Projekt

„Tugiisikuteenus kinnipidamiskohast vabanenu tööturule sisenemiseks“
viiakse ellu Sotsiaalministeeriumi „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse
suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu“ meetme „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed“
raames (nr 1.3.0301.12-0165, rakendusüksus SA Innove).
Projekti üldeesmärk:
Projekti üldeesmärk on tuua vanglast vabanevad isikud tagasi tööturule, pakkudes neile
selleks vajalikku tugiisiku teenust. Kinnipidamiskohast vabanenud isikute suutmatus leida
tööd ja kohaneda eluga vabaduses toob kaasa uute kuritegude toimepanemise. Vabanenu
ebapiisava hõivatuse ja positiivsete sotsiaalsete sidemete puudumisega kaasneb
kõrgendatud korduvkuritegevuse risk. Seda riski on võimalik maandada ühiskonnaga
sidususe suurendamise kaudu, mida pakub tugiisik.
Projekti taust:
Justiitsministeeriumi ja EKN vahel on sõlmitud (08.02.2011) kokkulepe käivitada pilootprojektid tugiisikuteenuse loomiseks ja tagamiseks vanglast tähtaegselt vabanenutele, ning
aastatel 2013-2015 luua eeldused projektide raames käivitatud tegevuste laienemisele.
Justiitsministeerium on projektide kaasrahastaja ning kvaliteedi hindaja.
Justiitsministeeriumi tellimusel on aastatel 2010-2011 välja töötatud diakooniline sekkumismudel kuriteoennetuseks ja retsidiivsuse vähendamiseks. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali
Šveitsi Vabaühenduste Fondi rahastamisel on aastatel 2011-2012 MTÜ Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituudis välja töötatud tugiisikuteenuse
mudel ja alustatud tugiisikuteenuse süsteemi rakendamist korduvkuritegude ennetamiseks.
Läbi on viidud vanglast vabanenud isikute tugiisikuteenuse alaseid koolitusi. Vanglates
vabanemiseelse ettevalmistusega tegelevad isikud on läbinud julgeolekukontrolli ning
alustavad vabatahtliku tugiisikuteenuse teostamist Tallinna Vanglas juulis 2012.
EKN kui projekti juhtpartner soovib Euroopa Sotsiaalfondi toetuse abil arendada tugiisikuteenust algselt Viru- ja Harjumaal, kaasates selleks nende piirkondade kohalike
koguduste liikmeid. Koostöölepped on Tallinna ja Viru Vangla direktoritega. Koostöösse on
kaasatud Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa ja Lääne-Virumaa osakonnad, kes aitavad
saavutada projekti eesmärke. Projekti partnerid on Justiitsministeerium ja Eesti Evangeelne
Luterlik Kirik.
Projekti tegevused:
Tugiisikuteenuse osutamise käigus abistavad tugiisikud vanglast vabanenuid elamispinna
leidmisel, igapäevaste toimetulekuharjumuste omandamisel, tööturuteenustest ülevaate
saamiseks, analüüsivad kliendile sobivaid võimalusi tööturule sisenemiseks, viivad läbi
sihtgrupile ja partneritele teabepäevi tööturu hetkeseisudest koos praktiliste nõuannetega
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tööturule sisenemiseks, viivad läbi näidistööintervjuusid, osutavad hingeabi ja emotsionaalset toetust. Vajadusel suunavad tugiisikud hoolealuse rehabilitatsiooniasutusse, et
taastada kliendi võimekus ühiskonnas toime tulemiseks ja töö leidmiseks. Tugiisikute tööd
koordineerivad ning vanglatega suhtlevad teenusest teavitamiseks ning vabanejate kohta
informatsiooni saamiseks piirkondlikud vanem-tugiisikud.
Tööturule sisenemise soodusfaktoriteks on elamispinna kasutamise võimalus, korrastatud
suhted kogukonna ja lähedastega, tööturu tundmine ning vabade töökohtade ja tööks
vajalike oskuste olemasolu. Vabanenul aidatakse võtta end arvele kohalikus omavalitsuses
elamispinna eraldamiseks. Majutusüksustega lepitakse kokku vabanenute ajutine majutus
tööturule sisenemise perioodil ning tasutakse majutusega kaasnevaid kulutusi. Et parandada
inimsuhteid, aitavad tugiisikud maandada osapoolte hirme ja viha ning saavutada leppimist.
Koostöös Töötukassaga viiakse läbi teavituspäevi tööturu võimaluste kohta. Tugiisikud
osutavad praktilist abi tööturule sisenemisel, nt CV-de, kaas- ja motivatsioonikirjade
kirjutamisel. Vangla teabepäevadel teavitatakse vanglaametnikke ja kinnipeetavaid teenuse
olemasolust, iseloomust, tööturu võimalustest ja vajadustest.
Projekti mõõdetav kavandatud saavutustase:
 eesmärgiks on projektis osalenud kinnipidamiselt vabanenud isikute arv 192 inimest;
 projekti saab lugeda edukaks, kui nendest 48 saavad tööle;
 partnerite ja klientide rahulolu teenusega: kümnesel skaalal partneritel 8 ja klientidel 6;
 eesmärgiks on projekti jooksul kaasata vabatahtlikena 40 inimest;
 projekti rahastamist ning kulgu kajastatakse koduleheküljel.
Projekti abikõlblik periood: 01.05.2012 – 31.08.2014
Projekti eelarve: 183 586 eurot
Projektijuht: Ingmar Kurg, ingmar.kurg@eelk.ee
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