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Pakutavad teenused

- Kahjude vähendamise teenus Narvas ja Sillamäel

- Naloksooni koolitused

- Võõrutusraviteenus

- Statsionaarne rehabilitatsiooniteenus Viljandis ja Sillamäel

- Asenduskaristus koostöös Justiitsministeeriumiga

- Ambulatoorne rehabilitatsiooniteenus ehk järelteenus

Tallinnas, Jõhvis, Narvas



Meeskond:

Õed

Psühhiaater

Psühholoogid 

Sotsiaaltöötajad  

Füsioterapeudid

Kogemusnõustajad

Tegevusjuhendajad



Võõrutussündroomi ravi ehk detoksifikatsiooni eesmärk on 
on tarvitatava narkootilise aine manustamise kohene või 

järkjärguline lõpetamine ning sellega seotud 
võõrutusnähtude vältimine või leevendamine.

Teenusele tulek ja teenusel viibimine on vabatahtlik ning 
põhineb inimese enda motivatsioonil.

Kasutatavate suundade ja meetodite keskmes on klient,
kui motiveeritud isiksus, kellesse suhtutakse empaatia ja 

austusega.



Alates augustist 2017 pakutakse statsionaarset 
võõrutusteenust Viljandis kestusega kuni kuu aega;  

on 10 kohta M/N. 

Alates augustist 2017 – mai 2018 on 145 
haiguslugu, 

neist 40 on olnud naised



Statsionaarne rehabilitatsiooniteenus Viljandis ja Sillamäel

Viljandis (M/N) ja Sillamäel (M) 
– kestvus 6-9 kuud/ 55 kohta

Programmi eesmärk:
- lähtume, et inimene on tervik
- pidev isiksuse areng
- klient naaseb tagasi ühiskonnaellu



Järelteenus on vajalik isiksuse arengu jätkumiseks, 
integreerimiseks ühiskonda ja sotsiaalse võrgustiku loomiseks, 

tagasilanguse profülaktikaks ja lähedaste informeerimiseks. 

Alates 2014 aastast pakume ambulatoorset järelteenust Tallinnas, 
Jõhvis ja alates 2018 ka Narvas.

Täna on järelteenusel umbes 100 klienti.



Klient jätkab järelteenusel tööd enesearengu seisukohast:

- individuaalne töö psühholoogiga

- teraapiagrupid psühholoogiga

- üldharivad loengud grupis

-juhitud eneseabi grupp

-sotsiaalsfääris koostöö juhtumikorraldajaga

Järelteenuse raames on loodud  lähedaste tugigrupp:

-toimetulek emotsionaalse seisundiga

-kaassõltuvus- mis see on ja kuidas edasi?



Rehabilitatsioonikeskus numbrites

•Töötajaid 80, kellest 16 on kogemusnõustajad ja 13 neist on 

läbinud programmi meie keskuses. Lisaks töötab 5 meie 

keskuse programmi läbinud klienti teistes sama sihtrühmaga 

töötavates asutustes.

•Viljandis on kogu programmi lõpetanud alates 2012 aastast 104

inimest, Sillamäel 2017ndal aastal 24 inimest.

•Viljandi osakonnas on peaaegu 6 aasta jooksul alustatud 489 

haiguslugu (nt 2012 19 haiguslugu ja 2017 175 haiguslugu).

•Järelteenusel osaleb 04.01.18 seisuga 100 klienti!



Kainete rida juuni 2017



Tänan kuulamast!


