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	AMETNIKU AMETIJUHEND	

Struktuuriüksuse nimetus:
vanglate osakond
Ametinimetus:
peakaplan
Tegevusvaldkond:
usualase töö koordineerimine vanglates
Vahetu juht:
asekantsler
Alluvad:
puuduvad
Ametnik asendab:
-
Ametnikku asendab:
-
Ametikoha põhieesmärk:
vanglakaplanite töö ning vanglate usualase tegevuse korraldamine ja koordineerimine

Nõuded ametniku haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele:
	usulise ühenduse poolt vaimuliku tööks nõutav kõrgharidus;

Eestis tegutseva usulise ühenduse poolt tunnustatud vaimulikuna tegutsemise õigus;
	eesti keele valdamine kõrgtasemel;
	inglise keele suuline ja kirjalik oskus; 
	MS Word’i, MS Excel’i, MS Outlook’i hea tundmine, Powerpoint’i, Internet Explorer’i tundmine;
	vanglate tegevust reguleerivate õigusaktide tundmine;
	põhiseaduse ning rahvusvaheliste konventsioonide tundmine osas, mis puudutab usuvabaduse kaitset vanglates ja arestimajades;
	peamiste usundite ning erinevate usuliste ühenduste põhimõtete ja tavade tundmine;
	oskus töötada interkonfessionaalses ja multireligioosses meeskonnas;
	juhtimisalased teadmised ja oskused;
	iseseisvus töös, hea analüüsi ja tulemuste prognoosivõime;
	info adekvaatse, õigeaegse, täpse ja arusaadava edastamise ja tagasiside andmise oskus;
	hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
	vastavus Justiitsministeeriumi teenistujate kompetentsimudelis määratletud ootustele.


Teenistusülesanded:
Tulemus:
	usualase töö koordineerimine vanglasüsteemis, vanglakaplanite nõustamine;

usuvabadus on vanglates ja arestimajades tagatud ühtlastel põhimõtetel, mis ellu rakendamisel on konsulteeritud erinevate usuliste ühendustega;
	järelevalve teostamine vanglakaplanite teenistuskohustuste täitmise üle;

analüüside põhjal esitatud ettepanekud kaplanaadi arendamiseks;
	vabatahtlike vangla vaimuliku töö tegijate tegevuse koordineerimine vanglates;

vabatahtlike koordineeritud tegevus vanglates;
	jumalateenistuste ja teiste usuliste talituste läbiviimine vanglas vastavalt vajadusele;

vanglas läbi viidud jumalateenistused ja teised usulised talitused;
	usualase tegevuse kohta aruandluse koostamine; 

asjakohase aruandluse olemasolu;
	vanglakaplanite tegevuse ülevaate esitamine Eesti Kirikute Nõukogule (EKN) kord aastas;

esitatud korrektne tegevusaruanne;
	vanglakaplanite teabepäevade korraldamine;

toimiv teabepäevade süsteem;
	vanglakaplanite täiendõppe korraldamine ja koordineerimine;

täiendõppe toimumine;
	Justiitsiministeeriumile ja vanglatele ettepanekute tegemine vanglakaplanite töökorralduse muutmiseks ja parandamiseks;

adekvaatsed ettepanekud esitatud;
	vajadusel vanglates ning Justiitsministeeriumis tegutsevate ametnike nõustamine usualastes küsimustes;

ametnikud saavad asjakohast nõustamist;
	kinnipeetavate avalduste lahendamine erialase pädevuse piires;

korrektselt ja õigeaegselt koostatud vastused;
	taasühiskonnastamise alase tegevuse arendamisele kaasa aitamine;

aktiivne osalus;
	vahetu juhi ühekordsete korralduste täitmine.

korralduste õigeaegne ja korrektne täitmine.


Tegevuse kooskõlastamine ja koostöö
	Peakaplan teeb koostööd Eesti Kirikute Nõukoguga, erinevate kirikute ja kogudustega, samuti neid ühendavate organisatsioonidega nii riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Teeb koostööd Justiitsministeeriumi ametnikega ning vanglate juhtkondadega.
Teeb koostööd Siseministeeriumi usuasjade osakonna ametnikega.
	Peakaplan kooskõlastab oma tegevusi vanglate asekantsleriga.

Ametniku õigused, kohustused ja vastutus tulenevad avaliku teenistuse seadusest ja muudest õigusaktidest.

Ametnik:

		     allkiri/ kuupäev	                     					

