
Vanglast vabanenute
jätkutugi 

Aastatel 2015–2023 pakutakse vanglast vabanenutele jätkutoena
tugiisiku- ja majutusteenust. Jätkutugi tähendab isiku ühiskonda
integreerimist, milles vabanenu osaleb vabatahtlikult.

Kuritegevusest hoidumiseks peab kogukonda naasmine olema
läbimõeldud, realistlik ja plaanipärane, konstruktiivne ning
vabanejat toetav.

Jätkutoe eesmärk on suurendada vanglast vabanenu tööturul
osalemist, sotsiaalteenuste kasutamist ning seeläbi
vähendada retsidiivsust. Tugiteenuse abil paranevad vabanenu
sotsiaalne kaasatus ja võimalused ise toime tulla.

Tugiisiku eesmärk on pakkuda vabanejale tuge ühiskonda
lõimumisel. Tugiisik muudab naasmise vabadusse sujuvamaks ja
turvalisemaks. Tugiisiku ja vabaneja kontakt luuakse enne
vanglast vabanemist ja see jätkub kogukonnas. Vanglas
selgitatakse välja vabaneja vajadused ja ta valmistatakse
vabanemiseks ette. Vabanemisel hakatakse tegevuskava ellu
viima. Eesmärk on toetada vabanejat, et ta hoiduks uutest
kuritegudest, õpiks sotsiaalseid oskusi ja naaseks tööturule.
Tugiisik teeb koostööd piirkonna asutuste, majutuskeskuste ja
vangla töötajatega. Koostöö tugiisikuga kestab kuni
poolteist aastat.

Majutuse eesmärk on pakkuda ajutist
elamispaika vabanenule, kellel elukoht
puudub või on see vabanemiseks sobimatu.
Majades on head elamistingimused, köök koos
vajaliku tehnikaga, vaba aja veetmise ja
õppetööde ruum, pesuruum, pesumasin jm
igapäevasteks toiminguteks vajalik. Majas
viibib pidevalt vähemalt üks abistav ja korda
jälgiv inimene. Majutust pakutakse kuni
pooleks aastaks. Võimaluse korral saab
majutuskohas olla kauem.



Majutuskoht ei ole üksnes paik, kus ajutiselt peatuda. Igale
vabanenule koostatakse tegevuskava, milles seatakse eesmärgid
ja tegevused nende saavutamiseks, näiteks Töötukassas end
töötuna registreerimine, eluaseme saamiseks taotluse esitamine
jms. Majas töötav personal pakub selleks tuge ja nõustamist.
Teenuse kestel on võimalik saada abi sotsiaal-, kogemus- ja
võlanõustajalt ning psühholoogilt. Tööharjumuse tekitamiseks
korraldatakse kohapealseid töid.
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