JÕHVI KRISTLIK KOGUDUS UUS PÕLVKOND

TEENUSE INFO
rehabilitatsioonikeskuses “UUS PÕLVKOND”

Teenus:
Rehabilitatsioonikeskus “UUS PÕLVKOND” pakub vanglast vabanenud (s.h.
ennetähtaegselt vabanenuile ja käitumiskontrolli alla määratud (kriminaalhoolduse
alustel) isikutele nõustamisteenusega ajutist majutusteenust korraga kuni 15
inimesele.
Teenuse eesmärk:
Aidata kaasa vanglast vabanenu hoidumisele uutest kuritegudest; vabanenu
teadmiste ning individuaalsete ja sotsiaalsete oskuste arendamine, mis võimaldab
neil edukamalt naasta kodanikuühiskonda.
Ülaltoodud protsessi toetamiseks pakume vanglast vabanenule toetavaid
vabanemisjärgseid teenuseid, mille tulemusena lihtsustub vabanenu jaoks
ühiskonda naasmise protsess.
Eesmärgiks on, et vabanenutest saaksid enesega toimetulevad ühiskonna liikmed.
Teenusel osalemiseks on eelnevalt vajalik:
* Vabanenud isikul motivatsiooni olemasolu oma elu muutmiseks, tööle
asumiseks;
* Nõusolek/soov hoiduda/loobuda alkoholi ja narkootikumide tarbimisest;
* Muu hõivatuse (näit. töö) olemasolu kinnitus (kui see on olemas);
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* Enne teenusele saamist sõlmitakse isikuga kirjalik koostöölepe, milles vabanenu
kinnitab allkirjaga oma nõusoleku täita keskuse kui teenuse osutaja kodukorda.
Teenusele saamise eelduseks on koostööleppe allakirjutamine.
NB! Võtame taastusprotsessi käigus arvesse vabanenud isiku peresuhete olukorra,
sõltuvusprobleemide olemasolu perekonnas,
ohud uute kuritegude
toimepanemiseks, ohud, mis vähendavad isiku motivatsiooni ja õiguskuulekust
ning raskendavad isiku naasmist ühiskonda.

Teenuse kirjeldus:
* Igale teenuse tarbijale (edaspidi klient) seatakse sisse Kliendipäevik.
* Klient elab kaugküttega elumajas kahe- kuni neljakohalises toas.
* Majas on tualettruumid, dušš. Toad on möbleeritud eluks vajaliku mööbliga.
* Iga klient saab teenusele tulekul kõik vajaliku – voodipesu, isikliku hügieeni
vahendid, vajadusel korralikud riided ja jalatsid, üleriided, samuti õppetööks
vajalikud kirjutusvahendid ja kaustikud-vihikud.
* Pesupesemine toimub tsentraalselt 2 korda nädalas.
* Igal kliendil on Keskuses ühiskondlikud kohustused, mida tuleb täita (näit. lipu
heiskamine ja langetamine, korra hoidmine ühiskondlikes ruumides, välistreppide
puhastamine lumest jne).
* Igal hommikul (v.a. laupäev ja pühapäev) toimub klassis õppetöö, millele
järgneb tööharjumuse kujundamise protsess teenuse osutaja partnerite juures
(õigete töövõtete omandamine, kvaliteetse töö tegemise õppimine) või
territooriumi korrastamistöödel või lihtsamatel ehitustöödel.
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* Kõik nõustamised, kriminaalhooldusametniku ja arsti juures käimised jne.
toimuvad üldjuhul pärast õppetööd.
* Kõik kavandatavad meetmed, nõustamised ning nende täitmine ja tulemused
fikseeritakse Kliendipäevikus. Üks kord kuus tehakse tegevustest ja eesmärkide
täitmisest kokkuvõte.
* Toitlustamine toimub 3 korda päevas.
* Nädalavahetustel toimuvad ühisüritused, filmide vaatamised, ühiselt
rahvakalendri tähtpäevadeks valmistumised ja tähistamised, külaliste
võõrustamine.
* Vabal ajal saab klient harrastada tervisesporti.
Teenuse osutamise grupi liikmed on:
* Grupi juht;
* Töökasvatuse juht/tegevusjuht;
* Sotsiaaltöötaja/nõustaja;
* Psühholoog/nõustaja;
* Võlanõustajad ja konsultandid Töötukassast.
Teenuse osutamise grupi liikmetel ja kogu UUE PÕLVKONNA personalil on
pikaajalised kogemused töös vanglast vabanenutega s.h. ennetähtaegselt
vabanenutega ja nende inimeste sotsialiseerimisel, nõustamisel ning abistamisel
töö- ja elukohtade leidmisel. Pakume ka nõustamist pereprobleemide
lahendamiseks mõlema abikaasa osavõtul.
Keskuses hoiavad kõik - personal ja kliendid - üleval omavahelist toetavat ja
heatahtlikku õhkkonda. Ühegi kliendi väärikust ei rikuta, arendatakse igati kliendi
otsustusvõimet, vastutusvõimet ja initsiatiivikust oma elu korraldamisel.
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Nii grupi- kui individuaalses töös analüüsitakse toimunut ja aidatakse kliendil
õppetöö ja isikliku- ning grupinõustamiste kaudu jõuda mõistmiseni, et tema
tegudel olid konkreetsed tagajärjed kannatanutele.
Klienti toetatakse igati oma tegude eest vastutuse võtmise raskes protsessis ja
sellele järgnevas uue muudetud ellusuhtumise ja praktilise (perekonna)elu
ülesehitamises.
Teenuse osutamisel ei ole määrav kliendi endine elukoht.
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