LISA 2

PROSTITUTSIOONI KAASATUTELE SUUNATUD NÕUSTAMISTEENUSED
EESMÄRK:
Teenuse eesmärgiks on ennetada HIV-nakkuse ja teiste vere ning seksuaalsel teel levivate
infektsioonide levikut prostitutsiooni kaasatute seas. Eesmärgi saavutamiseks rakendatakse järgmisi
meetmeid:
➢ Nõustamise kaudu tõstetakse prostitutsiooni kaasatute seas teadmisi seksuaalsel teel levivate
infektsioonide, HIV, hepatiitide ja tuberkuloosi osas, parandatakse oskuseid nimetatud
haiguste nakatumise vältimiseks ning vajadusel jagatakse infot ravivõimaluste kohta.
➢ Jagatakse turvaseksi vahenditeid (kondoomid, libestusained) ning vajadusel õpetatakse nende
kasutamist.
➢ Prostitutsiooni kaasatud suunatakse vastavalt vajadusele HIV-nakkuse ja suguhaiguste
ennetamise, nakkuse tuvastamise ja raviteenustele.
➢ Prostitutsiooni kaasatutele edastatakse informatsiooni erinevate teenuste kohta.

SIHTRÜHM:
Teenus on suunatud isikutele, kes tegelevad seksuaalteenuste osutamisega.

TEENUSE OSUTAMISE PÕHIMÕTTED
➢ Teenuse osutamisel seatakse esikohale prostitutsiooni kaasatud isiku psühholoogiline/emotsionaalne ja füüsiline turvalisus.
➢ Teenuse osutamisel järgitakse võrdse kohtlemise põhimõtteid ja austatakse igaühe
inimväärikust. See tähendab muuhulgas, et Teenus peab olema kättesaadav kõikidele
klientidele sõltumata nende vanusest, religioonist, rahvusest, etnilisest kuuluvusest,
seksuaalsest orientatsioonist, tervislikust seisundist ja sotsiaalsest staatusest.
➢ Teenuse osutamisel lähtutakse esmajärjekorras kliendi vajadustest ja eelistatakse
abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ning kliendi suutlikkuse suurendamisele
korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt. Klienti kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel.
➢ Teenuse osutaja teeb koostööd riigi- ja kohaliku omavalituses asutuste ning asjaomaste
juriidiliste isikutega.

TEENUSE RAAMES TEOSTATUD TEGEVUSED:
➢ Nõustamise käigus käsitletakse järgmisi teemasid: HIV, tuberkuloos, hepatiidid ning seksuaalsel
teel levivad infektsioonid (STLI) - nimetatud haiguste/nakkuste diagnostika ja ravi võimalused;
➢ Turvaseksi põhimõtete selgitamine, turvaseksi rakendamine erinevate seksuaalpraktikate puhul,
sealhulgas erinevate kaitsevahendite (kondoomid, libestusained) jagamine.
➢ Rasedusvastaste vahendite alane nõustamine: erinevate vahendite toimemehhanismid, kuidas
neid kasutatakse, erinevate vahendite plussid ja miinused (suukaudsed rasestumisvastased
vahendid, emakasisesed vahendid, naiste ja meeste kondoomid, pessaar, spermitsiidid), eripära
prostitutsiooni kaasatute puhul. Vajadusel rasedustestide jagamine.
➢ Vastavalt võimalusele ja vajadusele HIV kiirtestimise pakkumine. Nõustamise käigus selgitatakse
aknaperioodi pikkust. Vajadusel suunamine infektsionisti vastuvõtule. Abi pakkumine
registreerimisel infektsionisti vastuvõtule.
➢ Psühhosotsiaalne toetus ja nõustamine HIV-positiivseks osutunud prostitutsiooni kaasatud isikule.
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➢ Prostitutsiooni kaasatud isikule turvalise käitumise põhimõtete ja praktiliste võtete tutvustamine
suhtlemisel vägivaldsete ja eriliselt käituva klientidega.
➢ Uimastiprobleemidega klientidele jagatakse infot, kuidas ohutumalt narkootikume tarvitada ja
üledoose ennetada. Süstimistarvikute (süstlad, nahapuhastuslapid jne) jagamine.
➢ Vastavalt kliendi vajadusele jagatakse informatsiooni HIV-testimise, kahjude vähendamise teenust
pakkuvad keskuste, sõltuvushäirete ravi- ja rehabilitatsiooniteenuste ning sotsiaal- ja
tervishoiuasutuste kohta.
➢ Kliendile regulaarse tervisekontrolli vajaduse selgitamine ning info jagamine tervishoiuasutuste,
nende aadresside ja lahtiolekuaegade kohta. Ravikindlustuseta klientidele selgitatakse nende
õigust saada vältimatut tasuta arstiabi.
➢ Erinevate infomaterjalide/ trükiste jagamine.
➢ Olukorra ja klientide probleemide kaardistamine, valdkonna seire ja analüüs ning sisendi andmine
teenusekorraldajale ja poliitikakujundajatele.

Väljatöö
Väljatöö eesmärk on kaasata sihtrühma esindajad prostitutsiooni kaasatutele suunatud nõustamisteenustele. Eelkõige on väljatöö suunatud neile klientidele, kes keskuses ei käi.
Väljatöö koosneb järgmistest komponentidest:
➢ (Veebi)allikate monitoorimine kliendikontaktide leidmiseks;
➢ visiidid prostitutsiooni kaasatud isikute viibimis- ja tegevuskohtadesse (nt. korter; motell,
hostel jne);
➢ vajadusel kondoomide, libestsuainete, rasedustestide ja süstalde jagamine;
➢ sihtgrupiga kontakti hoidmine erinevaid suhtluskanaleid kasutades ja usaldussuhte loomine;
➢ sihtgrupi regulaarne teavitamine olemasolevatest teenustest.

NÕUDED PERSONALILE
➢ Nõustamist viib läbi vastava koolituse läbinud töötaja.
➢ Vähemalt 1 kord aastas osaleb töötaja erialasel täiendkoolitusel ja /või seminaril.
➢ Iga kliendiga vahetult kokku puutuv nõustamisteenuse osutaja peab omama tööks sobivaid
isiksuseomadusi.
➢ Töötajal ei tohi olla sõltuvust alkoholist ega narkootikumidest või psühhotroopsetest ainetest.

TEENUSE OSUTAMISE REGISTREERIMINE JA ARUANDLUS:
Teenuse osutamise käigus kogutakse jooksvalt järgmisi andmeid:
➢ Iga nõustatav prostitutsiooni kaasatud klient saab anonüümse kliendikoodi, mille alusel
registreeritakse teenuse osutamine;
➢ Iga toimunud nõustamine registreeritakse kliendikoodi alusel tabelisse. Tabelisse sisestatakse
kuupäev, kliendikood ja nõustamise teema.
➢ Lisaks toimunud nõustamistele kantakse tabelisse ka info nende klientide kohta, kelle puhul
toimus ainult kondoomide, libestusaine, rasedustestide, süstalde jagamine ning infovahetus.
➢ Iga kuu kohta koostatakse eraldi klientide registreerimise tabel, mille alusel täidetakse
tegevusaruande vorm
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