Võitnud projektid:
MTÜ Vägivallast Vabaks projekt „Lähisuhtes vägivalda kasutanud meeste
rehabilitatsiooni-tugigrupid“ (189 000).
Projekti raames viiakse läbi rehabilitatsioonigrupid (kokku 4) pere- ja
lähisuhtevägivalla kuriteo sooritanud meestele Tallinnas ja Harjumaal. Lisaks
moodustatakse üks teavitus – tugirühm nende meeste naistele. Grupid
moodustatakse kriminaalhoolduse kaasabil.
MTÜ Perekoolitusühing Sina ja Mina projekt
kasvukeskkond: vägivallatu suhtlemine“ (50 324).

„Laps

ja

turvaline

Projekti raames viiakse läbi koolitus, järelsupervisioon ja vajadusel
individuaalnõustamine Harjumaa piirkonna esimest korda kohtulikult karistatud
isikutele, kellel on kriminaalasi enda laste „ülekaristamise“ pärast. Lisaks
karistatud
isikutele
koolitatakse
Gordoni
koolituspõhimõtetel
kriminaalhooldusametnikke
tõhusamate
sekkumismeetmete
omandamise
eesmärgil.
MTÜ Samaaria Eesti Misjoni projekt „Riskirühmade rehabilitatsioon Pärnus läbi
tööharjutuse“ (167 105).
Projekt on suunatud kohtulikult karistatud ja kinnipidamiskohtadest vabanenud
55le mehele. Projekti raames viiakse neile läbi ehitus-, remondi- ja puidutöö
koolitus ning tööharjutus Pärnumaal Samaaria Eesti Misjoni rehabilitatsiooni
keskuses.
MTÜ „Me aitame sind“ projekt „Vanglast ennetähtaegselt vabanenud ja
narkosõltuvusest vabaneda soovijate abistamine“ (17 796).
Projekti raames viiakse läbi kuuekuuline rehabilitatsiooniprogramm 5le IdaVirumaa regioonis elavale, ennetähtaegselt kinnipidamiskohast vabanenud,
narkosõltuvuses olevale ja/või HiV –nakkuse kandjale isikule ja ka neid
ümbritsevatele lähedastele. Rehabilitatsiooniteenus sisaldab sõltuvusravile
suunamist.
MTÜ Lastekaitse Liidu projekt „Koolikiusamisvastase projekti EI vägivallale
tegevuste laiendamine käitumisprobleemidega koolinoortele“ (115 000).
Projekti raames viiakse läbi „Ei vägivallale“ projekti tegevusi laiendatud
sihtrühmale, käitumisraskustele spetsialiseerunud nelja kooli (Orissaare
Internaatkool, Kaagvere Erikool, Ristiku Põhikool, Lahmuse Kool) õpetajatele ja
õpilastele. Projekti raames viiakse läbi sotsiaalteatri koolitust nii noortele kui ka
nende juhendajatele ühe aasta jooksul.
MTÜ Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi projekt „Minu oma märk“
(34 185).
Projekti raames õpetatakse Kaagvere Erikooli tütarlastele 3s grupis (2
eestikeelset ja 1 venekeelne) erinevate töötubade raames (nt savitöö, pakutrükk
ja paeltepunumine) märgikavandite, savitemplite, sõbrapaelte ja savitemplitega
kaunistatud tekstiilide valmistamist. Lisaks saavad noored võimaluse töötada
püsinäitusel „Eesti. Maa, rahvas ja kultuur“.

SA Eesti Lastefondi projekt „Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps meie
keskel" (167 000).
Projekti raames moodustatakse 4 Eesti linnas (Tallinnas, Tartus, Pärnus ja
Viljandis) tugirühmad aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega laste vanematele.
Projekti raames korraldatakse veel aktiivsus- ja tähelepanuhäirega Tallinna
lastele sotsiaalsete oskuste õpetamise programm Sikupilli keskkoolis.
Sihtasutus Kesk- Eesti Noortekeskuse projekt „Noorte sotsiaalsete oskuste
treening H. Goldsteini meetodil“ (75 000).
Projekti raames viiakse läbi Järvamaa alaealiste komisjonist ja politseist suunatud
12le noorele Goldsteini kognitiiv- käitumislikku treeningut 2007/2008 kooliaasta
jooksul.
KG Sihtasutuse projekt „Sõltuvusainete ennetusprojekt – ütle EI“ (50 000).
Projekti raames viiakse läbi sõltuvusainete tarvitamise ennetamisele suunatud
õppepäevad Saare maakonna 16 üldhariduskooli 4-5. klasside õpilastele.
Õppepäevadel kasutatakse nii loenguid kui ka rollimänge, teste ja muid
aktiivõppemeetodeid.
MTÜ Öökulli projekti “Fööniks" (134 590).
Projekti raames viiakse läbi Lõuna- Eesti maavalitsuste alaealiste komisjonide ja
kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate poolt suunatud ning Kaagvere ja Puiatu
erikoolides õppivatele Lõuna- Eesti piirkonna 140le noorele õigusrikkujale
(vanuses
14-18
aastat)
ühine
10-päevaline
sõjaväelise
iseloomuga
meeskonnatöö laager, paaripäevane laagri analüüsiseminar ning tugigrupid
noortekeskustes aitamaks noortel leida endale sobivat huviala ja positiivset
rakendust.
Lisaks eelnevale välja toodud toetatud projektidele valiti välja projektid, mis
hetkel rahastust ei saa. Antud projektid jäävad ootele. Esimest neist rahastatakse
2007.a. eelarvest võimaliku rahastuse leidmisel ja komisjon teeb ettepaneku
lisada teise projekti finantseerimine 2008.a Justiitsministeeriumi eelarvesse.

Rahastatud tegevustoetuse taotlused:
Eesti Naabrivalve MTÜ (381 400).
Tegevustoetust kasutatakse üle Eesti uute naabrivalve sektorite loomiseks
(kokku 30 naabrivalve sektorit) ja koolivalve liikumise arendamiseks ühes koolis
ja jätkamiseks ühinenud koolides. Lisaks uute sektorite loomisele tehakse
koolitusi, viiakse läbi ümarlauad moodustatud ja ka loodavates sektorites ning
koolivalvega liitunud koolides.
MTÜ Lootuse Küla (618 600).
Tegevustoetust
kasutatakse
kümnekuulise
rehabilitatsiooniprogrammi
läbiviimiseks 10le narko- ja alkoholisõltuvuse probleemiga vanglast tähtaegselt
või ennetähtaegselt vabanenud mehele. Rehabilitatsiooniprogramm sisaldab
psühholoogilist toetamist, töökasvatust ning abistamist sõltuvusainetest
vabanemisel.

Ootele jäävad projektid on järgnevad:
1) Ühendus Alkoholivaba Eesti projekt „Alkoholi ja tubakavaba noortekohvik“
2) BE Projektid MTÜ projekt „Tõenduspõhise praktika väljavaated Eestis“

