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Justiitskoostöövõrgustiku projekt
Ohtlike kurjategijate kohtlemine 
ja juhtumikorralduse korraldamine Euroopas



Oodatavad tulemused
Eestis, Iirimaal, Soomes ja Saksamaal korraldatakse neli seminari.

Tallinnas peetava esimese seminari eesmärk on ühtlustada ohtlike 

kurjategijatega  tehtavas töös kasutatavaid mõisteid ja termineid.

Teisel seminaril Dublinis võrreldakse ja jagatakse teavet selle kohta, kuidas 

korraldatakse partnerriikides ohtlike kurjategijate taasühiskonnastamist nende 

vanglast vabanemisel.

Kolmandal seminaril Helsingis antakse ülevaade partneririikides 

rakendatavatest ohtlike kurjategijate taasühiskonnastamise mudelitest ja 

nende arendamisest.

Schwerinis toimuva neljanda seminari eesmärk on luua, arendada ja jagada 

ohtlike kurjategijatega tegelemise parima praktika standardeid.

Seminaride põhjal koostatakse neli aruannet:

“Ühine mõistekasutus töös ohtlike kurjategijatega“; 

“Ohtlike kurjategijate taasühiskonnastamisstrateegiate võrdlev analüüs“;

“Vanglast vabanevate ohtlike kurjategijate jätkusuutliku taasühiskonnastamise 

parimad mudelid ja strateegiad“; 

“Parima praktika standardid ja mudel ohtlike kurjategijatega töötamiseks“. 

Justiitskoostöövõrgustiku projekti eesmärk on luua üleeuroopaline võrgustik ja 

andmebaas, et ühtlustada parimat praktikat ning korraldada vabanemisjärgus 

ohtlike vangide järelevalvet ja taasühiskonnastamist. Taasühiskonnas¬tamise all 

mõistetakse siin kurjategijate taasühiskonnastamise protsessiga seotud 

justiitsasutuste ja partnerite, näiteks vabaühenduste, tervishoiuasutuste, 

advokaatide ja omavalitsuste koostööd. See hõlmab selliste standardite ja mudeli 

loomist, mille abil saab teha ohtlike kurjategijatega süsteemset ja jätkusuutlikku 

tööd. Siht on luua metoodika, mida on võimalik kasutada kogu Euroopas. 

Projekti rahastatakse Euroopa Komisjoni kriminaalõiguse programmi raames.

Projekt on jagatud viieks etapiks.

Kujundatakse ühine arusaam ja mõistekasutus ohtlike kurjategijatega tehtava 

juhtumikorraldustöö vallas.

Võrreldakse ohtlike kurjategijate kohtlemissüsteeme ja -mudeleid. Korraldatakse 

võrdlev analüüs, milles uuritakse partnerriikide riiklikke programme ja 

sekkumis¬võimalusi.

Analüüsitakse ja hinnatakse partnerriikides rakendatavaid programme, et leida ja 

sõnastada parim praktika töös ohtlike kurjategijatega.

Luuakse ühised standardid ja mudelid, mille abil korraldada vangla ja ühiskonna 

koostööd ohtlike kurjategijate taasühiskonnastamisel.

Projektis saavutatud tulemusi jagatakse teiste riikidega.
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