Vanglast vabanenute jätkutugi
Jätkutoe eesmärk on aidata vanglast vabanenuid tööturule, parandada nende
sotsiaalset kaasatust ja võimalusi ise toime tulla ning seeläbi vähendada uute
kuritegude toimepanemist.

Jätkutoena võimaldatakse vabanenule:
tugiisikut koostöö kestusega kuni 18
kuud;
elukoha puudumise või selle sobimatuse
korral kohta majutuskeskuses.
Majutuskeskuses saab inimene
teenusel olla kuni 12 kuud.

Jätkutuge saavad kasutada:
vangistuse lõpuni kandnud;
tingimisi enne tähtaega (ETV), sh
elektroonilise järelevalve alla,
vabastatud;
karistusest tingimisi vabastatud isikud.

Püsiva elukoha puudumine on üks korduvkuritegevuse peamisi faktoreid. Uuringud
näitavad seoseid kodutuse, kuritegevuse ja vangistuse vahel. Kinnipeetavad, kellel
vanglast vabanedes puudub kindel elukoht, satuvad kuni kuus korda tõenäolisemalt
uuesti kinnipidamisasutusse. Seetõttu on jätkutoena pakutav majutusteenus (koos
nõustamise ja tugiisikuteenusega) ka äärmiselt oluline. Majutusteenuse kestel
keskendutakse vabanenu järkjärgulisele kohanemisele ühiskonnas, koostöös
vabanenuga otsitakse püsivat töö- ja elukohta ning lahendatakse toimetulekuks
vajalikke küsimusi, sh võimaldatakse võla- ja psühholoogilist nõustamist. Sisekorra
tagamiseks on keskuses kindel päeva- ja tegevuskava ning ka öisel ajal on kohal
vähemalt üks töötaja.
Majutusteenusele saamise eelduseks on enne vabanemist, tingimisi ennetähtaegse
või karistusest tingimisi vabastamise otsustamist majutusteenuse pakkujalt saadud
kinnituskiri ning kinnipeetava nõusolek pidada kinni majutuskeskuse sisekorrast.
Vanglatöötaja alustab kinnipeetavale ETV
materjalide koostamist, tutvustab
majutuskeskuse sisekorda ja teenuse
saamise tingimusi.

Kohtueelses menetluses ilmneb
kahtlustataval või süüdistataval vajadus
elukoha järgi.

Kinnipeetav on nõus majutuskeskuse
sisekorra ja teenuse saamise tingimustega.

Kohtu või prokuröri taotlusel määratakse
kahtlustatavale või süüdistatavale
kriminaalhooldusametnik.

Vanglatöötaja saadab majutusteenuse
pakkujale päringu.

Kriminaalhooldusametnik saadab
majutusteenuse pakkujale päringu.

Majutusteenuse pakkuja saadab kinnituse,
millega garanteerib koha teenusel.

Majutusteenuse pakkuja saadab kinnituse,
millega garanteerib koha teenusel.

Materjalidele lisandub
kriminaalhooldusametniku arvamus,
seejärel materjalid kinnitatakse ja
edastatakse kohtule

Kriminaalhooldusametnik koostab
arvamuse elektroonilise valve kohaldamise
võimalikkuse kohta kahtlustatava või
süüdistatava elukohas.

Kinnipeetava ETV otsustamine

Kahtlustatava või süüdistatava karistusest
tingimisi vabastamise otsustamine

Joonis: teenusele saamise protsess tingimisi enne tähtaega ja karistusest tingimisi vabastamise materjalide
koostamisel
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