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Rostockis
toimub JCN projekti
lõppkonverents
Projekti JCN lõppkonverents toimub 3. – 5.
septembrini Rostockis
Alates 2012 novembrist on Tallinna Vangla osalenud Euroopa
Komisjoni poolt rahastatud projektis „European treatment and
transition management of high risk offenders - Justice cooperation
network (JCN)”. Projekti eesmärgiks on olnud luua ja arendada
võrgustikutööd keskendudes eelkõige kõrge riskiga kinnipeetavate
vabastamisega seotud probleemidele ja tegevustele, võrrelda ja
jagada erinevate riikide kogemusi kõrge riskiga kinnipeetavate
kohtlemisel, arendada koostööd ning luua üleeuroopaline parimat
praktikat koondav andmebaas keskendudes vabanemisjärgus kõrge
riskitasemega vangide sihtgrupile.
Projekti peakoordinaator on Saksamaa Mecklenburg-Vorpommerni
liidumaa justiitsministeerium ning lisaks Tallinna vanglale osalevad
projektis esindajad Iirimaa, Soome ja Saksamaa justiitsasutustest ning
Greifswaldi ülikool Saksamaalt.
Projekti käigus on:
I.

II.
III.

kujundatud ühine arusaam kõrge riskitasemega kurjategijatega
tehtava juhtumikorraldustöö vallas. Sõnastatud on, keda peetakse
kõrge riskitasemega kurjategijaks riikide üleselt.
Võrreldud kõrge riskitasemega kurjategijate kohtlemissüsteeme ja
-mudeleid.
Analüüsitud partnerriikides rakendatavaid programme, sõnastatud
praktika kõrge riskitasemega kurjategijatega töös, mis võiks olla
miinimumstandardiks kogu Euroopas.

3. -5. septembrini toimub peakoordinaatori juhtimisel Saksamaal
Rostockis konverents, kus esitletakse saadud tulemusi. See on
projekti viimaseks etapiks. Lisaks tulemuste esitlemisele, on
konverentsi eesmärgiks saada läbi töötubade veel olulisi mõtteid kõrge
riskitasemega kurjategijate kohtlemise osas.
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Projekti tulemused on jagatud 4 suuremasse alapeatükki: (1) õiguslik
raamistik ja seadusandlus; (2) karistusaja planeerimine ja ellu
rakendamine; (3) vanglast vabastamine ja juhtumi üleandmine; (4)
integratsioon, järelhooldus ja järelevalve. Kõigil neljal teemal toimuvad
konverentsil töötoad.
Konverentsil on rohkem kui 350 osalejat ja esindatud on üle 30 riigi.
Osalejate seas on erinevate valdkondade spetsialiste, kuna kõrge
riskitasemega kurjategijate kohtlemine eeldab koostööd mitmete
osapoolte
vahel:
kohus,
prokuratuur,
politsei,
vangla,
kriminaalhooldus, välised teenusepakkujad, jne. Eestist osalevad
konverentsil esindajad Justiitsministeeriumist, Sotsiaalministeeriumist,
Sisekaitseakadeemiast, Tallinna, Tartu, Viru ja Harku-Murru vanglast
ning kõikidest politseiprefektuuridest.

Lk 2

Aprillis toimus projekti neljas seminar Schwerinis
Ajavahemikul 2. kuni 5. aprill käesoleval aastal leidis aset
Saksamaal Schwerin’is JCN neljas ja viimane töötuba enne
lõpukonverentsi septembris Rostockis, kus osales ka Tallinna
vangla viieliikmeline töörühm.
Schwerinis seminaril toimus neli töötuba:
Esimeses töögrupp arutles seadusandluse üle. Jõuti
järeldusele, et 5 täpsemat asja peaksid olema riigisiseselt
reguleeritud: Täpsem ravi režiim (kõrge riskiga kurjategijad
peaksid olema terapeutilisel erirežiimil vanglas, mis aitaks
tulevikus paremini ühiskonda astuda); ettevalmistus
vabastamiseks (kõrge riskiga kinnipeetavaid peaks lubama
väljasõite ning nn puhkusi vanglast); ennetähtaegne
vabastamine (seadusandlus peaks täpsustama, kellele
täpsemalt võiks ennetähtaegset vabastamist võimaldama);
kriminaalhooldus (kõrge riskiga kurjategijatele peab
kohaldama karistusjärgse järelevalve, mille abi aidatakse
inimene ühiskonda tagasi); ühiskonna garantii (vabanenutele
peaks olema kättesaadav sotsiaalabi).
Teises töögrupis arutati karistuse planeerimise ja ravi üle.
Jõuti järeldusele, et karistuse planeerimise osas peab
peegeldama kinnipeetavat riskide osas, peab fokuseerima põhilistele riskidele, karistusajaks
tegevuste planeerimine. Ravi osas jõuti järeldusele, et kõik sekkumised peavad olema karistusaja
plaani tegevuste järgi ning peavad aitama kinnipeetavat paremini riskidest vabaneda ja vangla
keskkond peab olema kinnipeetavat toetav.
Kolmandas töögrupis arutleti kinnipeetava ülemineku perioodi ning vabastamist. Järeldati, et
kinnipeetav peaks vabanema ühiskonda kui positiivse inimesena. Et seda saavutada, peavad
erinevad agentuurid omavahel koostööd tegema, milleks vahetatakse omavahel infot. Vangistuses
peaks vange suunama selliselt, et ühiskonda tagasi astudes oleksid nad täisväärtuslikud
ühiskonna liikmed. Täiendavalt peaks kuriteo ohvreid teavitama kinnipeetava vabastamisest.
Neljas töögrupp tegeles teemaga järeltegevus, järelevalve ja reintegreerimine. Leiti, et
järgnevaid asju peaks järgima peale kõrge riskiga kinnipeetava vabastamist: Ühiskonna garantii
(peaks olema sätestatud, kuidas ühiskond aitab vabanenud seaduserikkujat); riskihindamine ja
täitmisplaan (erinevate saadaolevate dokumentide ja vestlusest kinnipeetavaga koostatakse
riskihindamine, täitmisplaan koostatakse riskihindamise põhjal, kus tuuakse välja tegevuste
tähtajad); jälgimine – koostöö erinevate ametkondade vahel (vabaduses järelevalve all olles
peaksid erinevad ametkonnad omavahel isikut puudutavad informatsiooni jagama, et kõik
ametkonnad ühiselt tegutseksid).

Lk 3

Saksamaa projektipartneri tutvustus
Saksamaa esindajad JCN projektis on Mecklenburgi-Vorpommerni liiduvabariigi justiitsministeeriumi
ametnikest kriminaalhoolduse vanemkriminaalhooldusametnikuni. Mecklenburgi-Vorpommerni liiduvabariigi
vanglasüsteemis töötab kokku üle 780 ametniku, sellest 12 juristi ja vanem personaliametnikud, 27
psühholoogi, 30 sotsiaaltöötajat ja 607 vanglaametnikku. Neli vanglat, üks noortevangla ja üks noorte
arestimaja mahutab kokku 1578 isikut. Kriminaalhooldusametnikke on antud piirkonnas 81,
kriminaalhooldusaluseid 4270, sh 770 isikut, kellel on karistusjärgne käitumiskontroll.
JCN projektis osaleb 5 ametnikku:

Jõrg Jesse, kes on alates 2003.a Mecklenburgi-Vorpommerni
liiduvabariigi justiitsministeeriumis vanglate ja kriminaalhoolduse
administreeriva osakonna peadirektor. Eelnevalt töötas 1999 – 2003.a
vangla direktorina. Oma töökarjääri alustas 87.aastal hoopiski
psühholoogina.

Tanja Klee – alates 2001.a on Mecklenburgi-Vorpommerni liiduvabariigi
justiitsministeeriumis vanglate ja kriminaalhoolduse administreeriva osakonnas
üksuse juht. Varasemalt töötas 1997 – 2001.a Stralsundi vanglas asedirektorina.

Julia Müller – oli JCN projekti liige kuni 2013.a lõpuni. Tema oli alates
2012.a Waldeki vanglas psühholoog, eelnevat töötas samuti psühholoogina
Bremeni ja Bütsow vanglates.

Jõrg-Uwe Schäfer – on JCN projekti liige alates 2014.a. Hetkel töötab Bütsow
vanglas direktorina.

Barbara Hansen – töötab alates 2009.a projekti
juhina Bütsow vanglas. Aastatel 2005-2008 oli proktijuhiks EL poolt rahastavates
projektides

Grit-Christin
Ladwig
–
alates
2007.a
töötab
Rostockis
vanemkriminaalhooldusametnikuna. Varasemalt on töötanud sotsiaaltöötajana
MTÜ-s.

Tallinna vangla osaleb Euroopa Komisjonilt programmi Criminal
Justice raames toetuse saanud projektis „European treatment and
transition management of high risk offenders - Justice cooperation
network (JCN)”, mille eesmärgiks on luua ja arendada võrgustikutööd
keskendudes eelkõige kõrge riskiga kinnipeetavate vabastamisega
seotud probleemidele ja tegevustele, võrrelda ja jagada erinevate
riikide kogemusi ja praktikat kõrge riskiga kinnipeetavate kohtlemisel
ning arendada koostööd ning luua üleeuroopaline võrgustik ja parimat
praktikat koondav andmebaas keskendudes vabanemisjärgus kõrge
riskitasemega vangide sihtgrupile.
Rohkem infot projekti kohta: http://jcn.pixel-online.org/index.php

