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EMP/Norra toetused 2009-2014

Peamised eesmärgid:

�aidata kaasa majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse 

vähendamisele Euroopa Majanduspiirkonnas; 

�tugevdada kahepoolseid suhteid doonor ja abisaajariikide 

vahel omavahel kokku lepitud esmatähtsates valdkondades;

� lisaks Eestile on abisaajariikide hulgas veel Läti, Leedu, 

Poola, Tšehhi, Slovakkia, Sloveenia, Ungari, Rumeenia, 

Bulgaaria, Küpros, Kreeka, Malta, Hispaania ja Portugal;

�kokku on Eestis EMP/Norra toetuste programme 11, täpsem 

info www.eeagrants.fin.ee; 

�programmide lõpptähtaeg on 30.04.2016.



Programmi „Rahvatervis“ üldinfo

�Üldeesmärk: Rahvatervis on paranenud ja ebavõrdsus 

tervise osas on vähenenud

�Programmi operaator: Sotsiaalministeerium 

(Rahvatervise osakond ja finants- ja varahalduse 

osakond)

�Programmi partner: Norra Rahvatervise Instituut

�Eelarve: 10 484 706 eurot, s.h Norra toetus 8 912 000 

eurot



Programmi „Rahvatervis“– peamised tegevused

Programmi põhifookus on laste vaimsel tervisel
�Vaimse tervise teenuste arendamine;

�Teenuste kvaliteedi tõstmine ja kättesaadavuse parandamine 
regionaalsel tasandil; 

�Spetsialistide koolitamine ja nende kompetentsuse 
suurendamine (s.h mitte tervise sektoris);

�Veebipõhiste vaimse tervise ja reproduktiivtervise alaste teenuste 
arendamine;

�Laiemalt tervisttoetavat elukeskkonda arendavad tegevused 
(teadlikkuse tõstmine vaimse tervise probleemidest);

�Juhiste koostamine tervisliku käitumise edendamiseks (s.h 
sõltuvusainete tarvitamise ennetamiseks) kohalikes 
omavalitsustes;

�Nakkushaiguste leviku tõkestamine vanglates (nii 
ennetustegevus kui ka ravi).



12-20% alla 18aastastest 
esineb vaimse tervise 
probleeme.* 

Depressiivsete episoodide 
esinemist viimasel 12 kuul oli 
18,4 % 15a. poistest ja 38,4% 
15a. tüdrukutest.*

13-15a. hulgas tarvitas iga 
nädal alkoholi 23% poistest ja 
20% tüdrukutest.*

*Eesti Psühhiaatrite Liidu andmetel

*Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring 

2009/2010 (HBSC), Tervise Arengu Instituut



Keskmine suitsiidi näitaja 
Eestis 2011a. oli 14.29, 
Euroopa Liidu keskmine 
10.24* 

Alkoholi tarbimine ühe elaniku 
kohta Eestis 2011a. oli 10,6 
liitrit*, Soomes 8,2, Rootsis 6,1 
ja Norras 5,3 liitrit*

*WHO, Health for you database.

*Eesti Konjunktuuriinstituut.

Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis.   
Aastaraamat 2012, Tervise Arengu Instituut.



Programmi rakendusskeem

Eeldefineeritud projektid

Avatud taotlusvoorud



Eeldefineeritud projektid
�Tallinna Laste Vaimse Tervise Keskuse loomine –

elluviija Tallinna Lastehaigla

Toetus 4 165 000 eurot 

�Pikaajalise ravi- ja rehabilitatsiooniteenuse 
arendamine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele 
– elluviija Sotsiaalkindlustusamet

Toetus 1 728 000 eurot

�Laste vaimse tervise teenuste kontseptsioon –
elluviija Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakond

Toetus 200 000 eurot

�Nakkushaiguste ennetamine ja ravi vanglates –

elluviija Justiitsministeerium

Toetus 800 000 eurot



Avatud taotlusvoor 1

�Regionaalsed vaimse tervise keskused
�1 275 000 eurot

�Maksimaalne taotletav toetus 425 000 eurot

�Potentsiaalsed taotlejad haigla pidajad, kes on määratletud 

Tervishoiu korraldamise seaduse §22 lõike 2 tähenduses

�Taotlusvooru eesmärk on:

-vaimse tervise teenuste arendamine ja kättesaadavuse parandamine 
regionaalsel tasandil;

-võrgustikutöö edendamine erinevate sektorite vahel;

-spetsialistide koolitamine.



Avatud taotlusvoor 2

�Veebipõhiste teenuste arendamine vaimse tervise 
ja reproduktiivtervise valdkonnas
�595 000 eurot

�Maksimaalne toetussumma 250 000 eurot

�Potentsiaalsed taotlejad mittetulundusühingud ning haridus- ja 
teadusasutused

�Taotlusvooru eesmärk on:

�Veebipõhiste teenuste arendamine nii laste, lapsevanemate kui 
ka spetsialistide jaoks;

�Veebipõhiste nõustamisteenuste arendamine.



Avatud taotlusvoor 3

�Tervisliku käitumise edendamine (sotsiaalkampaaniad, 
sõltuvusainete tarvitamise ennetamine ) KOV-des, 
vaimse tervise alase teadlikkuse tõstmine mitte tervise 
sektori spetsialistide hulgas (koolitused, juhendite 
koostamine)
�870 000 eurot, s.h broneeritakse vahendid sotsiaalkampaaniaks ja 
ülejäänud tegevusteks

�Maksimaalne toetussumma 330 000 eurot (sotsiaalkampaaniad) ja 
200 000 eurot (koolitused)

�Potentsiaalsed taotlejad mittetulundusühingud ning haridus- ja 
teadusasutused



Avatud taotlusvoorud

�Kõikidel projektidel on omaosalus 15%, v.a 
valitsusvälistel organisatsioonidel 10%

�Minimaalne taotletav summa 170 000 eurot

� Infot taotlusvoorude toimumise ja tingimuste kohta saab 

Norra toetuse programmi „Rahvatervis“ koduleheküljelt 

http://norra.sm.ee 



Koostööprogrammid

„Riskilapsed ja –noored“ programm

http://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ 

„Kodune ja sooline vägivald“ programm

http://www.sm.ee/norra-programmi-uldleht/koduse-ja-

soopohise-vaegivalla-vaehendamise-programm.html 



Tänan tähelepanu eest!


