2008. aasta kuriteoennetuse projektikonkursile esitati kokku 30 taotlust. Kokku maksti välja 1 474 599
krooni. Komisjon otsustas anda toetust 13-le taotlejale, neist 11 taotlejat said projektitoetust ja 2
tegevustoetust.
Tegevustoetust anti järgmistele MTÜ-dele:
1) MTÜ Eesti Naabrivalve (tegevustoetus) – 350 000.- (kolmsada viiskümmend tuhat krooni)
Tegevustoetus on suunatud uute naabrivalve sektorite loomiseks (20 uut sektorit) ja Naabrivalve
liikmete koolituseks. Samuti viiakse läbi ümarlauad naabrivalvega liitunud sektorites, uuendatakse
infomaterjale ning viiakse läbi naabrivalve mõju uuring.
2) MTÜ Lastekeskus Tähetorn (tegevusteotus) – 63 984.- (kuuskümmend kolm tuhat
üheksasada kaheksakümmend neli krooni).
Tegevustoetust kasutatakse abiõpetaja/tegevusjuhi palkamiseks, et aidata Tallinnas elavaid
riskiperede lapsi, kes väldivad kooli ja on seal tõrjutud. Lapsed saavad individuaalset õpiabi, mis aitab
neil järjepideva töö korral lõpetada klassi positiivsete hinnetega. Abi saavad nii eesti kui ka vene keelt
rääkivad lapsed.

Toetust saanud projektid olid järgnevad:
1) MTÜ E PLUS – „Seksuaalkurjategijate rehabilitatsiooniprogramm“ – 61 000.- (kuuskümmend
üks tuhat krooni)
Projekti raames viiakse läbi rehabilitatsioonigrupid (2 gruppi, millest üks on eestikeelne ning teine
venekeelne) seksuaalkurjategijatele.
2) MTÜ Living for Tomorrow – „Ära koba pimeduses – inimkaubandusalased arutelud
noortega“ – 84 000.- (kaheksakümmend neli tuhat krooni)
Projekti raames viidi 6 kuu jooksul viies erinevas asutuses läbi arutelud noortega ning lastekodudes ja
erikoolides töötavate täiskasvanutega inimkaubanduse ennetamise teemadel.
3) MTÜ Aidsi Tugikeskus – „Taassünd. Narkomaanide sotsialiseerimine ja eemaldamine
kuritegelikust keskkonnast“ – 70 000.- (seitsekümmend tuhat krooni)
Projektitoetust kasutatakse 7 kriminaalhoolduse poolt suunatud narkomaani rehabilitatsiooniks ja
kaasamiseks ühiskonda. Projekti eesmärgiks on sihtgrupi töötuse ja sotsiaalse tõrjutuse leevendamine
ning kriminaalse tegevuse lõpetamine.
4) MTÜ Eluliin – „Lapsevanem ja karistus“ – 85 312.- (kaheksakümmend viis tuhat kolmsada
kaksteist krooni)
Projekti raames viiakse koostöös kriminaalhooldusega läbi sekkumisprogramm eesti- ja
venekeelsetele lapsevanematele, kes on seoses laste vastu suunatud vägivallaga saanud karistada.
Programmi käigus moodustatakse lapsevanemast kaks rehabilitatsioonigruppi (8 venekeelset ja 8
eestikeelset lapsevanemat).
5) MTÜ Toetuspunkt – „Uus algus“ – 82 200.- (kaheksakümmend kaks tuhat kakssada krooni)
Projekti raames pakutakse Tartu linnas elavatele 16-26 aastastele noortele tugiisiku teenust, viiakse
läbi motivatsioonikoolitus ning pakutakse õpiabi. Projekti sihtrühmaks on noored, kellel puudub
põhiharidus, kes on kasvanud lastekodudes või õppinud erikoolides, kes on vabanenud vanglast ning
kellel puudub vanemate toetus. Sihtrühma kuuluvad ka noored, kes on pannud toime kuritegusid.
6) MTÜ Eesti Samaaria Misjon – „Riskirühmade rehabilitatsioon Pärnumaal läbi tööjuhenduse“
– 167 103.- (ükssada kuuskümmend seitse tuhat ükssada kolm krooni)
Projekt oli suunatud kohtulikult karistatud ja kinnipidamiskohtadest vabanenud pikka aega tööta olnud
ja eluasemeprobleemidega 25le mehele. Projekti jooksul võimaldati meestel omandada teoreetilised ja
praktilised teadmised ehitus-, remondi- ja puidutöödest läbi tööjuhenduse.
7) MTÜ Vägivallast Vabaks – „Tugi-rehabilitatsioonirühmad pere- ja paarissuhtes vägivalda
kasutavatele meestele“ – 80 000.- (kaheksakümmend tuhat krooni)

Projekti raames viiakse läbi rehabilitatsioonigrupid pere- ja lähisuhtevägivalla kuriteo sooritanud
meestele Tallinnas, Rakveres ja Jõhvis. Lisaks moodustatakse tugigrupp ka nende meeste
abikaasadele/elukaaslastele.
8) SA Lastefond – „Rajaleidjad“ – 125 000.- (ükssada kakskümmend viis tuhat krooni)
Projekti raames korraldatakse ühes Tallinna koolis sotsiaalne programm aktiivsus- ja
tähelepanuhäiretega lastele, et õpetada neile sotsiaalseid oskusi ning käitumismehhanisme. Neljas
Eesti linnas (Tallinn, Tartu, Pärnu, Viljandi) viiakse läbi tugirühmad aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega
laste vanematele.
9) Kuriteoennetuse Sihtasutus – „Tegi pätti 7 – alaealiste kuriteod“ – 200 000.- (kakssada
tuhat krooni)
Projekti eesmärgiks on valmistada ja uuendada alaealiste süütegude ennetamisele suunatud
õppematerjal „Tegi pätti 7 – alaealiste kuriteod“. Projekti raames koostatakse u. 20 minuti pikkune
õppefilm eesti ja vene keeles.
10) MTÜ Tartu Lastekaitse Ühing – „Muretum lapsepõlv“ – 46 000.- (nelikümmend kuus tuhat
krooni)
Projekti eesmärgiks on aidata Tartu linnas elavaid peresid, kus lastel on probleeme koolikohustuse
täitmisega, sõltuvusprobleemidega või kuritegevusega. Selleks viiakse läbi individuaalsed
nõustamised ja grupitööd. Sihtrühmaks on 20 lapsevanemat ja 40 last vanuses 7-18.
11) MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival – „Laste- ja noorte filmifestival Just Film Tänavakultuuri
programm“ – 60 000.- (kuuskümmend tuhat krooni)
Projekti eesmärgiks oli kaasata riskigrupi noored (Tapa, Kaagvere ja Puiatu erikooli õpilased)
interaktiivsesse tegevusse filmikunsti kaudu. Noortele näidati filme „Just Filmi“ Tänavakultuuri
programmist.

