
U KLIINIK
PIKKORAINEN & PIKKORAINEN



STRATEEGIA
Sõltuvushaigete toetamine läbi kahjude vähendamise keskuse on osa tervishoiusüsteemist. See on konkreetsele 
riskigrupile suunatud patsiendikeskne institutsionaalne meede. Loovlahenduse strateegia põhineb sellel tõigal ning alustab selle 
visualiseerimisest.

Eesmärgiks on luua ühtne ja usaldusväärne visuaalne kuvand asutusele. Uus nimi “U kliinik” on konkreetne ja kompaktne ning 
haakub paremini muude tervishoiuasutuste nimetustega. Seda teeb ka kliinilistes toonides vaoshoitud visuaal.

Uue piirkondliku U kliiniku saabumisest teatav kampaania on sisult neutraalne ja informeeriv. See ei püüa suunata 
sihtrguppi ega õigustada kliiniku olemasolu. Seevastu kampaania teavitab sellest, mida U kliinik pakub, vältides oma 
eksistensi kahtlusealla seadmist. Iga avatava U kliiniku teavituskampaania legitimiseerib ja normaliseerib juba rajatud 
kliinikute olemasolu. U kliinik on sama normaalne asutus kui ükskõik milline teine tervishoiuasutus ning selle vajalikkuse 
kommunikeerimine annaks lihtsalt ruumi kahtlustele selle vajalikkusest.

Lisaks outdoor’idele, bänneritele ja print-reklaamidele vajab U kliinik konkreetset veebilehte, millest on kasu nii klientidele kui 
asjahuvilistele (sh. mures kogukond). Veebileht kommunikeerib eeskätt selgelt seda, mis on asutuse teenused ning mis on nende 
mõju. Olulisel kohal on ka teada olevate eelarvamuste ja murede maandamine kompaktselt esitatud faktide abil. Kampaania 
toob staatilise landing page’ni, kus sihtgrupid saavad infot piirkondlikest U kliinikutest ja kus neid kutsutakse lisainfot küsima.



UIMASTISÕLTUVUS
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U
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Selge ja usaldusväärne 
intitutsionaalne brand.

Kliinilistes pastellsetes 
toonides gradient  
taevas/taust.

Uuest avatavast U kliiniku 
hoonest abstraktne hoone 
nurk pildistatud. Andmaks 
edasi pisikest osa “loost” ning 
viidates sellele, et tegelikult 
on olemas suurem pilt kogu 
uimastisõltuvusprobleemist.

Neutraalne ja informeeriv 
info edastus. Vältides oma 
eksistentsi kahtluse alla 
seadmist. U kliinik on sama 
normaalne asutus, kui ükskõik 
milline teine tervishoiuasutus.

Viitaval kodulehel on 
esitatud kogukonna murede 
maandamine kompaktselt 
faktide abil, samuti 
kutsutakse ülesse lisainfot 
küsima ja dialoogi astuma.











U KLIINIK
Piirkondlikud U kliinikud vähendavad uimastite tarvitamisest tingitud riske nii,  et tarvitamisest põhjustatud 
kahju oleks nii inimesele kui ühiskonnale  võimalikult väike. U kliinikud aitavad nii sõltuvushaigeid kui piirkonda. 
U kliinikud toimivad piirkondades, kus X ja X andmetel on tarvitamisprobleem kõige suurem.

MÕJU
—  kliinikute klientide suundumine ravile on 5 korda kõrgem kui mitteklientide seas.  
 Piirkondlik U kliinik parandab abiteenuste kättesaadavust seal, kus abi vajatakse.
—  HIVi ja teiste nakkushaiguste levimine väheneb.
—  tarvitusvahendite vahetus vähendab süstalde koguseid tänavatel.
—  sõltuvushaigete abistamine vähendab nii sotsiaalset kui majanduslikku koormust tervele ühiskonnale.

U KLIINIK JA PIIRKOND
Piirkonna turvalisus tagatakse turvakaamerate paigaldamise, turvafirma palkamise, politseiga koostöö 
tegemise, haljastuse ja valgustuse parendamise ning järjepidevate puhastustöödega.

TEENUSED
—  ravile motiveerimine ja suunamine 
 —  teabe levitamine
—  üledooside ennetamine
—  nõustamine
—  tugikeskusena toimimine
—  puhaste tarvitamisvahendite ja kondoomide jagamine, mis vähendab HIVi ja teiste nakkushaiguste levimist.

KONTAKT
Sõltuvushaigete abistamine on avaliku huvi küsimus, kuna sellega parandatakse terve ühiskonna heaolu. U kliinik 
teeb tihedat koostööd kohalike kogukondade, kohaliku omavalitsuse ja politseiga.  /Lõpus lisaks kontaktvorm
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