Sotsiaalministri 10. märtsi 2008. a käskkirja nr 40
"Järelevalve rahvatervise strateegiliste
arengukavade elluviimise üle"
(Vorm) Lisa 3
Riiklik narkomaania ennetamise strateegia
2008. aasta aruanne
Oodatav tulemus

Indikaator
Nr

Aastaks planeeritud

Saavutatud

Aastaks
planeeritud

Täitmine

Täitmise
periood

Rahastamisallikas

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-SE1

I ENNETAMINE
Strateegiline eesmärk 1: Uimastite esmatarbimise juhtude arvus on saavutatud langustendents ja esmatarbijate vanuses on saavutatud tõusutendents.
Tulemuslikkuse indikaatorid aastaks 2009:
1. Keskmine vanus illegaalsete narkootikumide esmatarbimisel aastaks 2009 ei ole langenud (ESPAD 2003: keskmine vanus - 12); ESPAD 2007.a. uuringu andmetel jääb esmatarbijate keskmine vanus vahemikku 13-15
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%);Uued andmed avaldatakse 2009.a. II pa
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. 5257,7 100 000 elaniku kohta (uuemaid andmeid ei ole)
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 (indikaator vajab muutmist)
7. Vähemalt 30 % kõikidest elanikest on saanud objektiivse sõltuvusprobleemide alase informatsiooni;Andmed puuduvad, indikaator vajab muutmist
8. Narkomaania ennetamise alased õppematerjalid on heaks kiidetud REKK poolt.õppekava heaks kiidetud 2002.a. Riikliku õppekava elluviimiseks vajalikud õppematerjalid peavad vastama haridus- ja teadusministri 4. oktoobri 2005. a määrusele nr 36.
ALAEESMÄRK 1: Tõusnud terviseteadlikkus ja tervislike eluviiside väärtustamine, millest tulenevalt on kõikides sihtrühmades vähenenud riskikäitumine (viiakse ellu läbi Rahvastiku tervise arengukava)

I-SE1, AE1
ALAEESMÄRK 2: Tõhustatud ennetustöö riiklikul ja kohalikul tasandil
I-SE1, AE2
Indikaator(id):
* Kriitiliste eluoskuste õpetus on integreeritud haridus- ja koolitussüsteemi -toimib kõikides põhikoolides. 2009.a. töötatakse välja uus õppekava, mis rakendub 2010.a.
I-SE1,
AE2, M1

Meede 1: Eluoskuste õpetamine üldharidus- ja kutsekoolides
Sihtrühm: 7- kuni 17-aastased Eesti noored
HTM tegevus : Koolide osakaal, kus
õpetatakse kriitiliste eluoskuste kontseptsiooni
põhimõtetele tugineva õppekava alusel
kõikides kooliastmetes.
HTM tegevus :Riikliku õppekava uue
versiooni väljatöötamisel arvestada
kvaliteedistandardi nõuetele vastavate
tervisekasvatuse moodulitega st säilitada
inimeseõpetus õppekavas kohustusliku eraldi
ainena kõikides vanuseastmetes.
HTM tegevus: Riikliku õppekava nõudeid
arvestavate metoodiliste ja õppematerjalide
väljatöötamine tervisekasvatuse teema
käsitlemiseks.

Riiklik õppekava mis kinnitati Vabariigi Valitsuse 25.01.2002. a määrusega nr 56 on kohustuslik kõigile
üldhariduskoolidele. Koolikohuslane ollakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 kohaselt alates 7 kuni
põhikooli lõpetamiseni või 17 eluaastani. Kehtivas riiklikus õppekavas sisaldub uimastiennetusalane teave
inimeseõpetuse ja perekonnaõpetuse ainekavades.

kesktasemeõpe

kesktasemeõpe

-

-

2007 aasta

Üldhariduse rahastamine

Uue riikliku õppekava
väljatöötamine

Toimus uue riikliku õppekava
väljatöötamine (valmib
2009.a.)

-

-

2008 aasta

Üldhariduse rahastamine

2009 valmib inimeseõpetuse ainekava, kus on arvestatud riskikäitumise ennetamise kaasaegseid suundi ja
käsitlusi ning ennetustegevus on integreeritud inimeseõpetuse ainekavasse 2.-12.klassini.

-

-

Üldhariduse rahastamine

Riikliku õppekava elluviimiseks vajalikud õppematerjalid peavad vastama haridus- ja teadusministri 4. oktoobri
2005. a määrusele nr 36. Õpetajaraamat "Sotsiaalsete toimetulekuskuste õpetamine" koos metoodilise materjaliga
on koolidele kättesaadav.

-

-

Õpetajate täinedkoolituse ressurss

HTM tegevus: Õpetajakoolituse baas- ja
täiendkoolituse õppekavade arendamine.

2006. aastal muudeti VV määrust "Õpetajate koolituse raamnõuded", muudatustes lähtutakse õpetaja
kutsestandardist. Õpetajakoolituse õppekava läbinul peavad olema teadmised ja oskused riikliku õppekava
täitmiseks, sh on turvalisus HIV ja narkomaania temaatika läbivad teemad

I SE AE2 M1 KOKKU (HTM)
Meede 2: Vaba aja veetmise vajaduste hindamine ja uute vaba aja veetmise võimaluste loomine vastavalt hindamise tulemustele; koostöös kohalike omavalitsuste ja lastevanematega laste ning noorte vaba aja veetmise võimaluste edasiarendamine, eesmärgiga haarata huvitegevusse võimalikult palju osalejaid.
I-SE1,
AE2, M1
Tegevusi viiakse ellu Kultuuriministeeriumi haldusalas „Liikumisharrastuse strateegilise arengukava 2006-2010”, Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas „Noorsootöö strateegia 2006-2013” ning Mitte-Eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse poolt riikliku programmi „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000-2007” raames.

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 strateegiaga-LÕTS)
Sihtrühm: Kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste koolide õpilased (vanuses kuni 17. eluaastani), hoolekande-asutustes elavad ja aeg-ajalt viibivad noored
HTM tegevus : Alaealiste mõjutusvahendite
seaduse (AMS) analüüs narkoennetuslike
Alaealised, kelle osas
meetmete osas ja seaduse täiendamine
algatatakse arutelu
2008 aasta
vastavalt analüüsile alaealiste komisjonidele Alaealist kelle suhtes on AEK sõltuvusainete tarbimise
aruatnud sõltuvusainete
suunatud juhiste arv
põhjusel. 2008 aastal 321
tarbise alusel arutelusid.
alaealist. Mõjutusvahendina
Kaudne sihtgrupp: Alaealiste
kasutatakse

Noorsootöö strateegia 2006 - 2013 /
Alaealise mõjutusvahendite seaduse § 1 lõige 3 punkt 2 alusel on õigus algatada alaealiste komisjonis arutelu
Alaealiste komijsonide riigieelarveline
alaealiste suhtes kes on tarvitanud alkohoolset jooki, narkootilist või psühhotroopset ainet. AMVS § 1 lg 3 p 2
toetus mõjutusvahendite
alusel algatati 2007 aastal alaealiste komisjonides 321 arutelu. Osakaal kõigist algatatud aruteludest on 7%.

HTM tegevus: Seaduse täiendamine
vastavalt analüüsile alaealiste komisjonidele
suunatud juhiste arv

HTM tegevus : Kasvatuse eritingimusi
vajavate õpilaste koolides õppivate õpilaste
arv, keda hõlmatakse
narkoennetusprogrammidesse

Kaudne sihtgrupp: Alaealiste
kasutatakse
komisjonides ca 4000
rehabilitastsiooniteenusele
alaealist 2008. aastal.
suunamist ja spetsialistide
sõltuvusainete tarbimise

Kõik kasvatuse eritingimusi
vajavate õpilaste koolide
õpilased

Kasvatuse eritingimusi
vajavate õpilaste koolides
õppis 124 õpilast.

toetus mõjutusvahendite
kohaldamiseks.
-

-

-

-

TAI tegevus: Kasvatuslike eritingimusi vajavate noorte seas ennetustegevuse korraldamiseks käsiraamatu väljatöötamine
Sotsiaalsete toimetuleku oskuste
õpetajaraamat (abikoolidele) on tõlgitud vene
1
1
keelde
200 000,00

Venekeelsete õpetajaraamatute arv
100

2008 aasta

Kasvatuse eritingimusi vajavate
koolide eelarvelised vahendid.

144 132,02

RE NERS

200

236

Tegevus alakulus, kuna raamatu sai välja anda algselt planeeritust soodsamalt.

Juulidetsember
2008

TAI tegevus: Narkomaania alaste teadmiste edasi andmine tuginedes uutele käsiraamatutele
Läbiviidud koolituste arv (a`8 tundi)

12

Tervisekäitumise (sh sõltuvusainete tarbimise ennetamiseks) alase teadlikuse tõstmiseks on kasvatusraskustega
õpilaste koolide eelarvete kaudu teostatud toimetuleku ja sotsiaalsete osksuet arendamise tegevusi.

Tervise Arengu Instituut (TAI) korraldas materjali tõlkimise tõlkebüroo vahendusel vene keelde. Kuna raamatu
eestikeelse versiooni väljaandmise korraldasid autorid, siis erandina TAI üldisest korrast tegi seda Avelo
Konsultatsioonid OÜ töövõtulepingu alusel.

Jaanuar-juuni
2008

100

10

alusel algatati 2007 aastal alaealiste komisjonides 321 arutelu. Osakaal kõigist algatatud aruteludest on 7%.

2008 aasta

Uimastiennetus hariduslike erivajadustega õpilaste puhul: sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetuse õpetajaraamatu
koolitusi viis läbi Avelo Konsultatsioonid OÜ.
Lektorid: Helve Saat, MSc, psühholoog; Merike Kull, PhD, tervisekasvatuse lektor; Evelyn Kiive, PhD, psühholoog;
Erle Põiklik, eripedagoog
Üldhinnang koolitusele anti 81% osalejate poolt „väga hea”, 17% poolt „hea” ning 2% poolt „keskmine”.
300 000,00

155 508,42

305 931,00

397 914,00

500 000,00

299 640,44

305 931,00

397 914,00

805 931,00

697 554,44

Märts 2008 jaanuar 2009

RE NERS

Tegevus alakulus, kuna noorsootöötajatele suunatud juhendmaterjali väljatöötamine ja pilootkoolituse läbiviimine
uimastiennetuse osas lükkus tegijate hõivatuse tõttu 2009. aastasse.

Koolitatud spetsialistide arv

SoM HKO tegevus:Sotsiaalsete oskuste ja * 220 probleemsete perede
kasvatuspraktika parandamise osas koolitatud lapsevanemat (nii eesti- kui
venekeelsed)
probleemsete perede lapsevanemad

Koolitatud 220 lapsevanemat
(nii eesti-kui venekeelsed)
ning 70 KOV sotsiaaltöötajat
on saanud lühikoolitused,
andmaks infot
vanemakoolituse vajadusest
ning võimalustest.

Hasartmängumaks

Koolitatud 220 lapsevanemat (nii eesti-kui venekeelsed) ning 70 KOV sotsiaaltöötajat on saanud lühikoolitused,
andmaks infot vanemakoolituse vajadusest ning võimalustest.
305 931EEK – lapsevanemate
koolitused
91 983EEK – KOV sotsiaaltöötajate koolitused

I SE AE2 M3 HTM
I SE AE2 M3 TAI
I SE AE2 M3 HKO
I SE AE2 M3 KOKKU

Meede 4: Narkomaania olemust ja narkootikumide kahjulikku mõju selgitava informatsiooni edastamine ja uskumuste, hoiakute ning väärtuste kujundamine kõikides elanikkonna gruppides, sealhulgas põhikooli, gümnaasiumi, kutsekoolide, erikoolide õpilastele ja õpetajatele, üliõpilastele, lasteaia kasvatajatele, tervishoiuI-SE1,
AE2, M4.1 ja sotsiaaltöötajatele ning lapsevanematele kasutades selleks erinevaid sihtgruppidele sobivaid mõjutuskanaleid.
Sihtrühm: Kuni 150 tervise valdkonna spetsialisti, tervisedendajat ja KOV esindajat; 10-24 aastased noored üle Eesti
HTM tegevus :Noortelt-noortele koolituste
võrgustiku toetamine.
50 võrgustiku liikmed /
81 koolitatut / 360 osalejat
õpilased

HTM tegevus : Noortelt-noortele meetodi
käsiraamatu väljatöötamine

Noortelt - noortele metoodika
käsiraamatu kasutamine
uute koolitajate
ettevalmistamisel.

HTM tegevus : Noorsootöö raames
narkomaania ennetamisega seotud projektide Noorsootöö kättesaadavuse
toetamine
toetamine

HTM tegevus: Teavitamise ja
nõustamiskeskuste arv, mille vahendusel on
noortele kättesaadav teave narkootikumide
tarvitajatele suunatud nõustamisest
HTM tegevus: Narkomaania ennetuslikku
infot vahendavate noorteportaalide töö.

Esmase informatsiooni
tagamine noortele
kasutajasõbralikus vormis.

-

2008 aasta

HIV/AIDSi ennetuse strateegia 2006 2012 vahendid

Lepingud noortel noortele koolitajate ettevalmistamiseks ja noortelt noortele metoodikal tuginevate ennetusürituste
läbiviimiseks sõlmiti tegevuste korraldamasseks maakonniti lepingud kolme ühinguga. Koolituste ja ürituste
kavandamisel on arvastatud noorte arvuga maakonnas.

Kasutati koolitustel

-

-

2008 aasta

HIV/AIDSi ennetuse strateegia 2006 2012 vahendid

Kasutusel olev käsiraamat on välja töötatud TAI spetsialistide kaasabil.
http://www.amor.ee/vvfiles/f/fec07f575d9ac6ee483205cde793b50b.pdf

Toetati

-

-

2008 aasta

Noorsootöö strateegia 2006 - 2013

Sihtgrupp: noored vanuses 7-26 Laagrid 33000 huvikoolid 45000 AE komisjonide toetatud proejktides 3600

15 maakondliku noorte
teavitamise ja
nõustamiskeskust ja nende
veebilehed; üleriigiline
noorteinfoportaal NIP.ee

2008 aasta

Noorsootöö strateegia 2006 - 2013

-

2008 aasta

Noorsootöö strateegia 2006 - 2013

Noorte teavitamise ja nõustamiskeskused tegutsevad kõikides maakondades ning nende vahendusel suunatakse
noortele vajaliku teavet. visuaalne teave sõltuvusainete (ka tubaka ja alkoholi) mõjudest. esmaseks
informatsiooniks

TAI tegevus: Paikkondliku ennetustegevuse elluviimine läbi maakondlike struktuuride
Koostatud ja elluviidud paikkondlikud
tegevuskavad

18

18

1 510 000,00

1 433 505,92

Jaanuardetsember
2008

RE NERS

TAI tegevus : Paikkondliku uimastite ennetamise alase võrgustikutöö rakendamine
Maavalitsustele ja kohalikele omavalitsustele
korraldatud teabepäevad

6

9

25 000,00

18 263,40

Jaanuardetsember
2008

RE NERS

TAI tegevus: Üleriikliku narkomaania ennetamisele suunatud meediakampaania läbiviimine eesti ja vene keeles
Läbiviidud kanepi teemaline kampaania
noortele

1

Tervisedenduse spetsialistide võrgustik käis 2008. a koos üheksal korral.
• 04.01.08 Heade praktikate seminar 2007, osales 20 inimest.
• 27-28.02 tervisedendajate võrgustiku seminar, osales 31 inimest.
• 10.03.08 Tööspetsiifiline grupitöövormis nõustamispäev, osales 16 inimest.
• 23-24.04.08 tervisedendajate võrgustiku seminar, osales 24 inimest.
• 16-18.06.08 Supervisiooniseminar, osales 20 inimest.
• 21-22.08.08 Tutvumine Hiiumaa tervisedendustöö ning väga edukalt toimiva südametervise toaga, osales 16
inimest.
• 16-17.09.08 Supervisiooniseminar, osales 17 inimest.
• 27.11.08 Tervisenõukogude liikmete infopäev, osales 28 inimest.
• 02-03.12.08 Supervisiooniseminar, osales 20 inimest.

17.03.-06.04.2008 viis TAI läbi kanepivastane teavituskampaania "Kanep tõmbab Sind".
Kampaania materjale jagatai polikliinikutes ja perearstikeskustes üle Eesti, samuti Ida-Virumaa, Tallinna ja Tartu
kaubanduskeskustes ja kõrgkoolide ühiselamutes. Kampaania plakatid olid väljas bussipeatustes ja muudel
välimeedia pindadel (kokku 590-l erineval pinnal), klipp jooksis kõigis telekanalites (kokku 60-l korral) ning
kaasatud oli ka suhtlusportaal rate.ee.
Kampaania osana avaldati portaalis "E-kool" uimastite alane teadmiste test, millele vastas 21 587 inimest.
Kevadel 2008 ilmusid uimastite vastased reklaamid Valemivihikus, tiraaž 333 000.

1

1 800 000,00

Läbiviidud sünteetiliste narkootikumide
teemaline kampaania
1

* 2008. aastal eraldas TAI paikkondlike tegevuste elluviimiseks 15 maavalitsusele, Tallinna, Tartu ja Narva
linnavalitsusele ning tegevuskavad kinnitas tervisenõukogu. Näiteid tegevustest:
• Uimastiennetusnädalate, noortelaagrite läbiviimine.
• Õpilaste ja õpetajate, haridusasutuste, noorteorganisatsioonide töötajate, sotsiaaltöötajate, koolide
tervishoiutöötajate narkomaania ja alkoholi tarvitamise ennetamise alane koolitamine, seikluskasvatuse,
alternatiivtegevuste pakkumine.
• Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus koolieelikutele, algklassidele, noortele.
• HIV/uimastiennetusalased konverentsid, ümarlauad, foorumid
• TORE liikumise ja Noorte Nõustamiskabinettide toetamine.
• Alaealiste komisjonide tegevuse toetamine.
• Foto-, filmi- ja plakatikonkursid, joonistusvõistlused, rändnäitused.
• Uimastite kasutamise küsitluste läbiviimine koolides.
• Lapsevanemate ja täiskasvanute koolitamine.
• Koostöövõrgustike arendamine – KOV-id, tervisemeeskonnad, perearstid, politsei.
• Sõltuvusprobleemidega inimeste ja nende perede nõustamise korraldamine.
• Noorsoopolitsei öiste reidide korraldamine ja neil osalemine.
• Projektikonkursside korraldamine.
• Artiklite avaldamine kohalikes lehtedes ja inforprtaalides.
Alakulu seotud Harjumaa lepinguga, kus uus tervisedendaja
asus tööle poolest aastast ning ei jõudnud kogu
Harjumaale planeeritud rahalisi vahendeid ära kasutada.

1

TAI tegevus: Narkomaania alase nõustamise teenuse arendamine Tallinn/Harjumaa ja Ida-Virumaa piirkonnas

2 063 276,10

Jaanuardetsember
2008

RE NERS

15.-06.10.2008 toimus TAI korraldatud teavituskampaania „Jää puhtaks!“.
Kampaania „Jää puhtaks!“ teleklippi esitati Eesti telekanalites kokku 94-l korral ning temaatilised plakatid olid
üleval Tallinnas, Tartus ja Ida-Virumaa linnades ning kinodes üle Eesti (kokku 825-l erineval pinnal). Kampaania
viidi läbi ka rate.ee portaalis, samuti olid kampaania materjalid üleval aadressil www.narko.ee.

Koolitatud võtmeisikute/nõustajate arv

Koolitustegevus toimus november-detsember 2008. aastal. "Noortenõustajate uimastiennets- ja nõustamise alane
koolitus" (kokku 56 tundi) , lektorid oli Tamara Janson, Ellu Eik, Inna Gorislavskaja, Svetlana Varjun, Tatjana
Galperina, Andres Sild, Mairi Kaha.
10

16
150 000,00

Teenust pakkuvate nõustamikeskuste arv

2

129 539,41

November detsember
2008

RE NERS

Seoses 2008. aasta eelarve vähendamisega lükkus nõustamisteenuste väljaarendamine Ida-Virumaal 2 kohas
2009. aastasse.

0

TAI tegevus: Narkomaania ennetamise teema integreerimine MEISi vähemusrahvustest noortega tegelevatesse projektidesse ja koolitustesse. MEISis töötavate narkomaania esmase ennetuse pädevusega spetsialistide arvu suurendamine.
Läbiviidud koolituste arv
2008. aasta alguses toimusid läbirääkimised Integratsiooni Sihtasutusega. Kuivõrd Integratsiooni Sihtasutus ei
olnud valmis koolitusi ise korraldama, lepiti kokku, et TAI sõlmib koolituste korraldamiseks lepingu otse koolituste
läbiviijaga. Vastavalt kokkulepitule toimus koolituste korraldamine koostöös MTÜ-ga Assotsiatsioon Anti-AIDS, kes
60
62
koolitas keelelaagrites jt suvelaagrites olevaid lapsi. Koolitustel käsitleti muuhulgas järgmiseid teemasid:
narkootikumide kasutamise ja seksuaalse riskikäitumise hindamine, positiivse ja enesekehtestava käitumise
Märts kinnistamine ning teabe jagamine nõustamisvõimaluste kohta, toimetulek sotsiaalse survega.
215 000,00
RE NERS
detsember
200 100,00
Koolitatud noorte arv
2008
900

TAI tegevus: Noortele suunatud teabeürituste ja projektide läbiviimine
Teabeüritustel osalenud noorte arv
20 000
Korraldatud noorteürituste arv

1 018

16 500

1

0

1

1

Eraldi noorteüritusi ei korraldatud, vaid osaleti koostööpartnerite poolt korraldatud noorteüritustel, kus jagati
teabematerjale ning nõustati noori.

Detsember
2008

Korraldatud noorte projektikonkurssite arv

Toimus projektikonkurss TEIP 2008, millele laekus 57 projektiideed üle Eesti. Konkursi võitnud projektid (6) viiakse
TAI toel ellu 2009. aasta kevadel.

Oktoober 2008

Rahastatud noorte algatatud projektide arv

200 000,00

123 506,80

RE NERS

6

6

Jaanuar-mai
2008

2

2

September detsember
2008

Osaletud infomessidel

Osalemine infomessidel:
- TEEVIIT (04.-06.12.)
- Tallinna Tervisepäeval (12.09.)

TAI tegevus: Noortele ja üldelanikkonnale suunatud infomaterjalide koostamine ja väljaandmine
Väljatöötatud materjalid
3

3

100 000

184 000

20 000

28 944

Jagatud infomaterjalide arv
300 000,00

349 971,15

Jaanuardetsember
2008

118 588,81

Jaanuardetsember
2008

2007. aastal laekus 41 projektiideed erinevatest koolidest üle Eesti. 2008. aastal viidi ellu järgmised TEIP 2007
konkursi võitnud projektid:
- Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, 9A klassi projekt „Terves kehas terve vaim!“
- Osula Põhikooli 7 klassi projekt „Uus elu“
- Keeni Põhikooli Õpilasesinduse projekt „Seiklus terviserajal“
- Loksa 1. Keskkooli tervisenädal
- Kohtla-Järve Ühisgümnaasium, 10C klassi projekt “Avasta tervislik maailm”
- Kohtla-Järve Vene Gümnaasium, 10 klassi projekt “Tervisepäevad looduses”

RE NERS

I poolaastal ilmus infomaterjal "NarkoHääl 2: Kanepi eri", 50 000 tk eesti keeles ja 12 000 tk vene keeles ning selle
vaheleht "Tõmbaja" (60 000 tk kakskeelsed).
II poolaastal ilmus infomaterjal "NarkoHääl 3: Lastevanemate eri", 50 000 tk eesti keeles ja 12 000 tk vene keeles.
Materjalid jagati polikliinikutes ja perearstikeskustes, kaubanduskeskustes ja koolides.
Koostöös Põhja Politseiprefektuuriga valmistati ette kõikidesse Tallinna ja Harjumaa koolidesse paigaldatavad
turvastendid, mida eksponeeriti koolides II poolaastal.
Kondoomid jaotati noorte üritustel ja infomessidel ning maavalitsuste kaudu paikkondlikel üritustel.

RE NERS

I poolaastal loodi portaali www.narko.ee kanepi teemaline erileht.
Toimus pidev portaali sisu täiendamine.
2008. aastal külastati Narko.ee portaali 122 921 korda, keskmine lehell olemise aeg 5 min 3 sek, pageview'sid
kokku 750 954.

Jagatud kondoomide arv

TAI tegevus: Noortele suunatud infoportaali www.terviseinfo.ee ja www.narko.ee haldamine ja kaasajastamine
Kaasajastatud infoportaal www.narko.ee
1

1
100 000,00

Kaasajastatud infoportaal www.terviseinfo.ee

1

Toimus pidev portaali www.terviseinfo.ee sisu täiendamine.

1

TAI tegevus: Audio- ja videomaterjalide väljatöötamine
Väljaantud narkomaania ennetamisele
suunatud film
1

0

0,00

0,00

Tegevus ei
toimunud.

RE NERS

Seoses riigieelarve vähendamisega lükkub uue õppefilmi väljaandmine edasi.
Septembris 2008 esilinastus Sass Henno romaanil põhinev film "Mina olin siin", mis käsitleb narkootikumide
tarvitamisega seotud riske ning täidab ka tegevuskavas ettenähtud õppefilmi eesmärki. Tervise Arengu Instituudi
esindajad olid kaasatud filmi loomise protsessi.

TAI tegevus: Konverentside, infopäevade ja avalike ürituste korraldamine narkomaania ennetamise valdkonnas
Korraldatud üle-riiklik narkomaania
ennetamise konverents
1

1

300 000,00

287 778,29

Detsember
2008

RE NERS

Narkomaania ennetamise teemaline konverents "Sõltuvusega või ilma?" toimus 4. novembril 2008 (osalejaid 175).
Konverentsil käsitleti järgmiseid teemavaldkondi - sõltuvuse põhjused, noorted ja uimastid, ennetustöö edukuse
tegurid ja praktilised juhtumiskäsitlused.
Konverentsi osavõtjad hindasid konverentsi korraldust ning sisulist ülesehitust hindele 4,4 (5-palli skaalal).

RE NERS

Plaanipäraselt on osaletud Euroopa Nõukogu Pompidou Group'i töös. Kaheksa ürituse asemel korraldati kuus,
millest TAI osales narkomaania ennetamise ja ravi teemalistel kohtumistel. Pakkumise vähendamise ja
karistussüsteemi teemaliste kohtumiste kutsed edastas TAI Justiitsministeeriumi ning Maksu- ja Tolliameti
esindajatele.
Kulu planeeritust väiksem, kuna toimus planeeritust vähem kohtumisi.

TAI tegevus: Rahvusvaheline koostöö
Osaletud rahvusvahelistel konverentsidel ja
töökohtumistel

8

4

90 000,00

52 691,95

4 690 000,00

4 777 221,83

4 690 000,00

4 777 221,83

Jaanuardetsember
2008

I SE AE2 M4 HTM
I SE AE2 M4 TAI
I SE AE2 M4 KOKKU

ALAEESMÄRK 3: Suurenenud asjaomaste ametkondade kompetents, sh suurenenud narkomaania ennetuse valdkonnas aktiivselt tegutseva ja pädeva organisatoorse inimressursi hulk.
I-SE1, AE3
Tulemuslikkuse indikaatorid:
* Narkomaania ennetustegevuse valdkonnas aktiivselt töötavate ja pädevate organisatsioonide ning inimeste arvindikaator ei ole mõõdetav, indikaator vajab muutmist
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: Valdkonnas töötavad spetsialistid
TAI tegevus: Ülevaate kaasajastamine valdkonna ressurssidest
Koostatud ülevaade
1

0

25 000,00

12 170,39

Jaanuardetsember
2008

RE NERS

1

1

25 000,00

18 662,00

Jaanuardetsember
2008

RE NERS

1

1

25 000,00

20 247,27

Jaanuardetsember
2008

RE NERS

TAI tegevus: Mitmeaastase koolitusvajaduse kaasajastamine ja analüüsimine
Koostatud 2009. aasta koolitusplaan

TAI tegevus: Koolitajate koolitussüsteemi kaasajastamine
Valmis andmebaas

18

300 000,00

157 362,00

September detsember
2008

50 000,00

3 498,39

Jaanuardetsember
2008

RE NERS
EHK leping 3.2.AK-1/234

Ei vaja
lisavahendeid

Ei vaja
lisavahendeid

Jaanuardetsember
2008

SoM eelarve

425 000,00

211 940,05

5 615 000,00

5 288 802,32

TAI tegevus: Maakondlike spetsialistide koolitamine ja supervisioon narkomaania ennetamise teemal
Koolitatud spetsialistide arv
25
31
Läbiviidud supervisioonide arv

SoM RTO tegevus: Toimiv narkomaania
ennetamise valitsuskomisjon ja vajadusel
täiendavad töörühmad.
AE3 M1 KOKKU (TAI)

2

4

2

2

I SE KOKKU HTM
I SE KOKKU TAI
I SE KOKKU HKO
NERS I KOKKU

305 931,00

397 914,00

5 920 931,00

5 686 716,32
II RAVI

Struktureeritud koolitusvajaduste hindamine ning kehtivate pädevusnõuete analüüs toimub I pa 2009. aastal.
Esialgne 2009. a koolitusplaan on valmis.

Koostatud on andmebaas Excel'i vormis.

TAI tegevus: Probleemsete noorte tugivõrgustikutööks ning narkomaania ennetamiseks spetsialistide koolitamine ja täiendkoolitamine
Koolitatud spetsialistide arv

120

2008. aastal jooksvalt täiendati valdkonna ülevaadet ning väljastati infot koostööpartneritele vastavalt laeukunud
teabenõuetele.

RE NERS
RE TAI üldkulu

96-tunnine baaskoolitus grupitöö juhtimise teemal toimus alates septembrist 2008 ning kestab kevadeni 2009.
Osavõtjad: SA Tallinna Lastehaigla ja OÜ Corrigo spetsialistid.
Summas 120 000 krooni tasuti koolituste eest Tervise Arengu Instituudi üldkuludest. Tegevus alakulus, kuna
lühiajaliste koolituste asemel toimus võtmeisikute pikaajaline baaskoolitus, millega kaasnesid väiksemad kulud.

Kokku toimus 2008. aastal maakondade spetsialistidele 9 üritust (neist 4 olid supervisioonid), mille sisu puudutas
ka uimastite ennetamise teemasid paikkonnas. Tegevus alakulus, kuna supervisioone rahastati teistest allikatest.

2008.a. toimus 2 narkomaania ennetamise valitsuskomisjoni. 25.01 toimunud komisjonis vaadati üle 2008.a.
tegevuskavad ning 7.05 toimunud komisjonis 2008.a. aruanded.

II SE1

II SE1-AE1

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).
Mõju indikaatorid:
UNODC andis 2008.a. hinnagu
*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;
Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt välja töötatud metadoon-asendusravi ravijuhisele
*Aastaks 2009 on välja töötatud ja kasutusele võetud ravi osutava meeskonna koolitus- ja atesteerimissüsteem;indikaator vajab muutmist (meede ei ole praktiline, kuivõrd vastvalt olemasolevatele kutsestandartidele on võimalik atesteerida spetsialisti, mitte meeskonda)
* Kvalifitseeritud meditsiinilise personali ja sotsiaaltöötajate olemasolu kõikides ravi ja rehabilitatsooni teenust osutavates asutustes; -kehtestatakse uuendatud teenusekirjeldusega (2009) alates 2010
* 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 v
* Ravi- ja rehabilitatsiooni kvaliteedinormid ja juhendid on heaks kiidetud vastutava ministeeriumi poolt ja võetud rakendusele;Kvaliteedistandardid on heaks kiidetud TAI poolt
* Aastaks 2009 on saavutatud tase, kus detoksifikatsiooni, ambulatoorset ja statsionaarset ravi ja rehabilitatsiooni osutatakse ühtekokku 2000-le abivajajale aastas;
statsionaarseid teenuseid osutati 169 isikule, päevakeskuseid külastati 2952 korda
* Opioidsõltuvusega isikute detoksifikatsiooni järgsele ravile ja/või rehabilitatsioonile pääsemise ooteaeg puudub 30% juhtudest;Indikaator vajab muutmist, antud kujul ei ole andmeid võimalik välja tuua
* Ravi- ja rehabilitatsiooni finantseerimisse on kaasatud sotsiaalpartnerid ja erasektor.Partnerid erasektoris: MTÜ Arbor Community keskus Re-HAB, OÜ Hospital jpt.

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.
Tegevusindikaatorid
uimastisõltlastest täiskasvanute ravi ei rahastatud. 2008.a. alustas raviga 139 klienti
* Ravi katkestanute arv 2008.a katkestas ravi 41 klienti
* Ravi lõpetanud klientide arv 2008.a. ükski klient ei lõpetanud ravi
* Teisele teenusele suunatud klientide arv teisele teenusele suunati 2008.a. 381 uimastisõltlast
* Ravikohtade arv 2008.a. oli kokku 80 võõrutusravi kohta
* Klientide arv aastas 2008.a. võõrutusravi sai 106 klienti
* Pädeva väljaõppe saanud spetsialistide arv 2007.a. koolitati 50 spetsialisti; 2008.a. koolitati 85 tervishoiu- ja sotsiaaltöötajat (AE2, M1)

* Ravi alustanud klientide arv 2007.a. NERS vahenditest

II SE1-AE1-Meede 1: Tagada kvaliteetsete uimastiravi teenuste kättesaadavus täiskasvanud uimastisõltlastele.
M1
Sihtrühm: Probleemsed uimastisõltlased, hinnanguliselt 13 800
TAI tegevus: Ravikindlustamata isikutele esmase võõrutusravi teenuse võimaldamine
Ravikohtade arv

40

80
600 000,00

533 817,88

600 000,00

533 817,88

Juulidetsember
2008

RE NERS

Tegevus ei
toimunud

RE NERS

Algselt planeeriti 40 lühiajalise võõrutusravi kohta, kuid lähtudes teenuste vajadusest osteti teenust mahus kokku
80 võõrutus- ja asendusravi kohta kuus.
Teenuse osutamine toimus alates 01.07.2008. Leping oli sõlmitud AS-ga Wismari Haigla, Tallinn. Vastavalt
lepingule osutati võõrutus- ja asendusravi kuni 80 kliendile kuus. Kuivõrd pakuti pikaajalist raviteenust on
ravikohtade/teenust saanud klientide arvu suhe erinev esialgselt planeeritust.
Kulu planeeritust väiksem, kuna detsembris osutatud teenuste eest (17.12.-31.12.) tasuti 2009. aastal.

Teenust saanud klientide arv
80

106

II SE AE1 M1 KOKKU (TAI)
II-SE1,
AE1, M2

Meede 2: Tagada kvaliteetsete uimastiravi teenuste kättesaadavus käitumishäiretega alaealistele (kuni 18-aastased).

TAI tegevus: Põhja-Eesti piirkonnas opiod agonistidel põhineva institutsionaalse ja ambulatoorse võõrutusravi teenuse korraldamine (alaealistele)
Institutsionaalset teenust saanud klientide arv
10
0
Ambulatoorset teenust saanud klientide arv

500 000,00
20

0,00

2008. aastal toimusid läbirääkimised teenuse osutamise osas SA Tallinna Lastehaigla. Kokkuleppel
teenusepakkujaga alustatakse riigi toetamisel ambulatoorsete teenuste pakkumist 2009. aastal.

0

TAI tegevus: Kirde-Eesti piirkonnas (Jõhvi) ülevabariiklikult alaealisi kliente teenindava ravi ja rehabilitatsiooni asutuse tegevuse korraldamine (tegevus kirjeldatud II SE AE2 M2 all)
II SE AE1 M2 KOKKU (TAI)
II-SE1,
AE1, M3

500 000,00

0,00

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: Probleemsed uimastisõltlased, hinnanguliselt 13 800
TAI tegevus: Juhtumikorralduse põhimõttel uimastiabiteenuste osutamine uimastisõltlastest rasedatele
Juhtumikorraldusega haaratud (sh HIVpositiivsete) uimastisõltuvusega isikute arv

600

Juhtumikorralduse peamiseks ülesandeks on inimese seostamine tema vajadustele vastavate teenuste ja toetuste
ning muude ressurssidega, eesmärgiga pakkuda paremini suunatud individuaalsetest vajadustest lähtuvat abi.
Juhtumite korraldamine on ühine teenus riikliku HIV ja AIDSi strateegiaga. Teenuse osutamiseks sõlmiti lepingud
kolme tervishoiuasutusega. Riiklikust narkomaania ennetamise strateegiast kaetakse lepingute 3 kuu kulud (9 kuu
kulud kaetakse HIV strateegiast). Juhtumikorralduse teenust sai 705 HIV-positiivset isikut, kellest hinnanguliselt
50% omasid probleeme sõltuvusainete kuritarvitamisega.
Perioodil 01.06.2008-30.08.2008 pakuti juhtumikorralduse teenust metadoon-asendusravil viibivate isikutele, kelle
lapsed vajavad tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid. Teenuse osutamiseks sõlmiti leping OÜ-ga Narva Sõltuvuste
Ravikeskus. Projekti raames osutati juhtumikorralduse teenust 31 perekonnale, millest 11 perekonda vajas
vältimatut sotsiaalabi (nt lastel puudusid isikut tõendavad dokumendid jms). Viidi läbi 79 nõustamist

381

500 000,00

433 407,00

Jaanuardetsember

RE NERS

Juhtumikorraldusega haaratud (sh HIVpositiivsete) uimastisõltuvusega rasedate
osakaal

50%

433 407,00

500 000,00

433 407,00

detsember
2008

RE NERS

lastevanematele. Lastetoa teenuseid kasutasid 26 lapse vanemad, kes kõik omasid probleeme
sõltuvusainete kuritarvitamisega.

Andmed puuduvad

II SE AE1 M3 KOKKU (TAI)
II-SE1,
AE2

500 000,00

ALAEESMÄRK 2: Edukalt ravi lõpetanud ja/või rehabilitatsiooni vajavatele endistele uimastisõltlastele on tagatud rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavus; seejuures on rehabilitatsiooni eesmärgiks sotsiaalne integratsioon ja narkootikumide tarvitamiseta eluviisi omandamine.
Tulemuslikkuse indikaatorid:
* Rehabilitatsiooni alustanud klientide arv 2007.a. alustas rehabilitatsiooniga 191 klienti; 2008.a. alustas rehabilitatsiooniga 169 klienti
* Rehabilitatsiooni katkestanute arv 2007.a. katkestas rehabilitatsiooni 66 klienti, 2008.a. katkestas rehabilitatsiooni 77 klienti
* Rehabilitatsiooni lõpetanud klientide arv 2007.a. lõpetas rehabilitatsiooni 35 klienti, 2008.a. lõpetas rehabilitatsiooni 76 klienti (tulemused erinevad aastate lõikes oluliselt, sest rehabilitatsiooniprogrammid on individuaalsed ning nende tulemuslikkus erineb rehabilitatsiooni alustanute vahel sobivusest jm)
* Rehabilitatsioonikohtade arv 2007.a. oli 18 kohta alaealistele ning 46 kohta täisealistele; 2008.a. alaealiste kohti oli 18; täiskasvanute kohti oli 46
* Pädeva väljaõppe saanud spetsialistide arv 2007.a. koolitati 50 spetsilisti; 2008.a. koolitati 85 tervishoiu- ja sotsiaaltöötajat (AE2, M1)

II-SE1,
AE2, M1

Meede 1: Tagada kvaliteetsete rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavus täiskasvanud uimastisõltlastele.
Hinnatav mõju eesmärgi saavutamisele
mida tekitavad sõltlased ühiskonnale ning kaaskodanikele. Ravi- ja rehabilitatsioonikeskuste töö on sätestatud kontseptsioonidega, milles omakorda toetatakse multidistsiplinaarset lähenemist ning erinevate institutsioonide vahelist koostööd.

TAI tegevus: Põhja-Eesti piirkonnas kaksikdiagnoosiga kliente teenindava sõltuvuspsühhiaatrilise ravikeskuse tegevuse korraldamine
Esmakülastajate arv
33
22
Korduvkülastajate arv
Külastuste arv

243

174

2 270

2 047

1 560 000,00

TAI tegevus: Lääne- ja Ida-Virumaal kahe uimastisõltuvusega isikute rehabilitatsiooni-kommuuni tegevuse korraldamine
Rehabilitatsiooni kohtade arv
20
20
1 600 000,00
Teenust saanud klientide arv
40
37
TAI tegevus: Ida-Virumaa piirkonnas (Sillamäe) ülevabariiklikult kliente teenindava statsionaarse keskuse tegevuse korraldamine
Rehabilitatsiooni kohtade arv
26
26
4 000 000,00
Teenust saanud klientide arv
70
90

1 530 763,41

1 724 994,00

Jaanuardetsember
2008

RE NERS

Teenuse osutamine jooksvalt terve aasta.
Täiskasvanutele rehabilitatsiooniteenuste pakkumiseks rehabilitatsioonitalu vormis sõlmiti lepingud MTÜ-ga AIDSi
Tugikeskus (täituvus 8-10 kohta kuus) ja MTÜ-ga NNARK "Sind ei jäeta üksi" (täituvus 9-11 kohta kuus).

4 139 340,05

Jaanuardetsember
2008

RE NERS

Teenuse osutamine jooksvalt terve aasta.
Täiskasvanutele rehabilitatsiooniteenuste pakkumiseks sõlmiti leping SA-ga Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus.
Keskmine klientide arv kuus oli 23.

RE NERS

20
1 000 000,00

903 924,00

August detsember
2008

334 890,00

Jaanuar- juuni
2008

Teenust saanud klientide arv
60

RE NERS

Teenuse osutamine toimus alates 01.08.2008. Leping sõlmiti OÜ-ga Hospital, Kohtla-Järve. Vastavalt lepingule
osutati võõrutusravi kuni 20 kliendile kuus. Ravi minimaalne kestvus on 21 päeva. Keskmine klientide arv kuus oli
28.
Kulu planeeritust väiksem, kuna detsembris osutatud teenuste eest (17.12.-31.12.) tasuti 2009. aastal.
2009. aastal sõlmiti leping OÜ-ga Hospital perioodiks jaanuar-märts. Edaspidine koostöö teenuse osutamise osas
sõltub 2009. aasta riigieelarve võimalustest.

53

TAI tegevus: Tallinn-Harjumaa piirkonnas kliente teenindava päevakeskuse tegevuse toetamine
Külastuste arv
380
905
sh esmakülastuste arv

täpsustamata

442

sh korduvkülastuste arv

täpsustamata

463

340 000,00

RE NERS

TAI tegevus: Uimastisõltuvusega naiste rehabilitatsioonikeskuse loomine ja selle tegevuse korraldamine
Rehabilitatsiooni kohtade arv
20

Teenuse osutamine jooksvalt terve aasta.
Keskuse püsikülastajate kesmine arv kuus oli 15.
Teenuse pakkumiseks oli sõlmitud leping Tallinna Linnaga, kes valis teenuseosutajaks MTÜ Eestimaa
Abikeskused.

Jaanuardetsember
2008

TAI tegevus: Kirde-Eesti piirkonnas (Kohtla-Järve) ülevabariiklikult kliente teenindava võõrutusravi ja rehabilitatsiooni keskuse loomine ja selle tegevuse korraldamine
Ravi kohtade arv
20

Ravi- ja rehabilitatsiooniteenuste võimaldamine vähendab kahju,

0

0,00

0,00

Tegevus ei
toimunud

RE NERS

Teenuse osutamine perioodil jaanuar-juuni 2008.
II poolaastal rahastas teenust Tallinna Linnavalitsus.
Teenuse pakkumiseks sõlmiti leping MTÜ-ga AIDSi Tugikeskus.

Seoses sobiva teenusepakkuja puudumisega ning riigieelarve vähendamisega 2008. aastal teenuse osutamist ei
toimunud.
Seoses riigieelarve vähenemisega ei ole teenust võimalik osta ka 2009. aastal. Potentsiaalsele teenusepakkujale
(MTÜ AIDSi Tugikeskus) tehti ettepanek, et riik ostab meeste rehabilitatsiooni teenuse asemel (mida toetab ka
Tallinna Linnavalitsus) naiste rehabilitatsiooni teenust, kuid läbirääkimiste käigus jõuti kokkuleppeni, et riik jätkab
2009. aastal meeste rehabilitatsiooni toetamist ning vastavalt naiste rehabilitatsiooni teenuse käivitamise
tulemustele kaalub selle teenuse rahastamist alates 2010. aastast.

0,00

Teenust saanud klientide arv
20

0,00

toimunud

RE NERS

0

TAI tegevus: Koolitusseminaride korraldamine ravi-rehabilitatsiooni spetsialistide pädevuse tõstmiseks
Koolitatud tervishoiu- ja sotsiaaltöötajate arv

80

Veebruaris 2008 toimus koostöös MTÜ-ga Convictus Eesti kolmepäevane koolitus rehabilitatsiooni meetodite
teemal. Lektorid olid V.Novikova ja V.Vassiljev (Sankt-Peterburg, Venemaa). 25 osavõtjat.
Septembris osales 4 Eesti esindajat rahvusvahelisel koolitusel „Sõltuvuse raskuse astme indeks: administreerimine
ja rakendus“ (3 päeva), mis toimub Riias, Lätis.
22.10.2008 toimus sõltuvusravi teemaline koolitus IVKH personalile. 34 osavõtjat.
Detsembri 2008 toimus koostöös MTÜ-ga Arbor Community kolmepäevane jätkukoolitus (esimene etapp
veebruaris) rehabilitatsiooni meetodite teemal. Lektorid olid V.Novikova ja V.Vassiljev (Sankt-Peterburg,
Venemaa). 22 osavõtjat.

85
250 000,00

216 364,16

Jaanuardetsember
2008

RE NERS

Koostatud õppematerjalide arv
1

TAI tegevus: Ravi- ja rehabilitatsioonikeskuste personali superviseerimine
Supervisiooni kordade arv
30

Metadoon-asendusravi teemalise õppematerjali väljatöötamine toimub koostöös UNODC-ga ning jätkub 2009.
aastal.
2008. aastal läbiviidud ettevalmistustöödega ei kaasnenud kulusid.

0

29

Superviseeritud tervishoiu- ja sotsiaaltöötajate
arv

80

350 000,00

291 600,00

9 100 000,00

9 141 875,62

60

II SE AE2 M1 KOKKU (TAI)
II-SE1,
AE2, M2

tulemustele kaalub selle teenuse rahastamist alates 2010. aastast.

Märtsdetsember
2008

RE NERS

Meeskonnapõhiste nõustamis-, ravi- ja rehabilitatsioonikeskuste töötajate supervisoonide läbiviimiseks sõlmiti
leping MTÜ-ga Eesti Moreno Keskus.
Kokku viidi läbi 29 supervisiooni 8 asutuses.
Indikaator "superviseeritud töötajate arv" on mõneti ebaõnnestunult valitud, kuivõrd supervisioonid toimuvad kord
kvartalis ning aasta jooksul osalevad supervisioonidel kõik ühe asutuse töötajad. Edaspidi on meeskonnapõhiste
supervisioonide indikaatorina põhjendatum kasutada superviseeritud meeskondade arvu.

Meede 2: Tagada kvaliteetsete rehabilitatsioonoteenuste kättesaadavus käitumishäiretega alaealistele (kuni 18-aastased)

TAI tegevus: Kirde-Eesti piirkonnas (Jõhvi) ülevabariiklikult alaealisi kliente teenindava ravi ja rehabilitatsiooni asutuse tegevuse korraldamine
Rehabilitatsiooni kohtade arv
18

18
3 400 000,00

3 096 562,92

3 400 000,00

3 096 562,92

Jaanuardetsember
2008

Teenuse osutamine jooksvalt terve aasta.
Lastele ja noorukitele rehabilitatsiooniteenuste Teenuse pakkumiseks sõlmiti leping OÜ-ga Corrigo. Keskmine
klientide arv kuus oli 17.
Kulu planeeritust väiksem, kuna osaliselt tasusid lastekodudest pärit laste kulud kohalikud omavalitsused.
RE NERS

Teenust saanud klientide arv
60

42

II SE AE2 M2 KOKKU (TAI)
II-SE1,
AE2, M3

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: Probleemsed uimastisõltlased, hinnanguliselt 13 800
TAI tegevus: Võrgustikutöö ja juhtumikorralduse põhimõtete koolituste korraldamine
Koolitatud spetsialistide arv

TAI tegevus: Tugiisikute süsteemi väljatöötamine
Väljatöötatud süsteemi kirjeldus
Väljatöötatud tugiteenuste juhised

60

31

1

1

1

1

TAI tegevus: Tugiisikute süsteemi rakendamine tugirühmades
Läbiviidud koolituste arv
24

16

Koolitustel osalenute arv

96

159

Tugigruppide liikmete arv

80

41

Grupitööde arv

24

33

Grupitöödes osalenute arv

96

218

TAI tegevus: Koolitajate ja nõustajate superviseerimine

100 000,00

91 477,95

Jaanuardetsember
2008

RE NERS

16-tunnine koolitus teemal "Juhtumikorralduse alused", lektorid olid Külli Mäe ja Svetlana Varjun. Kolitused
toimusid 04-05. september ja 18-19. juuni.

50 000,00

0,00

September detsember
2008

RE NERS

Olemasolevate teenusekirjelduste edasiarendamisega ei kaasnenud kulusid. Kõik tööd teostati TAI töölepinguliste
töötajate poolt.

584 290,00

Jaanuardetsember
2008

500 000,00

RE NERS

Teenuse osutamine jooksvalt terve aasta.
Teenuse osutamiseks sõlmiti lepingud MTÜ-ga Convictus Eesti (Tallinn) ja MTÜ-ga Päästearmee (Narva).
MTÜ Convictus Eesti tugigruppide töö oli rahastatud riikliku HIV ja AIDSi strateegia vahenditest. Täiendavate
tugigruppide loomise asemel keskenduti grupitööde korraldamisele, mis võimaldas haarata suuremat abivajajate
arvu.

Superviseeritud spetsialsitide arv

60

29

100 000,00

32 929,00

Jaanuardetsember
2008

RE NERS

Juhtumite põhised supervisioonid, millest võtsid osa erinevate organisatsioonide esindajad, toimusid alates
septembrist 2008 (eestikeelne ja venekeelne grupp), superviisorid olid Maili Haavandi ja Ester Väljaots.
Supervisioonide käigus arutati erinevaid tööalaseid juhtumeid/klientide probleeme ning otsiti nendele ühiselt
lahendusi.
Kuna tegevus algas septembris kulus sellele planeeritust vähem ressurssi.

Trükiste "Üledoseerimine" (1 000 tk eesti keeles/2 000 tk vene keeles), "Abstsessid" (1 000 tk eesti keeles/ 1 000 tk
vene keeles) ja "Metadoon-asendusravi" (1 000 tk eesti keeles/2 000 tk vene keeles) kordustrükk
Koostöös Eesti Päevalehega ilmus erileht "Elu loeb 4" (eesti ja vene keeles), milles käsitleti narkomaania ja HIV-ga
seotud teemasid.

TAI tegevus: Juhend- ja infomaterjalide kaasajastamine, vajadusel uute väljatöötamine
Väljatöötatud materjalide arv

4

4

200 000,00

81 219,98

Jaanuardetsember
2008

RE NERS

120

120

992 900,00

73 887,00

IV kvartal

ESF

II SE AE2 M3 TAI

950 000,00

789 916,93

II SE AE2 M3 TTO

992 900,00

73 887,00

II SE AE2 M3 KOKKU

1 942 900,00

863 803,93

II SE KOKKU TAI

15 050 000,00

13 995 580,35

II SE KOKKU TTO

992 900,00

73 887,00

16 042 900,00

14 069 467,35

SoM TTO: Koolitused, mis sisaldavad
sõltlastele suunatud juhtumikorraldust.

NERS II KOKKU

Koolitus käivitus 2008. aasta lõpus. Koolitus lõppeb oktoobris/novembris 2009. aastal. Koolitusel osaleb 120
spetsialisti. 2009.a. kuluks jääb 918 580 EEK.

III KAHJUDE VÄHENDAMINE
III-SE1

Strateegiline eesmärk 1: Ühiskonnale ja üksikisikule narkootikumide tarvitamisega tekitatud kahjude osas on saavutatud püsiv langustendents. M
( eetmeid rakendatakse koos riikliku HIV/AIDS strateegiaga)
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
III SE1,
AE1, M1

Alaeesmärk 1: Tagada ulatuslike ja kõrgetasemeliste kahjude vähendamise teenuste olemasolu, mille käigus edastatakse sihtrühmadesse kuuluvatele isikutele informatsiooni, teavitatakse neid abiteenuste võimalustest.
Meede 1: Tuvastada narkootikumide tarvitamise juhtumeid noorte seas ning suunata juba narkootilisi aineid tarvitanud noored edasi narkomaania ennetamise alase ettevalmistuse saanud spetsialistide (sh psühholoogid, sotsiaaltöötajad jms) juurde vältimaks üleminekut tõsisemate tervisekahju ja sõltuvust põhjustavate
narkootiliste ainete tarvitamisele.
Pikaajalises tegevuskavas väljatoodud edasisuunamise süsteem ei vaja eraldi ressurssi ning toimub
olemasolevate teenistuste sealhulgas psühhiaatriateenistuste baasil. Igapäevaselt toimiv võrgustikutöö erinevate
Ei vaja eraldi
Ei vaja eraldi
ametiasutuste vahel.
_
_
2008.a.
Ei vaja eraldi vahendeid
Toimiv narkootikumide tarvitajate ja
vahendeid
vahendeid
narkootikumidega eksperimenteerijate
spetsialistide juurde edasisuunamise süsteem

III-SE1,
AE1, M2 ja Meede 2/3: Laiendada ja arendada süstivate uimastikasutajate ja süstimisega eksperimenteerijatele nõustamise ja süstalde ning nõelte ning muu süstimisvarustuse (puhastusvahendid, vesi jms) ning kondoomide geograafilist kättesaadavust ja juurdepääsetavust madala lävega keskustes, süstlavahetuspunktides,
M3
apteekides, väljatööna. Pakkuda nõustamist süstivatele uimastikasutajatele ja nende seksuaalpartneritele, teavitades neid HIV levikuriskidest ja õpetades neile ohutu süstimise ja turvalise seksuaalkäitumise praktilisi oskusi. Lisaks tavapärasele nõustamisele rakendada enam nõustamist omasuguste kaudu.
Sihtrühm: Probleemsed uimastisõltlased, hinnanguliselt 13 800
TAI tegevus: Koolituskavade (koos õppematerjalidega) väljatöötamine ja kaasajastamine
Väljatöötatud õppematerjalide arv

1

1

20

2

50 000,00

31 992,00

September detsember
2008

RE NERS

TAI tegevus: Spetsialistide ja koolitajate (täiend)koolitamine
Koolitatud koolitajate arv

Kahjude vähendamise teemalise õppematerjali väljatöötamine koostöös UNODC-ga algas septembris 2008 ning
lõpeb kevadel 2009. Õppematerjal on suunatud kahjude vähendamisega tegelevatele spetsialistidele sealhulgas
süstlavahetuspunktide ja nõustamiskeskuste töötajatele, sotsiaaltöötajatele. Õppematerjalis käsitletakse selliseid
teemasid nagu sotsiaaltöö alused, motiveeriv nõustamine, tervisenõustamine jpt. 2008. aastal kaasati autoritena
Milvi Igalaan (motiveeriv nõustamine) ja Külli Mae (sotsiaaltöö alused).

Jaanuaris 2008 lõpes kahe MTÜ Convictus Eesti spetsialisti pikaajaline väljaõpe Venemaal, Sankt-Peterburgi
narkoloogia haiglas. Koolitatud spetsialistid jätkavad rehabilitatsioonialast tööd MTÜ-s Convictus Eesti ja MTÜ-s
Arbor Community (Re-HAB keskus).

100 000,00

140 857,30

Jaanuardetsember

RE NERS

Koolitatud spetsialistide arv
60

100 000,00

140 857,30

75 000,00

3 959,10

RE NERS

50

TAI tegevus: Spetsialistide ja koolitajate koolitajate supervisioon
Superviseeritud spetsialsitide arv
60

detsember
2008

29

September detsember
2008

RE NERS

Supervisioonid toimusid alates septembrist 2008 (eestikeelne ja venekeelne grupp), superviisorid olid Maili
Haavandi ja Ester Väljaots.

RE NERS

Koostöökohtumised toimusid valdavalt EL poolt rahastatava väliskoostööprojekti ENCAP vahenditest ning kohalike
omavalitsuste korraldamisel (nt Paide) KOV vahenditest.
Riigieelarvelistest vahenditest toimusid järgmised kohtumised:
- 09.12. toimus Ida-Virumaa koostöövõrgustiku kohtumine Narva-Jõesuus.
- 11.12. toimus Lääne-Virumaa koostöövõrgustiku kohtumine Tapal (Lehtse).

TAI tegevus: Regulaarsete võrgustikukohtumiste korraldamine
Toimunud kohtumiste arv

16

6

50 000,00

6 375,00

III SE AE 1 M2/3 KOKKU (TAI)

275 000,00

183 183,40

NERS III KOKKU

275 000,00

183 183,40

September detsember
2008

Toimus kaks 16-tunnist koolitust (1 venekeelne ja 1 eestikeelne grupp) teemal "Sotsiaaltöö laused", lektorid olid
Külli Mäe ja Svetlana Varjun.
4 osalejat Eestist osalesid rahvusvahelisel koolitusel “Management of Harm Reduction Programmes” (4 päeva),
Riias.

IV UIMASTID VANGLAS
Strateegiline eesmärk 1: On loodud toimiv kontrollsüsteem, takistamaks narkootikumide sissepääsu vanglatesse ning uimastisõltlastele on tagatud süsteemne ravi ja vanglasisesed rehabilitatsiooni võimalused, tagamaks uimastivaba eluviisi jätkamist vabanemise järel.
IV SE1
Mõju indikaator(id):
* uimastitarvitajate arv vanglates Hinnanguliselt on vanglasüsteemis umbes 700 sõltlast, kuid osakaal vanglati varieerub suuresti tulenevalt vangla spetsiifikast.
* vanglas alustatud narkootikumidega seotud kriminaalasjade arv (võrdluseks kriminaalasjade arv 2005. aastal: 260 );Vanglas alustatud narkootikumidega seotud kriminaalasjade arv on vähenenud, nn narkojoobe paragrahve (KarS § 331) oli 2007.a 291 ning 2008.a 144.
* kinnipeetavatelt võetud positiivsete narkotestide suhtarv (2005. aastal 6% ),2008.aastal testiti kokku 1600 kinnipeetavat, 2007.a. testiti 1106 kinnipeetavat
* ravi ja rehabilitatsiooni klientide arv aastas; - võõrutusravi alustas 2008.a. 2 kinnipeetavat; 2007.a. jätkati metadoon-võõrutusravi 4 kinnipeetaval
* pädeva väljaõppe saanud spetsialistide arv, sh narkorehabilitatsioonialast koolitust saanud vanglavaimulike arv -kokku koolitati 288 vanglatöötajat 2008.a., 2007.a. koolitati 26 ametnikku
* narkovabade osakondade arv vanglates 3 osakonda, Harkus, Virus, Tartus; 2007.a. loodi 1 uimastivaba osakond
IV SE1 ALAEESMÄRK 1: Uimastite kättesaadavus vanglates on vähenenud
AE1
IV SE1
AE1 M1 Meede 1: toimiva kontrollisüsteemi olemasolu narkootikumide sisseveo tõkestamiseks ning vanglasisese avastamise tõhustamiseks
Sihtrühm: kinnipeetavad
Hinnatav mõju eesmärgi saavutamisele: uimastite pakkumise vähendamine vanglates
JuM tegevus: Relvastatud üksuse poolt
läbiotsimised
Vähemalt 10 läbiotsimist
19
kõikides vanglates
JuM tegevus: Vanglates narkootiliste ainete
tarvitamise suhtes kinnipeetavate testimine

JuM tegevus: Narkootiliste ainete
avastamise detektorite hankimine vanglatesse
JuM tegevus: Mobiililevi tõkestavate
seadmete paigaldamine vanglasse

IV SE AE1 M1 KOKKU (JuM)

Rahastatakse JM
Rahastatakse JM
kinnipidamiskohtade kinnipidamiskohtade
eelarvest - 3180000 eelarvest - 2354583

2 008

JM

Viidud läbi 19 läbiotsimisüritust vanglates.

Vähemalt 1500 kinnipeetavat
kõikides vanglates

1 600

200 000,00

118 000,00

2 008

JM

Aasta jooksul testitud ca 1600 kinnipeetavat

1 seade

Loobuti seadmest

500 000,00

0,00

2 008

JM

Testitud seade ei osutunud sobivaks ning edaspisi pole sellist seadet kavas hankida.

1 seade (soetatud varem)

Loobuti seadmest

60 000,00

0,00

2 008

JM

Seadet katsetati Murru vanglas, kuid tarnija ei suutnud seda nõuetekohaselt tööle rakendada. Edaspidi sellist
seadet pole kavas hankida, kuna Murru vangla on kavas hiljemalt 2015 sulgeda.

3 940 000,00

2 472 583,00

IV SE1
ALAEESMÄRK 2: Uimastisõltlastele on tagatud süsteemne ravi ja vanglasisesed rehabilitatsiooni võimalused, tagamaks uimastivaba eluviisi jätkumist vabanemise järel (tegevused on kaetud riikliku HIV ja AIDSi strateegiaga aastateks 2006-2015)
AE2
IV SE1
AE2 M1 Meede 1: ravi- ja rehabilitatsiooniprogrammide ellurakendamine
Sihtrühm: kinnipeetavad
Hinnatav mõju eesmärgi saavutamisele: suurenenud on tervishoiu- ning sotsiaalteenustega haaratud kinni peetavate isikute arv
JuM tegevus: Narkomaania asendus- või
Summa/tegevus
võõrutusravi jätkamine/ alustamine vanglates
planeeritud Riikliku
HIV/AIDSi strateegia Kaetud vangla
100 kinnipeetavat kõikides Metadoon- võõrutussravi on
2006-2015
üldistest meditsiinivanglates
alustatud 2 kinnipeetaval
tegevuskavasse
kuludest
aastateks 20062009 (SE5-M1)

2008

JM

Ravi jätkamine sõltub arestimajadest, kuid hetkel pole arestimajades asendusravi jätkamine tagatud ning seetõttu
ei jõua potentsiaalsed ravisaajad õigeaegselt vanglasse.

JuM tegevus: Narkovabade osakondade
loomine vanglates
Luuakse uimastivaba
osakond Viru vanglasse

täidetud

Summa/tegevus
planeeritud Riikliku Kaetud vangla
HIV/AIDSi strateegia üldistest
2006-2015
majanduskuludest ja
tegevuskavasse
välisrahastus
(235000)
aastateks 20062009 (SE5-M1)

IV SE AE2 M1 KOKKU (JuM)

2008

JM ja välisrahastus projektist
Loodi 2 uimastivaba eluviisi toetavat osakonda Viru Vanglasse - 20- kohaline alaealistele ja noortele ning 20„Strengthening the Estonian Prison
kohaline täiskasvanud meestele.
System"

235 000,00

IV SE1
AE2 M2 Meede 2: vanglas töötavate inimeste ja kriminaalhooldajate koolitamine
Sihtrühm: vanglate töötajad
Hinnatav mõju eesmärgi saavutamisele: vanglas töötavate isikute ja kriminaalhooldajate täiendkoolitamine tõstab personali teadmisi ja aitab kaasa pakutava teenuse kvaliteedi tõstmisele
JuM tegevus: Motiveeriva nõustamise alal
koolitatud vangla personali ja
30
163
13 500,00
174 247,00
2 008
JM
kriminaalhooldajate arv
JuM tegevus: Opiodsõltuvuse ravi koolitus
vangla personalile (ametnike arv)

Koolitati kõikidest vanglatest
kokku 25 inimest

20

IV SE AE2 M2 KOKKU

NERS IV KOKKU

Summa/tegevus
Summa/tegevus
planeeritud Riikliku planeeritud Riikliku
HIV/AIDSi strateegia HIV/AIDSi strateegia
2006-2015
2006-2015
tegevuskavasse
tegevuskavasse
aastateks 2006aastateks 2006-2009
2009 (SE5-M3)
(SE5-M3)
13 500,00

174 247,00

3 953 500,00

2 881 830,00

2 008

24 tunnine täiendkoolitus, mis on taasühiskonnastamisalase töö aluseks ning sihtgruppi, kes seda koolitust saavad
on olulisel määral laiendatud (sotsiaaltöötajad, kontaktisikud, kriminaalhooldusametnikud, valvurid jne)

Välisrahastus UNODC projektist “ HIV
ennetus ja hooldus süstivate
narkomaanide hulgas ja
24 tunnine täiendkoolitus, mis toimus märtsis 2008. Koolitusel osalesid vanglate meditsiini- ja sotsiaaltöötajad.
kinnipidamisasutustes Eestis, Lätis ja
Leedus"

V PAKKUMISE VÄHENDAMINE
V SE1
Strateegiline eesmärk 1: Narkootiliste ainete pakkumise vastane tegevus on pädevate ametkondade vahel koordineeritud, väljaõpe ja tehnilised vahendid on kaasaegsed ja nõuetele vastavad. Tegevuse tõhusust reguleerib täiendatud seadusandlus
Mõju indikaator(id):
* 2009. aastal jääb narkoõigusrikkumiste arv samale tasemele 2002.aastaga ( 1000 kuritegu), seeläbi saavutatakse narkootikumidega seonduvate õigusrikkumiste arvu langus;Narkootikumidega seotud kuritegusid registreeriti 2008 .a 1420, mis on 66 võrra enam kui 2007. aastal. - indikaator vaja muuta (mõõtmise
sagedus)
* Konfiskeeritud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete koguse 10 %-line kasv, võrrelduna 2002.aasta andmetega;MTA 2008.a avastati kokku 75 387,36 g narkootilisi-, psühhotroopseid ja lähteaineid, 2007.a. avastati kokku 43 439,34 g - indikaator vaja muuta (mõõtmise sagedus)
* Välja töötatud uus koolitussüsteem, kus kasutatakse kaasaegseid õppevahendeid; -Sisekaitseakadeemias toimib koolitussüsteem; indikaator vaja ära muuta.
* Narkovastase tööga tegelevate ametnike hulgas moodustab narkootikumide alase koolituse saanute osakaal vähemalt 75% ;konstaablitel ja narkopolitseinikel pidevalt täiendkoolitused - aastas saavad kõik koolitust
* Läbiviidud erinevate ametkondade ühisoperatsioonide arv siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil, eesmärgiks on 4 siseriiklikku ja 4 rahvusvahelist operatsiooni aastas;MTA 12 siseriiklikku ja 14 rahvusvahelist ühisoperatsiooni; SiM (allasutustega) 25 siseriiklikku ja 4 rahvusvahelist ühisoperatsiooni
* Spetsialiseeritud ametnike arv (92), kes tegelevad narkootikumidega seotud õigusrikkumistega; narkootikumidega seotud õigusrikkumistega tegelevate spetsialistide arv ei ole muutunud
* Narkokoerte arv ( 25) ja kasutamine operatsioonidel ( 52).; MTA 12 koera kasutatakse õppetööl, operatsioonidel; SIM (PV ja PA) 35 koera. Preventiivsel eesmärgil kasutati koeri 120h; KKP kasutas koeri 154 korda, 25 korda olid tulemuslikud
V SE1
ALAEESMÄRK 1: Tõkestada narkokuritegevusega seotud tulu legaliseerimist
AE1
V SE1
AE1 M1 Meede 1: Tõhustada narkokuritegevusest saadava tulu konfiskeerimist.
Sihtrühm: KKP/Prefektuurid
SiM tegevus: Kriminaaltulu jälitamine ja
konfiskeerimine

SiM tegevus: Narkokuritegevusest saadud
tulu tuvastamine ning konfiskeerimine.
MTA tegevus: Narkokuritegevusest saadud
tulu tuvastamine ning konfiskeerimine.
On rakendatud

Täidetud

Otsene kulu on
tööaeg

Otsene kulu on
tööaeg

Pidev

Asutuse eelarve

Täidetud. Kokku konfiskeeriti
kriminaaltulu 47 milj krooni
eest.

Otsene kulu on
tööaeg

Otsene kulu on
tööaeg

Pidev

Asutuse eelarve

MTA põhitege-vuse
arvelt, mille raames
otsest kulu ei ole
võimalik välja tuua

Tähtajatu

MTA eelarve

Protsess on rakendunud, kuid
Määratlemata
kriminaaltulu ei tuvastatud

V SE1
AE2

ALAEESMÄRK 2: Pädevate ametkondade omavaheline koostöö narkootikumide pakkumise vähendamisel on tõhustunud.

V SE1
AE2 M1

Meede 1: Parandada siseriiklikku koostööd narkokuritegude ärahoidmisel, tõkestamisel ning toimepandud kuritegude avastamisel.

1. Politseipeadirektori 12.05.2008 käskkirjaga nr 144 kehtestati juhend kuriteo tagajärjel saadud ning laiendatud
konfiskeerimisele kuuluva vara väljaselgitamiseks, hindamiseks ja arvestuse pidamiseks. Nimetatud juhendiga
lepiti kokku muuhulgas ühtsed alused arvestuse pidamiseks ja kajastamiseks infosüsteemis. 2. Asutused nimetasid
ametisse ametnikud, kelle ülesandeks on asutustes kriminaaltulu tuvastamine. Arestitud kriminaaltulu oli 2008
üheks aluseks tulemustasu arvestamisel politseiasutustele.
3. 2008 märts algas mestimisprojekt „Support of the Creation of the National Monitoring Centre of the Criminal
Proceeds“, toimusid koolitused, seminarid ja õppereisid.

2008. aasta II poolest alustati MTAs süsteemselt kriminaaltulu konfiskeerimise protsessi arendamist ning 2009.
aasta alguseks on saavutatud kompetents, mille baasil saab rakendada kriminaaltulu konfiskeerimist.

Sihtrühm: 100 politsei narkoametnikku oma pädevuse piires. MTA UO ametnikud oma pädevuse piires. KKP, ametid
1 000 000 krooni,
arvestuslik,
SiM tegevus:Infovahetus ametiasutuste vahel Koostöökohtumised vastavalt
põhitegevuse arvelt,
Täidetud
viiakse läbi vastavalt jälitusteabe vahetamise
vajadusele
vastavalt
koostööleppele. Toimuvad regulaarsed
vajadusele.
koostöökohtumised strateegilisel tasandil.
MTA tegevus: Infovahetus ametiasutuste
vahel viikase läbi vastavalt jälitusteabe
infovahetus ja koostöö
vahetamise koostööleppele. Toimuvad
kohtumised toimuvad
reguraalsed koostöökohtumised taktikalisel ja
operatiivsel tasandil
SiM tegevus:Volitatud isikute vaheliste
kokkulepete alusel viiakse läbi ühist menetlust
uurimisele võetavate objektide üle.

MTA tegevus: Volitatud isikute vaheliste
kokkulepete alusel viiakse läbi ühist menetlust
uurimisele võetavate objektide üle.
on alustatud ühismenetlust

Asutuse eelarve

tähtajatu

MTA eelarve

Tähtajatu

Asutuse eelarve

tähtajatu

MTA eelarve

Tähtajatu

Asutuse eelarve

MTA põhitege-vuse
arvelt, mille raames
otsest kulu ei ole
võimalik välja tuua

tähtajatu

MTA eelarve

Otsene kulu on
tööaeg

Otsene kulu on
tööaeg

Tähtajatu

Asutuse eelarve

määratlemata

Koolituste eelarve 50
000 EEK

tähtajatu

MTA eelarve

Otsene kulu on
tööaeg

Otsene kulu on
tööaeg

Tähtajatu

Asutuse eelarve

2008 aastal rakendati ühel korral

2008

Asutuse eelarve

2008 aastal toimib jälitusinfo andmebaas, menetluse infosüsteemi (MIS) väljatöötamine politsei siseselt.Tööks
vajalikud andmebaasid on ristkasutuses ja ametnike juurdepääs on reguleeritud vastavalt teadmisvajadusele.

Tähtajatu

Asutuse eelarve

Tutvustatakse teistele Läänemere riikidele ja erinevates töögruppides kohtumisel.

Tähtajatu

Asutuse eelarve

Olemasolev sideohvitseride võrgustik toimib. Täna olemas sideohvitserid Europolis ja Venemaal. Kutsuti tagasi
politsei ühendusohvitserid Sankt-Peterburgist ja HelsinkistRahaliste ressurside suurenemisel tulevikus on vajalik
lainemine

2 008

MTA eelarve

määratlemata

Täidetud

500 000 krooni,
arvestuslik,
põhitegevuse arvelt,
vastavalt
vajadusele.

läbi viidud üks menetlus

PA ja MTA ühine
kulu 500 000 EEK

Täidetud

500 000 krooni,
arvestuslik,
põhitegevuse arvelt,
vastavalt
vajadusele.

MTA tegevus: Ametkondade vaheliste
ühisoperatsioonide läbiviimine.
Toimuvad ametkondade
PA ja MTA ühine
Toimus 12 ühis-operatsiooni
vahelised ühis-operatsioonid
kulu 500 000 EEK

SiM tegevus: Ühiste koolituste läbiviimine ja
metoodiliste materjalide väljatöötamine.
Täidetud

MTA tegevus: Ühiste koolituste läbiviimine.

Toimuvad ühised koolitused Toimus 4 koolitust

SiM tegevus: Kontrollialuse saadetise
meetodi kasutamine organiseeritud
grupeeringute kõigi liikmete avastamiseks.

Täidetud

MTA põhitege-vuse
arvelt, mille raames
otsest kulu ei ole
võimalik välja tuua
500 000 krooni,
arvestuslik,
põhitegevuse arvelt,
vastavalt vajadusele.

MTA põhitege-vuse
arvelt, mille raames
otsest kulu ei ole
võimalik välja tuua
500 000 krooni,
arvestuslik,
põhitegevuse arvelt,
vastavalt vajadusele.

SiM egevus: Väljatöötatud ühilduvate IT
rakenduste arengusuunad.
Täidetud

V SE AE2 M1 (SiM)

2 000 000,00

V SE AE2 M1 (MTA)
V SE AE2 M1 KOKKU
V-SE1AE2;M2

MTA tegevus: Tagada toimiv sideohvitseride
võrgustik.

Olemasolev sideohvitseride
võrgustik toimib

Täidetud

Sideohvitser Europolis

Sideohvitser Europolis

1 000 000,00

50 000,00

3 000 000,00

2 050 000,00

7 000 000 krooni,
7 000 000 krooni,
arvestuslik,
arvestuslik,
põhitegevuse arvelt, põhitegevuse arvelt,
vastavalt vajadusele vastavalt vajadusele
1 000 000,00

Infovahetuse tagab ühisandmebaasi kasutamine ning operatiivtasandi koostöökohtumis oli 3 ning strateegilisel
tasandil (osakonna juhid ning peadirektorid) toimus 2 kohtumist.

2008 aastal oli politseil ja tollil üks ühine menetlus. Teised menetlused jaotati politsei ja tolli vahel vastavalt asutuse
pädevusele

2009 aasta alguses valmis Politseiametil Eesti kuritegevuse ohu hinnang, kuhu ka MTA andis oma sisendi.
Nimetatud dokumendi baasil kaardistati MTA ja KKP ühised menetlushuvi pakkuvad subjektid (sealhulgas na
narkokuritegevusega seotud isikud) ning lepiti kokku edasised menetlussuunad.

2008. aastal viidi läbi kaks suurt ja tulemuslikku politsei-tolli ühisoperatsiooni. Piirivalve, politsei ja tolli viidi läbi 25
siseriikliku ühisoperatsiooni.

2008 aastal toimus piiriäärsetel aladel kokku 22 ühisoperatsiooni, milles osalesid Piirivalve, Politseiameti,
Kaitsepolitseiameti, Kodakondsus- ja Migratsiooniameti ning MTA ametnikud. Toimunud ühisoperatsioonidest 12
oli seotud narkovastase võitlusega.
2008. aastal osalesid nii politsei kui ka tolli esindajad erialase õpiku väljatöötamisel, mille kirjastab
Sisekaitseakadeemia 2009. aastal. Piirivalve ja Vene Föderatsiooni vahel korraldati kaks õppepäeva
koerajuhtidele.

2 000 000,00

Meede 2: Parandada rahvusvahelist koostööd narkokuritegude ärahoidmisel, tõkestamisel ning toimepandud kuritegude avastamisel.
SiM tegevus:Rahvusvaheliste töögruppide
koostöökogemuse tutvustamine võimalikele
500 000 krooni,
500 000 krooni,
partneritele ja kasutuselevõtmine uute
arvestuslik,
arvestuslik,
koostööpartneritega.
põhitegevuse arvelt,
põhitegevuse arvelt,
vastavalt
Täidetud
vastavalt vajadusele.
vajadusele. Tööaeg,
Tööaeg, välislähetus
välislähetus ning
ning seminaride
seminaride
korraldamise kulud.
korraldamise kulud.
SiM tegevus: Tagada toimiv sideohvitseride
võrgustik.

Läbi on viidud kaks politsei ja tolli kohtumist. Ülejäänud toimuvad kohtumised väiksemad ja vastavalt vajadusele.
Tolli ühendusohvitser baseerub Keskkriminaalpolitseis. Kaks korda aastas toimuvad politsei ja tolli
narkospetsialistide kohtumised.

Tähtajatu

infovahe-tused ja koostöökohtumised on pädevate
ametnike vahel toimunud

SiM tegevus: Ametkondade vaheliste
ühisoperatsioonide läbiviimine.

1 000 000 krooni,
arvestuslik,
põhitegevuse arvelt,
vastavalt vajadusele.

1 076 828,00

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

Täidetud

Otsene kulu on
tööaeg.

Koostöö toimib

määratlemata

Täidetud

Otsene kulu on
tööaeg

Otsene kulu on
tööaeg.

Tähtajatu

Asutuse eelarve

Välislähetus kulud
1147369 EEK

tähtajatu

MTA eelarve

Otsene kulu on
tööaeg

Tähtajatu

Asutuse eelarve

MTA tegevus: Koostöö arendamine EL
liikmesriikide ja kolmandate riikidega.
Toimiv koostöö

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

Toimiva koostöö indikaatoriks on õigusabipalvete ja infopäringute arv - 129; koostöökohtumised - Läti, Leedu,
Venemaa, Norra, Soome amteivõimude esindajatega ning sideohvitseride kontakvõrgustiku haldamine kohtumised Soome, Rootsi, Hollandi, Hispaania, Parantsusmaa, UK, ning USA sideohvitseridega.

Läänemereriikide OPC kohtumisi on 2008 toimunud 4
2008 aastal kaks ühisoperatsiooni Venemaaga ja kaks Soomega

SiM tegevus: Ühisoperatsioonide läbiviimine
Venemaa ja Teiste Läänemere riikidega.
Täidetud

500 000 krooni,
500 000 krooni,
arvestuslik,
arvestuslik,
põhitegevuse arvelt,
põhitegevuse arvelt,
vastavalt
vastavalt vajadusele.
vajadusele.

Tähtajatu

Asutuse eelarve

MTA põhitege-vuse
arvelt, mille raames
otsest kulu ei ole
võimalik välja tuua

tähtajatu

MTA eelarve

MTA tegevus: Ühisoperatsioonide läbiviimine
Venemaa ja teiste Läänemere riikidega.
Toimuvad ühisoperat-sioonid

Osaletud 14 ühisoperatsioonis

määratlemata

2009. aastal osaleti kokku 14-s rahvusvahelises ühisoperatsioonis.
SiM tegevus:FinEsto koostöökogemuse
tutvustamine võimalikele partneritele ja
kasutuselevõtmine uute koostööpartneritega.

Otsene kulu on
tööaeg

Otsene kulu on
tööaeg

V SE AE2 M2 (SiM)

8 000 000,00

8 000 000,00

V SE AE2 M2 (MTA)

1 000 000,00

2 224 197,00

9 000 000,00

10 224 197,00

Täidetud

V SE AE2 M2 KOKKU
V SE1
AE3
V SE1
AE3 M1

Tähtajatu

Asutuse eelarve

Tähtajatu

Asutuse eelarve

FinEsto töörühm on oma tegevuse lõpetanud ja Venemaa liitumisega ümber kujunenud FER-ks. FER kohtumisi oli
2008 aastal 3.

ALAEESMÄRK 3: Pädevate ametkondade tegevus narkootiliste ainete pakkumise vähendamisel on tõhustunud.
Meede 1: Narkootikumide pakkumise vähendamiseks pädeva inimressursi ning vajaminevate abivahendite tagamine Politseiametis.
Sihtrühm: politseiametnikud

V-SE1AE3;M2

SiM tegevus: Narkopolitsei üksuste
paiknemiseks proportsioonis
kriminaalpolitseiga ja narkopolitseinike arvu
vastavusse viimiseks olukorrale piirkonnas
viiakse läbi ressursianalüüs.

Täietud

SiM tegevus: Narkopolitseinike arvu
vastavuse ja nende igapäevase töö tagamine
vastavalt olukorrale piirkonnas.

Täietud

Otsene kulu on
tööaeg ja varustus.

Otsene kulu on
tööaeg ja varustus.

2008 .a vähendati kriminaalpolitsei koosseisu ja viidi proportsiooni politsei üldise arvu suhtes. Narkopolitseinike
paikenemist piirkonniti analüüsitakse pidevalt sõltuvalt kriminogeensest olukorrast ja vajdusest paigutatakse ringi
Otsene kulu on
tööaeg ja varustus.

Otsene kulu on
tööaeg ja varustus.

Tähtajatu

Asutuse eelarve

Meede 2: Tollikontrolliks vajaminema tehnilise varustuse kaasajastamine.
Sihtrühm: PV PA MTA ametnikud
MTA tegevus: Narkokoerte arv idapiiril.

13 koera

12 koera

2
SiM tegevus: Narkokoerte arv idapiiril.
V SE AE2 M2 (SiM)
V SE AE2 M2 (MTA)
V SE AE2 M2 KOKKU
NERS V KOKKU

20 000,00

20 000,00

2008

MTA eelarve

2

Asutuse eelarve

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

12 020 000,00

12 294 197,00

Seoses oktoobris ühe koera surmaga vähenes koerte arv idapiiril 12-ni.
2008 aastal osteti piirivalvele 2 kutsikat narkootikumide otsinguks. Kokku on 35 narkokoera (PA+PV). Preventiivsel
eesmärgil (koolides) kasutati koeri 120h. KKP kasutas koeri 154 korral, 25 korda olid tulemuslikud.

VI SEIRE JA HINDAMINE
Strateegiline eesmärk 1: Koguda objektiivseid ja usaldusväärseid andmeid narkootikumide, nende levimuse, tarbimise tagajärgede, vastutegevuse ja narkopoliitiku arengu kohta tõenduspõhise narkopoliitika kujundamiseks ja sekkumiste planeerimiseks Eestis ja ELs
IV-SE1

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;ettevalmistused (sh õiguslike aluste loomine ja ametkondade vastutuse ning rollli määratlemine) algasid 2008.a. (varajase hoiatussüsteemi rakendamine Eestis)
* Internetipõhise preventsiooniprojektide andmebaasi loomine ja arendamine;EMCDDA loobus projektist
* Väljatöötatud narkostrateegia ja projektide hindamise metoodika ning narkostarteegia elluviimisel teostatud tegevuste regulaarne hindamine;2008.a. toimus metadoon asendusravi kvaliteedi ja kättesaadavuse ning SN-dele apteegipõhiste teenuste hindamine (HIV/AIDS strateegiast)
* Euroopa Liidu narkovaldkonna õigusaktide andmebaasi töös osalemine;toimub regulaarselt
* EMCDDA töögruppides osalemine;osaletakse regulaarselt
* Narkomaaniaravi andmekogu pidamine. andmekogu töötab
IV-SE1,
AE1
IV-SE1,
AE1, M1

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
Meede 1: Uuringute teostamine narkoolukorra seire valdkonnas.
Sihtrühm: Valdkonna asutused
TAI tegevus: ESPAD 2007 uurimuse rahvusvahelise koostöö korraldamine
2007. aasta rahvusvahelise raporti
1
tutvustamine ja levitamine
Korraldatud teabeürituste arv
1

0
0,00

0,00

0

Tegevus ei
toimunud

RE NERS

TAI tegevus: Rahvastikuküsitluse läbiviimises osalemine (sh küsimustiku täiendamine narkomaania probleemi käsitlevate küsimustega)
Uurimus on läbiviidud

1

TAI/EUSK tegevus: Narkomaaniaravi registri Narkomaaniaravi
andmekogu pidamine alates
pidamine
1.01.2008 eesmärgiga
haarata andmekogusse
andmete esitamisega
võimalikult palju
narkomaaniaravi pakkuvaid
tervishoiuasutusi.

IV SE1 AE1 M1 KOKKU (TAI/EUSK)

VI SE1
AE2
VI SE1
AE2 M1

1

330 000,00

205 803,00

2008. a esitati 11
narkomaania-raviga tegelevat
tervishoiu-asutust
Registrit peeti EUSK Registrit peeti EUSK
andmekogusse 839 teatist,
rahalistest
rahalistest
millest 618 olid ravi
vahenditest
vahenditest
alustamise ja 221 ravi
ravinõudluse
ravinõudluse
lõpetamise teatist.
võtmeindikaatori
võtmeindikaatori
arendamise raames. arendamise raames.

330 000,00

Jaanuardetsember
2008

RE EUSK

Jaanuardetsember
2008

205 803,00

ALAEESMÄRK 2: Seireandmete kvaliteet on paranenud ja andmete hulk kasvanud aastaks 2009 ning EUSK osaleb EMCDDA REITOX võrgustiku töös.

Meede 1: Narkoolukorra, vastutegevuse ja narkopoliitika seire teostamine, andmete interpreteerimine ja analüüs ning rutiinsete seireandmete kvaliteedi parandamine

Sihtrühm: Eesti ja EL poliitikud, teadlased, otsuste tegijad, eksperdid

RE NERS

ESPAD 2007 rahvusvaheline raport ilmub aastal 2009, kuna osad riigid ei esitanud andmeid õigeaegselt.
Jaanuaris 2008 toimus ESPAD 2007 Eesti tulemuste tutvustamine.

Uurimuse läbiviimiseks sõlmiti leping TLÜ RASI-ga summas 205 803 krooni. Uuringu eesmärgiks on võrrelda
muutusi 16-69.a elanike tervisekäitumises (sh narkootikumide, alkoholi ja tubaka tarvitamine), hoiakutes (sh
hoiakud HIV-positiivsete inimeste suhtes) ja väärtushinnangutes 5-aastatste perioodide lõikes.2008.a. uuringu
ankeeti lisati ka uue moodulina seksuaalkäitumisega seonduvad küsimused. Antud uuring on postiküsitlus, mille
valim telliti AS Andmevarast ning see põhineb rahvastikuregistril. Üldvalimi suuruseks oli 4000 inimest. 2008 a.
mais viidi läbi pilootuurimus, mille tulemusel viidi ankeeti sisse olulised parandused. Küsitlusankeet koos makstud
vastustega postitati oktoobris 2008. Laekunud ankeedid kontrolliti ja kodeeriti, andmed sisestati statistilise
andmetöötluspaketiga SPSS. Valimi kooskõlla viimiseks Eesti 16-69-aastase elanikkonna struktuuriga kaaluti
kogutud uuringuandmed soo, rahvuse ja vanuserühma suhtes. Andmete analüüs teostatakse ja uurimuse raport
valmib suvel 2009.

1.01.2008 alustati andmekogu pidamist. 2008 a. NERSi tegevuskavas ei ole välja toodud eraldi summat
narkomaaniaravi andmekogu pidamiseks. Seisuga 1.01.2008-31.12.2008. a esitas 11 narkomaaniaraviga
tegelevat tervishoiuasutust andmekogusse 839 teatist, millest 618 olid ravi alustamise ja 221 ravi lõpetamise
teatist. Andmete analüüs teostati 2009 a. algul ja esitletakse andmekogu standardväljundina eraldi kogumikus 2009
a veebruaris. Andmete kvaliteedi parandamise eesmärgil teostati andmeannalüüs ka andmeid esitanud keskuste
lõikes ja tagasiside andmete kvaliteedi kohta saadeti igale ravikeskusele individuaalselt 2009. a kevadel.

TAI/EUSK tegevus: Regulaarne narkoseire 1) Iga-aastane narkoseire
alaste andmete kogumine; 2)
teostamine sh regulaarne seireandmete
kogumine Eesti narkoolukorra, vastutegevuse koostada riiklik raport
ja narkopoliitika arengu kohta ja riikliku raporti EMCDDAle ja VV
narkomaania ennetamise
koostamine ning koostöö tegemine
komisjonile; 3) Arendada
seireandmete (võtmeindikaatorid)
koostöös EMCDDA ja teiste
parandamiseks Eestis ja EL tasandil.
REITOX võrgustiku
Järgmised tegevused teostatud: a) igateabekeskustega narkoseire
aastane seireandmete kogumine Eesti
narkoolukorra, vastutegevuse ja narkopoliitika indikaatoreid; 4)
kohta; b) riikliku raporti koostamine EMCDDA- Meediasuhete korraldamine
ja ad hoc päringutele
le; b); c) VV narkomaania ennetamise
vastamine; 5) infovahetuse
komisjonile ühe raporti koostamine; d)
korraldamine EMCDDA, EL
koostöö EMCDDA-ga ja teadusasutustega
indikaatorite metoodika parandamiseks ning REITOX teabekeskuste ja
Eesti ekspertide vahel.
uute indikaatorite arendamiseks; e) riskide
hindamise ja uute psühhoaktiivsete ainete
kontrolli süsteemi (EWS) juurutamine; f)
Meediasuhete korraldamine, EMCDDA ad hoc
päringutele vastamine.

Lisaks aastaks planeeritud
tegevustele, mis kõik ka
teostati, sisestati kogutud
andmed EMCDDA
veebipõhisesse andmete
kogumise süsteemi Fonte.
Võrreldes varasemate
aastatega keskendus 2008 a.
EUSK teadusteemade,
eelkõige narkootikumide ja
1 635 000,00
1 635 500,00
HIV/AIDSi epidemioloogiliste
ning kvalitatiivsete uuringute,
(sh 933 000 EUSK (sh 871 244 kr riik ja
täitmisele. Aruandeperioodil
riigieelarvest ja 702 763 756 EMCDDA)
osalesid EUSK töötajad nelja
500 kr EMCDDA)
uuringu
elluviimisel (vt. aruande
analüütilist osa).

RE EUSK
EMCDDA
Jaanuardetsember
2008

a, b, c, d, e, f) EUSK täitis EMCDDA ja TAI vahel sõlmitud grandilepingus GA.08.RTX.007.1.0. tulenevaid REITOX
teabekeskuse kohustusi (sh andmete kogumine ja EMCDDA-le esitamine Fontesse, raporti koostamine Eesti
narkoolukorarst, ennetustööst ja poliitika arengust, EL narkoseire keskuse andmete ja info edastamine Eesti
koostööpartneritele, tulemus-, finants –ja tegevusraportite koostamine; EWS juurutamine, EMCDDA meediasuhete
korraldamine jms). a) 2008 a. koostati EMCDDA-le 2007 a. andmete põhjal riiklik raport narkoolukorrast,
ennetustegevusest ja poliitika arengust Eestis (eesti ja inglise keeles). b) VV narkomaania ennetamise komisjonile
koostati 1 raporti. Lisaks: 1) täitis EUSK ametkondadest kogutud andmete põhjal 3 UNODC küsimustikku (ARQ I,
II, III) ja edastas need Sotsiaalministeeriumile läbi Välisministeeriumi UNODC-le ametlikuks esitamiseks; 2) EUSK
osales nelja uuringu teostamisel SNde hulgas (vt. aruande analüütiline osa). Regulaarseks narkoseireks kulutatud
kogusumma sisaldas ka kulutusi narkomaaniaravi andmekogu pidamiseks (vaata VI SE 1 AE1 M2 tegevus 3).

Selgitus: EMCDDA eraldab igaaastaselt TAI-ga sõlmitava
grandilepingu raames REITOX
teabekeskuse narkoseirealaste
tegevuste teostamiseks ettenähtud
abikõlbulikust kulust pool

VI SE1 AE2 M1 KOKKU (TAI/EUSK)
1 635 500,00

1 635 000,00

VI SE1
AE3

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

VI SE1
AE3 M1

Meede 1: Andmete regulaarne esitamine EDDRA, ELDD hinnatud ennetusprojektide ja narkomaaniaalaste õigusaktide andmebaasi, luuakse toimiv internetipõhine hinnatud ennetusprojektide andmebaas, luuakse varajase hoiatuse ja hindamise andmebaas ning vahetatakse andmeid selle raames

Sihtrühm: Eesti ja EL poliitikud, teadlased, otsuste tegijad, eksperdid
TAI/EUSK tegevus: Info ja teabevahetuse
1) EMCDDA raportite ja
muude publikatsioonide
korraldamine.
levitamine; 2) osalemine
Toimusid järgmised tegevused: a) Levitati
EMCDDA aastaraporti ja
EMCDDA raporteid ja muid publikatsioone;
muude tehniliste raportite
levitamine ning EMCDDA meediasuhete
koostamisel ja keelelise
vahendamine; b) korraldati regulaarne
korrektuuri teostamisel; 4)
infovahetus varajase hoiatuse ja riskide
Regulaarne infovahetus
hindamise (EWS) raames; c) osaleti
varajase hoiatuse (EWS) ja
EMCDDA aastaraporti ja muude tehniliste
raportite koostamisel ja keelelise korrektuuri riskide hindamise projekti
raames; 5) andmete ELLD
teostamisel; d) EWS raames andmete
vahetus korraldatud; e) regulaarselt esitatati andmebaasi, 6) EMCDDA
meediasuhete korraldamine
andmeid ELLD andmebaasi.
sh tegevus nende
aastaraporti esitlemiseks
Brüsselis

1) levitati EMCDDA raportit ja
muid tehnilise publikatsioone;
2) osaleti EMCDDA
aastaraporti ja muude
tehniliste raportite koostamisel
ja keelelise korrektuuri
teostamisel; 3) Korraldati
regulaarne infovahetus
EMCDDA varajase hoiatuse
170 000,00
106 454,00
ja riskide hindamise projekti
raames. 4) esitati andmeid
(sh riik 85 000 kr ja (sh riik 53 227 kr ja Jaanuar 2008
ELLD andmebaasi; Lisaks
EMCDDA-lt 85 000 EMCDDA-lt 53 227
osaleti EMCDDA
kr)
kr)
meediasuhete korraldamisel
Eestis ja panustati EL
narkoseirekeskuse
aastaraporti valmimisse ja
selle esitamisele Brüsselis
novembris 2008.

VI SE1 AE3 M1 KOKKU (TAI/EUSK)
VI SE1
AE4 M1

170 000,00

RE EUSK
EMCDDA

Tegevus toimus vastavalt EMCDDA 2008 a. grandilepingule ja nende tööplaanile. Toimuseid järgmised tegevused:
a) Koostööpartneritele edastati EMCDDA aastaraport, temaatilisi väljaandeid, teadusmonograafiaid jm trükiseid.
Eesti koostööpartneritele edastati EMCDDA EWS projekti raames saadud infot ja korraldatakse infovahetus
erinevate ametkondade vahel Eestis. Osaleti EMCDDA poolt EL liikmesriikide REITOX teabekeskustest saadud
andmete põhjal koostatud aastaraportis esitatud andmete õigsuse kontrollimisel ja raporti esitlemisega seotud
meediasuhtluse korraldamisel. Koostöös EMCDDA-ga tehti panustati aastaraporti esitlemisele Brüsselis
novembris 2008 ja tehti ettevalmistusi muudeks pressiüritusteks. Pikaajalises rakendusplaanis märgitud tegevus
d (internetipõhine hinnatud ennetusprojektide andfmebaasi loomine) ei toimunud kuna seni pole ennetusprojekte
hinnatud ja vajadus taolise andmebaasi loomiseks seetõttu puudub. EMCDDA EDDRA andmebaasi tegevus
korraldatakse ümber, mistõttu tegevust 2008. a ei toimunud.

106 454,00

Meede 1: Võtmeindikaatorite ja teiste seireindikaatorite kvaliteedi parandamine

Sihtrühm: Eesti ja EL poliitikud, teadlased, otsuste tegijad, eksperdid
TAI/EUSK tegevus: Parandada koostöös
1) Osalemine REITOX
1) Osaleti REITOX
teabekeskuste juhtide
teabekeskuste juhtide
EMCDDA ja REITOX teabekeskustega EL
koosolekutel (2); 2) EL
koosolekutel 2 korda aastas;
narkoseire indikaatorite kvaliteeti EMCDDA
2008 a. tööprogrammi raames läbi järgmiste võtmeindikaatorite ekspertide 2) Eesti võtmeindikaatorite
töökoosolekud (5); 3) EL
eksperdid osalesid kokku viiel
tegevuste: a) 2 korda aastas Reitox
284 000,00
andmete kogumise
EMCDDA EL indikaatorie
teabekeskuste juhatajate koosolekutel
282 333,00
metoodika koosolekud; 4)
ekspertide töökoosolekutel; 3)
osalemine; b) Eesti eksperdid osalesid viiel
(sh EUSK
Jaanuar 2008
EMCDDA eestvõtmisel
korraldatud ad hoc töögrupid;
EMCDDA võtmeinidikaatori töökoosolekul.
(sh riik 229 094 kr ja
riigieelarvest 142
korraldatud ad hoc töögrupid; 4) Horisontaalne koostöö
EMCDDA 53 239 kr)
000 kr ja E
5) Horisontaalne koostöö
teiste REITOX
EMCDDA-lt 142 000
teiste EL riikide REITOX
teabekeskustega.
kr)
teabekeskustega (1).

RE EUSK
EMCDDA

EUSK osales kõigil EMCDDA 2008 a. grandilepingus narkoseire indikaatorite arendamiseks planeeritud
koosolekutel. Horisontaalne koostöö teiste EL riikide teabekeskustega jäi ära ajapuudusel kuna EUSK keskendus
2008 a teadusteemade (4 teadusprojekti) läbiviimisele ja eelnimetatud projektiks inimressurss puudus.
Kogusumma sisaldab kulutusi 2008. a. EUSK töötajate koolitustele (sh andmetöötlusprogrammi STATA
erikursused ning moodsate meetodite kasutamine epidemioloogias ja biostatistikas), eesmärgiga arendada EUSK
töötajate oskuseid ja teadmisi välisallikatest teadusprojektidele rahaliste vahendite taotlemiseks ja nende
läbiviimiseks (vt. analüütilist aruannet). EMCDDA eestvõtmisel EL andmete kogumise metoodika koosolekutel ei
osaletud.

VI SE1 AE4 M1 KOKKU (TAI/EUSK)
VI SE1 KOKKU

VI SE2

284 000,00

282 333,00

2 419 500,00

2 229 590,00

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

Mõju indikaatorid:
* Toimiva ennetus - ja sekkumisprogrammide kvaliteedijuhtimise ja kontrollisüsteemi loomine ja rakendamine; seoses ametikoha mittetäitmisega ei toimunud 2008.a.; 2009.a. on töökorraldus muudetud võimaldamaks tegevuste elluviimist
* Strateegia raames läbi viidud hinnatud ennetus- ja sekkumisprojektide arv; seoses ametikoha mittetäitmisega ei toimunud 2008.a.; 2009.a. on töökorraldus muudetud võimaldamaks tegevuste elluviimist
* Narkopoliitika arengu hindamise uuringu ja teiste ad hoc hindamiste läbiviimine 2009.a on planeeritud rehabilitatsiooniteenuste hindamine
VI SE2
AE1

ALAEESMÄRK 1: Hinnata regulaarselt (juhuslikult valitud) narkomaania ennetuse sekkumisprogramme

VI SE2
AE1 M1

Meede 1: Regulaarne andmete kogumine uimastipoliitika arengu kohta, narkopoliitika ja -strateegia hindamine

TAI tegevus: Narkomaania valdkonna hindamise süsteemi väljatöötamine ja käivitamine
Ennetus - ja sekkumisprogrammide
1
kvaliteedijuhtimise ja kontrollisüsteemi
loomine
ja rakendamine
VI SE2 AE1
M1 KOKKU(projektide
(TAI/EUSK)
VI SE2
AE2

VI SE2
AE2 M1

0

160 000,00

0,00

160 000,00

0,00

Tegevus ei
toimunud

RE NERS

Tegevused on edasi lükkunud seoses narkomaania hindamise analüütiku puudumisega TAI EUSK koosseisus.

ALAEESMÄRK 2: Suurenenud on valdkonna spetsialistide poolt kokku lepitud teenusekirjelduse alusel toimivate teenuste hulk
Indikaatorid:
* Teenuste arv, millele on valdkonna spetsialistide poolt kokku lepitud teenusekirjelduskokku on 7 kirjeldust (opiaatsõltuvuse ravijuhis + teenusekirjeldused lepingupartneritele ravi- ning rehabilitatsiooniteenuste osutamiseks)
* Hindamise läbinud narkomaania ennetamisele suunatud tegevuste arv hindamine on tehtud ühele ravijuhisele (opiaatsõltuvuse ravijuhis)
Meede 1: Töötada välja ja regulaarselt kaasajastada narkomaania ennetamise, tervishoiu- ja hoolekandeteenuste kriteeriumid ning nõudeid teenuste pakkumiseks. Arendada välja teenuste ja ennetustegevuste kvaliteedijuhtimise süsteem (koos elukestva õppe ja supervisiooniga).

TAI tegevus: Kvaliteedijuhtimissüsteemi (sh ühtsed rahastamispõhimõtted ja omaosaluse määramine) arendamine ja rakendamine
Väljatöötatud ja kaasajastatud
kvaliteedijuhtimise süsteem sh sisaldab
ühtseid rahastamispõhimõtteid
1

0

100 000,00

6 441,00

September detsember
2008

RE NERS

TAI tegevus: Kahjude vähendamine, ravi- ja rehabilitatsioonijuhiste, st kvaliteedistandardite kaasajastamine
Väljatöötatud ja kaasajastatud kahjude
vähendamise teenuste juhised st
kvaliteedistandardid
3
0
74 590,00
Väljatöötatud ja kaasajastatud ravi- ja
rehabilitatsiooonijuhised st
kvaliteedistandardid

strateegia tegevuskulud (sisaldab strateegia
täitmisega seotud spetsialistide töötasusid sh
töövõtulepingu alusel töötavate spetsialistide
töötasusid)
VI SE2 AE2 M1 KOKKU (TAI)
VI SE 2 KOKKU
NERS VI KOKKU

Sotsiaalminnisteerium ja haldusala
TAI+EUSK+välisvahendid
Sh RIIGIEELARVE strateegia tegevusteks

1

13 330,00

2007. aastal valmis esialgne kvaliteedi süsteemi kirjeldus, mille edasi arendamine sõltub puuduvate
teenusekirjelduste valmimisest (vt Tegevus 3).
04.12. toimus kohtumine Eesti Haigekassa esindajatega, mille eesmärgiks oli narkomaania ravi ja rehabilitatsiooni
kulumudelite väljatöötamise plaani koostamine. Kulumudelite väljatöötamine toimub 2009. aastal.
Vahendid suunatud ümber teiste tegevuste elluviimisele.

Paralleelselt kahjude vähendmaise õppematerjali koostamisega on täiendamisel/väljatöötamisel motiveeriva
nõustamise, tänavatöö juhendmaterjalid. Töö jätkub 2009. aastal.
Koostöös Eesti Püshhiaatrite Seltsiga toimus 2007. aasta lõpus valminud opiaatsõltuvuse ravijuhiste
edasiarendamine.

Juunidetsember
2008

RE NERS

Jaanuardetsember
2008

RE NERS

Juuni-juuli 2008 osales TAI Referents OÜ, Ida- ja Lääne-Virumaa maavalitsuste poolt algatatud "Ida- ja Lääne-Viru
maakondade pikaajaline tegevuskava sõltlaste tööturule integreerimiseks" väljatöötamise protsessis.

0

1 772 944,00

1 779 963,27

1 947 534,00

1 799 734,27

2 107 534,00

1 799 734,27

4 527 034,00

4 029 324,27

Eelarve

Tätimine

26 765 865,00

24 052 389,50

25 467 034,00

23 580 588,50

23 377 534,00

21 353 103,00

17 254 740,00

<- summa planeeritust väiksem, sest laste raviteenus lükkus 2009.aastasse. Tegevused viidi ellu ning teostati rahaliselt planeeritumast kokkuhoidlikumalt, et 2008.a.
15 461 301,00 ülejäävad vahendid kanda üle vähenenud eelarvega 2009.aastasse.

sh eraldised
4 090 118,00

4 090 118,00

2 032 676,00

1 801 684,00

sh majanduskulu
sh personalikulu

<- summa planeeritust väiksem, sest TAI koosseisus jäi üks ametikoht täitmata

1 160 000,00

1 153 565,50

388 670,00

385 962,60

771 330,00

767 602,90

929 500,00

1 073 920,00

0,00

120 000,00

929 500,00

870 222,00

Sh RIIGIEELARVE strateegia EUSK tegevusteks
sh majanduskulu
sh personalikulu
MUUD RAHASTAMISALLIKAD KOKKU
Sh Tervise Arengu Instituudi administratiivne kulu
Sh EMCDDA EUSK tegevusteks (välisvahendid)
Sh UNODC (välisvahendid)
Sh SoM HKO
Sh SoM TTO

HTM
JuM
SiM ja haldusala
MTA
NERS 2008 KOKKU

0,00

83 698,00

305 931,00

397 914,00

992 900,00

<- summa planeeritust suurem, sest lisaks planeeritud lastevanemate koolitustele tehti koolitusi ka KOV sotsiaaltöötajatele

73 887,00 <- koolitus algas 2008.a. IV kvartalis, üle jäänud vahendid kantakse 2009.aastasse

Paljud HTM tegevused, mis on NERSs välja toodud, nagu nt
noorsootöö - õigusrikkujale suunatud projektid; laagrid ja
huvitegevuse toetus ei ole üksnes narkoennetus, vaid ka
noorte enda isiku arendamiseks vajalik. Seega ei saa
konkreetsied summasid välja tuua.
3 953 500,00

2 881 830,00

10 000 000,00

10 000 000,00

2 020 000,00

2 294 197,00

42 739 365,00

39 228 416,50

<- summa planeeritust väiksem, sest ära jäi mobiililevi tõkestavate seadmete paigaldus ning narkootiliste ainete avastamise detektorite hankimine

