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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 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.  

 

1.novembril 20102 a alanud ja kokku kaks aastat kestev projekt on jagatud viieks etapiks:  

I. Kujundatakse ühine arusaam ja mõistetekasutus kõrge riskitasemega kurjategijatega tehtava 

juhtumikorraldustöö vallas. 

II. Võrreldakse kõrge riskitasemega kurjategijate kohtlemissüsteeme ja -mudeleid. Korraldatakse võrdlev 

analüüs, milles uuritakse partnerriikide riiklikke programme ja sekkumisvõimalusi. 

III. Analüüsitakse ja hinnatakse partnerriikides rakendatavaid programme, et leida ja sõnastada parim 

praktika töös kõrge riskitasemega kurjategijatega. 

IV. Luuakse ühised standardid ja mudelid, mille abil korraldada vangla ja ühiskonna koostööd kõrge 

riskitasemega kurjategijate taasühiskonnastamisel. 

V. Projektis saavutatud tulemusi jagatakse teiste riikidega.  

Projekti raames toimuvad  seminarid ja kohtumised erinevates riikides sh kahepäevane 40 osalejaga seminar 

14. ja 15. märtsil 2013. Tallinnas 

Tallinnas peetava seminari eesmärk on ühtlustada kõrge riskitasemega kurjategijatega tehtavas töös 

kasutatavaid mõisteid ja termineid. Teisel seminaril Dublinis võrreldakse ja jagatakse teavet selle kohta, kuidas 

korraldatakse partnerriikides kõrge riskitasemega kurjategijate taasühiskonnastamist nende vanglast 



vabanemisel. Kolmandal seminaril Helsingis antakse ülevaade partneririikides rakendatavatest kõrge 

riskitasemega kurjategijate taasühiskonnastamise mudelitest ja nende arendamisest. Schwerinis toimuva 

neljanda seminari eesmärk on luua, arendada ja jagada kõrge riskitasemega kurjategijatega tegelemise 

parima praktika standardeid. 

 

Seminaride põhjal koostatakse neli aruannet: 

• „Ühine mõistekasutus töös kõrge riskitasemega kurjategijatega“;  

• „Kõrge riskitasemega kurjategijate taasühiskonnastamisstrateegiate võrdlev analüüs“; 

• „Vanglast vabanevate kõrge riskitasemega kurjategijate jätkusuutliku taasühiskonnastamise parimad 

mudelid ja strateegiad“;  

• „Parima praktika standardid ja mudel kõrge riskitasemega kurjategijatega töötamiseks“.  

 

 


