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Ennetusprogrammide ja kogukondlike algatuste tutvustus

EUCPN ehk Euroopa Kuriteoennetuse Võrgustik koosneb Euroopa Liidu liikmesriikide esindajatest ja 
koordineerib kuriteoennetusalast koostööd Euroopa Liidus, sealhulgas korraldab korra aastas konverentsi 
parimate praktikate tutvustamiseks. Eesti on EUCPN-i eesistuja 2017. aasta teisest poolaastast kuni 2018. 
aasta esimese poolaastani. EUCPN-i veebileht: www.eucpn.org. 

Eesti Abipolitseinike Kogu on abipolitseinike esindusorganisatsioon, mis on asutatud 2011. aastal. Kogu on 
iseseisev mittetulundusühing, mille eesmärk on ühendada Eesti Vabariigis tegutsevad abipolitseinikud ühte 
organisatsiooni ning tagada seeläbi abipolitseinike ühtne areng, nende areng, omavahel kogemuste ja teabe 
jagamine. Kogu teeb igapäevaselt koostööd Siseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveametiga. Kogusse 
kuulub pea 200 abipolitseinikku üle kogu Eesti, seega pea iga viies abipolitseinik. Eesti Abipolitseinike Kogu 
veebileht: http://www.abipolitseikogu.ee/. 

Päästeliit on vabatahtlike päästjate- ja merepäästjate katusorganisatsioon. Päästeliitu kuulub 94 pääste- ja 
ennetustööga tegelevat ühingut. Kokku kuulub Päästeliitu 108 päästealaga tegelevat ühingut ja omavalitsust. 
Vabatahtlikud päästjad- ja merepäästjad tegelevad oma kogukondades pääste- ja ennetustööga. Päästeliidu 
liikmetest tegeleb mere- ja järvepäästega 31 ühingut. 
Lähem info Päästeliidu ja liikmete kohta veebis: www.paasteliit.ee 
Vabatahtlikud päästjad veebis: www.rescue.ee/et/vabatahtlikud/vabatahtlikud-paastjad.html.

MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste alla on koondunud vabatahtlikud mere- ja järvepäästjad, kes on 
Eestis tegutsevate vabatahtlike merepäästeühingute liikmed. Organisatsiooni peamised ülesanded on 
koordineerida koostööd riigiasutustega vabatahtliku merepääste arendamiseks, arendada vabatahtlike 
merepäästjate koolitussüsteemi ja koolitada merepäästjaid, koordineerida rahvusvahelist koostööd ning 
abistada kohalikke ühinguid dokumentide koostamise, töökorralduse ja ühisprojektide rahastamisega. MTÜ 
Eesti Vabatahtlik Mere- ja järvepääste veebileht: www.vomare.ee/et/. 
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MTÜ Eesti Naabrivalve on eelkõige elanikke ühendav tegevus, et vähendada piirkonnas anonüümsust ja olla 
abiks oma naabritele. Kuigi naabrivalve seondub eelkõige kuritegevuse ennetusega, on selle eesmärk ka 
tegeleda turvalisuse ja heakorraga laiemas tähenduses. Naabrivalve veebileht: www.naabrivalve.ee.

Eesti Külaliikumine Kodukant on 1997. aastal loodud vabaühenduste liit, mis ühendab enda kodukoha 
elukeskkonda ja külakogukondi arendavaid ühendusi. Kodukant toetab kohalikku algatust, kodanikuaktiivsust 
ja ettevõtlikkust. Kodukandi veebileht: www.kodukant.kovtp.ee. 

Linnalabori missioon on parandada elukeskkonna kvaliteeti ning soodustada teadmis- ja väärtuspõhist ruumi 
kujundavat poliitikat. Kaasaegses maailmas tagab avaliku ruumi turvalisuse üha enam kogukonna osalus. 
Käimasoleva uurimis- ja arendusprojekti raames edendab Linnalabor kogukondlikku turvalisust. Selle jaoks 
koostatakse juhend, mida saavad koostöö tulemuslikumaks korraldamiseks kasutada nii kogukonna liikmed ja 
juhid, piirkonnapolitsei, naabrivalve, sotsiaaltöötajad kui ka kohalik omavalitsus ja teised. Linnalabori kogukon-
dliku turvalisuse projekti veebileht: www.linnalabor.ee/turvalisus. 

SPIN-programm pakub mitteturvalisest keskkonnast pärit noortele arenguvõimalusi uuendusliku mudeli abil, 
mis seob jalgpalli ja sotsiaalseid oskusi arendavad tegevused. Tänu SPIN-ile saab 200 noort vanuses 10–16 
aastat igal nädalal osa tippklubide FC Flora ja FC Levadia treenerite juhendatavatest jalgpallitrennidest ning 
spetsialistide läbiviidavatest töötubadest. SPIN-i erilisus seisneb suures koostöövõrgustikus – programmi 
elluviimises osalevad nii riik, kohalik omavalitsus, Politsei- ja Piirivalveamet, Eesti Jalgpalli Liit, Heateo Sihtasu-
tus kui ka koolid. Programmi ühiskondlikku mõju aitavad hinnata Tartu Ülikooli teadlased. Ühise pingutuse 
tulemusena on SPIN-programmist saanud oluline vahelüli ahelas laps-kool-kodu. Senine tegutsemine on lisaks 
sportliku aktiivsuse suurenemisele parandanud osalejate enesedistsipliini, suhtlusoskust ja kooliedukust. 
Noortele arenguvõimaluste pakkumist programmi SPIN abil rahastab Siseministeerium Euroopa Sotsiaalfondi 
perioodi 2014–2020 vahenditest. SPIN-programmi veebileht: www.spinprogramm.ee. 

STEP-programm on mõeldud 15–26-aastastele noortele, kes on süüteo toimepanemise eest karistusõigusli-
kult vastutusele võetud ning kes praegu ei tööta ega õpi. Programm viiakse ellu eeskätt Tallinnas ja Harjumaal. 
STEP-programm tugineb Taanis juba kümme aastat töötavale programmile High:five, mille abil on töö- või 
õppimisvõimalus leitud enam kui 1500 noorele ja millega on liitunud ligi 1600 ettevõtet. Programm on kohanda-
tud Eesti oludele vastavaks ja selle on loonud spetsialistid. STEP-programmi eesmärk on ühendada erinevate 
poolte head kavatsused väikeste sammude kaupa suureks ja püsivaks muutuseks. Noorte tööturule kaasamise 
programmi STEP rahastab Siseministeerium Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014–2020 vahenditest. 
STEP-programmi veebileht: www.step.ee. 
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VEPA Käitumisoskuste Mäng on klassis rakendatav sekkumisprogramm, mis ennetab käitumisprobleemide 
teket ja süvenemist. VEPA metoodika koosneb tõenduspõhistest töövahenditest ja märguannetest, mille 
järjepidev rakendamine suurendab õpilaste oskusi oma käitumist kontrollida. Mängus on kesksel kohal klassis 
positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomine ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamine. Mäng 
edendab prosotsiaalset käitumist ning vähendab korrarikkumisi klassis. Projekti „Riskikäitumise ennetamine, 
riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine“ Käitumisoskuste Mängu rakendamist 
rahastab Siseministeerium Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014–2020 vahenditest. VEPA veebileht: www.ter-
viseinfo.ee/vepa. 

MARAC-i ehk võrgustikupõhise juhtumikorralduse mudeli eesmärk on tuvastada suure riskiga lähisuhtevägi-
valla ohvrid ning kindlustada nende kaitse mitme asutuse spetsialistide koostöös. MARAC hõlmab ohvrite 
riskide hindamist, sekkumisplaani koostamist ning selle täitmist, juhtumiskorralduse võrgustiku kohtumisi, 
teabe jagamist ja vastutamist ning tulemuste hindamist. Mudel annab probleemi lahendamiseks selge 
tegevusraamistiku. Iga võrgustiku liige võtab juhtumi lahendamisel kindla rolli ja vastutuse ning selle täitmist 
ja mõju jälgitakse üheskoos. MARAC-i mudelilt rakendatakse praegu Ühendkuningriikides ja Soomes 
täiskasvanud ohvrite abistamisel. Projekti „Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning 
turvalise elukeskkonna arendamine“ juhtumikorralduse mudeli kohandamist ja rakendamist Eestis rahastab 
Siseministeerium Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014–2020 vahenditest. MARAC-i veebileht: 
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/lahisuhtevagivalla-all-kannatavate-noorte-ja-perede-kindlakstegemine-
ning-nende-probleemide-lahendamine-vorgustikutoo-meetodil/.

Alkoholiennetusprogrammi „Efekt“ eesmärk on anda lastevanematele uusi teadmisi ja arendada oskusi enda 
lapse alkoholi tarvitamise ärahoidmiseks. Samuti on eesmärk lükata alkoholi tarvitamise alustamine 
hilisemasse vanusesse ja vähendada Eesti noorte alkoholi tarvitamist. Programmi on välja töötanud Rootsi 
Örebro Ülikooli teadlased. 2012.–2015. aastal katsetas Tervise Arengu Instituut „Efekt“ programmi 34 kooli 
5.–7. klassides. Programmi „Efekt“ veebileht: www.tai.ee/et/terviseandmed/uuringud/download/362. 

Expect Respect Toolkit programm on suunatud 13–18-aastastele noortele ning sellega tõstetakse noorte 
teadlikkust erinevatest hoiakutest ja uskumustest meeste ja naiste suhtes, soostereotüüpidest, konflikti 
lahendamise oskustest, vägivalla märkamisest ning abisaamise võimalustest. Programm sisaldab nii eesti- kui 
ka venekeelseid juhendeid ja koolitusmaterjale, mida õpetajad koolitundides kasutada saavad, samuti 
pakutakse õpetajatele koolitusi ja juhendamist ning hinnatakse programmi tulemusi. Expect Respect Toolkit 
programmi katsetab Eesti Seksuaaltervise Liit. Eesti Seksuaaltervise Liidu veebileht: www.amor.ee.  

Kiusamisvaba Haridustee Eest Liikumise asutasid MTÜ Lastekaitse Liit, SA Kiusamise Vastu,                            
MTÜ Noorteühing TORE ja Tartu Ülikooli eetikakeskus. Ühine eesmärk on luua elujõuline koostööplatvorm, mille 
kaudu jõuaks kõigisse Eesti lasteasutustesse ja üldhariduskoolidesse kiusamist ennetav ja lahendav tõendus-
põhine programm. Praeguseks on Kiusamisvaba Haridustee Eest Liikumisega ühinenud ka MTÜ Vaikuse-
minutid, Eesti Õpilasesinduste Liit programmiga “Salliv kool” ning Tervisearengu Instituut käitumisoskuste 
mänguga VEPA. MTÜ Lastekaitse Liidu „Kiusamisest vabaks“ programmi veebileht:                                                     
www.kiusamisestvabaks.ee/, SA Kiusamisvaba Kooli „KIVA“ programmi veebileht: www.kivaprogram.net/ 
estonia, TORE tugiõpilasliikumise veebileht: www.tore.ee.

Salliv Kool on Eesti Õpilasesinduste Liidu, Lastekaitse Liidu ja MTÜ Foorumteatri ühine projekt, et kujundada 
tolerantsemat koolikeskkonda. Projekti eesmärk on juhtida jätkuvalt tähelepanu koolikiusamisele ning kesken-
duda mitte niivõrd füüsilisele vägivallale, kuivõrd ideaalse koolikeskkonna loomisele. Eksperimentide, foorum-
teatrietenduste ja üle-eestilise sallivuspäeva abil soovitakse algatada aktiivset arutelu koolikeskkonna poolte 
vahel. 
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MDFT (Multi-Dimensional Family Therapy) on perekonnapõhine sekkumissüsteem, mis on mõeldud noorukitele, 
kes tarbivad psühhoaktiivseid aineid, hälbiva käitumise ja sellega seonduvate käitumuslike ja emotsionaalsete 
probleemide kohtlemiseks. MDFT-i rakendamist rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna riskilaste- ja noorte 
programmi vahenditest. MDFT-i veebileht: www.kriminaalpoliitika.ee/et/mdft/mdft-infokiri. 

Vanglast vabanenute tugiteenuse eesmärk on suurendada vanglast vabanenute osalemist tööturul, tööturu- ja 
sotsiaalteenustel ning seeläbi vähendada vanglast vabanejate retsidiivsust. Tugiteenuse abil parandatakse 
vanglast vabanenute sotsiaalset kaasatust ja võimalusi iseseisvalt toime tulla. Tugiteenus koosneb kahest 
teenusest: vabatahtlikkusel põhinev tugiisikuteenus ning nõustamisteenustega ajutine majutusteenus. 
Vanglast vabanenute tugiisikuteenuse rakendamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014–2020 
vahenditest. Tugiteenuse veebileht: www.kriminaalpoliitika.ee/et/jatkutugi/esf-tugiteenus-van-
glast-vabanejale.

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ eesmärk on aidata lapsevanematel arendada tõhusaid                   
toimetulekustrateegiaid, et ennetada laste käitumis- ja arenguprobleeme ning nendega toime tulla.                         
Lapsevanematel on seeläbi võimalik vältida stressi tekitavaid olukordi, omandada oskusi ja saada tuge, kuidas 
tulla toime laste kasvatamisega. Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ rakendamist rahastatakse Euroopa 
Majanduspiirkonna riskilaste- ja noorte programmi vahenditest. Programmi „Imelised aastad“ veebileht: 
www.tai.ee/vanemlusprogramm. 

Tark Vanem on teavitusprogramm, mis keskendub lapsevanematele suunatud teabe ja nõuannete jagamisele. 
Teavet jagatakse nii selle kohta, kuidas laste ja noorte seas alkoholi, tubaka ja teiste uimastite tarvitamist ning 
selle tagajärgesid ära hoida, kui ka selle kohta, kuidas olla last toetav ja samas autoriteetne vanem ning arenda-
da lapsega usalduslikku suhet. Targa Vanema veebileht: www.tarkvanem.ee. 

Programm „Murdepunkt“ on sotsiaalsete oskuste arendamise programm, mis on suunatud 13–17-aastastele 
noortele, kes kalduvad riskikäitumisele või on juba pannud toime väiksemaid õigusrikkumisi. Programm aitab 
avastada noortel oma tugevusi ja luua paremaid suhteid nii enda kui ka ümbritsevaga. "Murdepunkti" sobib 
kasutada alaealiste mõjutusvahendina. „Murdepunkti“ veebileht: http://ank.ee/avaleht/index.php/murdepunkt. 
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