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ARENGUKOOSTÖÖPROJEKT
1.

Projekti lühikokkuvõte
PROJEKTI NUMBER:

2006/16

I. TAOTLEJA ANDMED
Taotleja: Sisekaitseakadeemia
Põhitegevusala: Kõrgharidusega politseiametnike, tolliametnike, tuletõrje- ja päästetöötajate,
vanglaametnike ja haldusametnike ettevalmistamine; täiend- ja ümberõppe ning eksternõppe
võimaldamine, samuti akadeemilise õppe teel õppejõudude ettevalmistamine akadeemiale;
rakendusteaduslike uuringute läbiviimine ning arendustegevus oma valdkonnas.
Asutuse juht: Priit Männik
Aadress: Kase 61, Tallinn 12012
Telefon, faks: 696 5644, 696 5345

Registreerimisnumber: 70004465
E-post, kodulehekülg: www.sisekaitse.ee

II. PROJEKTI ANDMED
Nimi: Toetus vanglasüsteemi reformimisele Gruusias
Sihtriik: Gruusia
Sisu kokkuvõte: Gruusias loodi 2005 aastal Justiitsministeeriumi haldusalasse vanglaametnike
koolituskeskus. Selleks eraldas Gruusia riik endise sõjaväele kuulunud mahajäetud hoonekompleksi,
milline vajab täielikku renoveerimist. Koolituskeskus on omale värvanud alalised õpetajad ja baaskoolitust
viiakse kuni keskuse ruumide renoveerimiseni läbi vanglates kohapeal. Koolituskeskuse käivitamisel on
Gruusia Justiitsministeeriumi peamiseks abistajaks rahvusvahelisel tasandil olnud Rootsi riik ning rahade
eraldajaks Rootsi SIDA fond. 2006. a märtsis kinnitati SIDA poolt Gruusia koolituskeskuse käivitamise ja
arendamise tegevusprojekt, mille kohaselt nähakse ette koolituskeskuse käivitamisel kaasabistavad
tegevused kuni veebruarini 2008. Projekti planeerimisel 2005 aastal pöördus Gruusia asejustiitsminister
SIDA poole palvega toetada koolitajate koolitust tundes huvi just Eesti kogemuse ja Eesti õppejõudude
vastu. Seetõttu on projekti lisaks Rootsi ekspertidele kaasatud ka Eesti eksperdid, kes omavad kogemust
sarnases olukorras olnud vanglasüsteemi ja väljaõppesüsteemi reformimise alal. Projekti raames
kavandatakse Gruusia koolituskeskuse õpetajate õppevisiite ja pikemaid praktikaid (1 kuu) Eestis, et
tutvuda kohapeal läbiviidava õppeprotsessi ja Eesti vanglasüsteemiga. Gruusia õppejõudude visiite Eestisse
rahastatakse projekti vahenditest. Samuti on projekti tegevuskavas ette nähtud Gruusia koolituskeskuse
õppejõududele koolitusseminarid Gruusias 2006 aasta sügisel ja 2007 aastal ning 2007 aastal projekti lõpus
peetaval rahvusvahelisel konverentsil osalemine ja kokkuvõtete tegemine. Osundatud tegevuses osalevate
Eesti ekspertide kulud kaetakse Eesti välisministeeriumi vahenditest.
Eesti osalemine projektis annab meile head võimalused tutvustada ja jagada oma vanglasüsteemi
reformimise kogemusi riikidele, kes on olukorras, millises Eesti oli ca 15 aastat tagasi. Läbi selle tegevuse
õpime ise vastavat valdkonda paremini tutvustama ja valmivad ka asjakohased tutvustusmaterjalid. Seda
kogemust on seetõttu võimalik lähitulevikus kasutada ka teiste, Gruusiaga sarnases olukorras olevate
riikide vanglasüsteemi reformimise nõustamisel.
Partnerid: Koolituse läbiviimisel on partneriteks Gruusia Justiitsministeerium, Rootsi Vanglate ja
Kriminaalhoolduse Amet (ing k: Swedish Prison and Probation Administration), Eesti Justiitsministeerium
ning Leedu Justiitsministeeriumi vanglaametnike koolituskeskus.
Projekti kestus: märts 2006- veebruar 2008;
Esimene koolitusseminar (1 nädal) peaks eeldatavalt toimuma oktoobris 2006.
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Taotletav riiklik finantseerimine: 116 692, sellest 2006.a vajadus 58 000 krooni ja 2007.a.vajadus
58692 krooni.
Omafinantseering:
7 934 krooni
Projekti lisad:
Lisa 1 Eelarve 1 lehel 1 eks
Lisa 2 SIDA poolt kinnitatud üldine abiprojekt 17 lehel 1 eks
Projekti üldise täideviimise eest vastutav isik: Hannes Liivak, tel:
hannes.liivak@sisekaitse.ee
Allkiri

Kuupäev

696 5428; e-post:

