tegevuskulud, mida pole võimalik eraldi välja tuua. Osad kulud
84 784,57
on hinnangulised.
277 550,00

KÕIK KOKKU - NERS koond 2010.a.

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

2 092 033,57

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
TAI
saanud isikute arv
Koolitusvõrgu loomine, sihtgrupi koolitamine tööhõivest väljalangemist ennetavate teenuste kättesaadavuse parandamiseks
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

