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Kannatanu teavitamine

Kriminaalhooldusametnik teavitab kuriteo läbi 

kannatanud isikut kriminaalhoolduse algusest ning 

võimalusest avaldada arvamust ja edastada 

informatsiooni juhul kui:

• kriminaalhooldusaluse suhtes on kohaldatud

lähenemiskeeldu;

• kriminaalhooldusalust on karistatud raske

isikuvastase kuriteo eest

• kriminaalhooldusalust on karistatud konkreetse isiku

vastu suunatud seksuaalkuriteo eest



Sotsiaalprogrammid

SOTSIAALSETE OSKUSTE TREENING

• Sihtgrupp: isikud, kellel on puudulikud suhtlemis- ja 

probleemide lahendusoskused, on impulsiivsed ja 

mõjutatavad, ei mõista oma tegude tagajärgi ega 

teiste inimeste seisukohti. 

• Eesmärk: alandada puudulikest sots. oskustest 

tulenevaid uue kuriteo riske. 

• Pikkus: 8–12 kohtumist, mis toimuvad 2 – 4 korda 

kuus. 



Sotsiaalprogrammid
VIHAJUHTIMINE

• Sihtgrupp: isikud, kellel on raskusi viha 

ohjeldamisega ja oma tunnete valitsemisega, on 

ohtlikuks hinnatud. 

• Eesmärk: viha vaoshoidmiseks ja konstruktiivseks 

väljendamiseks vajalike oskuste õppimine, 

selgitatakse, miks on vaja oma käitumist kontrollida. 

• Pikkus: 9 kohtumist 2-3 korda nädalas. 



Sotsiaalprogrammid

AGRESSIIVSUSE ASENDAMISE 

TREENING

• Sihtgrupp: keskmise või kõrgema retsidiivsusega 

vägivaldsed isikud, kes tahavad ennast muuta. Isikud on 

agressiivsed ja impulsiivsed, ei mõista oma tegevuse 

tagajärgi ega teiste inimeste seisukohti, neil on vaenulikud 

ja/või kuritegelikud hoiakud. 

• Eesmärk: õpetada teiste inimestega arvestamist ja 

agressiivse käitumise asemel kasutama prosotsiaalseid 

oskusi, muuta vägivalda soosivaid hoiakuid. 

• Pikkus: 18 kohtumist, mis toimuvad 1-2 korda nädalas 



Sotsiaalprogrammid

EQUIP

• Sihtgrupp: antisotsiaalselt käituvad isikud 

vanuses 14-21. 

• Eesmärk: õpetada noortele vastutusrikast

mõtlemist ja käitumist kaaslaste abistamise

kaudu. 

• Pikkus: 12 kohtumist, mis toimuvad kord nädalas. 



Sotsiaalprogrammid

PERE-JA PAARISUHTE VÄGIVALLA 

VÄHENDAMISE PROGRAMM

• Sihtgrupp: isikud, kes on lähisuhtevägivalla eest 

süüdi mõistetud. 

• Eesmärk: suunata mõtlema tekitatud kahjudele, 

õpetada seadma oma tegevusele eesmärke, et 

kasvatada enda ja oma lähedaste turvalisust. 

• Pikkus: 13 kogunemist, mis toimuvad 1–2 korda 

nädalas



Sotsiaalprogrammid

UUS SUUND

• Sihtgrupp: vabaduses ja vangistuses viibivad 

seksuaalkuritegude eest karistatud mehed ja/või 

naised

• Eesmärk: töö kuriteo eitamisega, isiku mõtlemise ja 

mõttemoonutuste uurimine, teo põhjustanud tegurite 

mõistmine, teo tunnistamine, uute viiside, kuidas 

elada teisiti, leidmine

• Pikkus: 10-12 (maksimaalselt 15) vestlusseanssi, 1 

kord nädalas 2 nädalaste vahedega, eelviimase ja 

viimase tunni vahel kuni 1 kuu jälgimisaega



Seksuaalkurjategijate kohtlemismudel

• Lisaks tavapärasele riskihindamisele, viiakse läbi 

spetsiifiline seksuaalkurjategijate riskihindamine, mille 

põhjal selgub sekkumise vajaduse tase

• Kindlaks määratud tegevused erinevatel tasemetel

– Tavapärane juhtumikorraldus (madal tase)

– Uus suund programm (madal-mõõdukas kuni kõrge tase)

– Pikaajaline sotsiaalprogramm (mõõdukas kuni kõrge tase)

– Teised kuriteopõhised sotsiaalprogrammid (mõõdukas 

kuni kõrge tase)

– Psühhoterapeut/psühhiaater näidustustel (mõõdukas kuni 

kõrge tase)



Tänan!


