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TOETUSE KASUTAMISE TEGEVUS- JA TULEMUSARUANNE

Lepingu nr : 7-41323-1
Aruande esitaja: Eesti Abipolitseinike Kogu
Tegevuste läbiviimise aeg: 01.01.2016 – 31.12.2016
Aruande koostamise kuupäev: 10.01.2017

1. Läbiviidud tegevuste kirjeldus (toimumise aeg, kulg, osalejad, olulisemad tähelepanekud, jms):
2016-04-01 Eesti Abipolitseinike Kogu meeskonna seminar, mille käigus koondati ja ühtlustati
liikmeskonnalt kogutud arengumõtted, millega edasi töötada.
2016-04-02 Abipolitseinike nädala ettevalmistuskoolitus Tartus, millest võttis osa kokku 42
abipolitseinikku ja Eesti Abipolitseinike Kogu liikmeks astunud politseiametnikku (osalejate
nimekiri lisatud eraldi lehel).
Koolitusel jagasid eelmise aasta abipolitseinike nädalal osalemise kogemusi ja parimaid praktikaid
abipolitseinik Indrek Saluvee Jõhvi politseijaoskonnast, Lõuna prefektuuri abipolitseinike
koordinaator Rainer Rahasepp ning Kesklinna politseijaoskonna abipolitseinik Dein-Tom Tõnsing.
2016-09-24 – 2016-09-25 Liikmeskonna seminar/koolitus Muhus koostöös TÜ õppejõu Peeter
Espakiga, kes rääkis teemal „Võõrad kultuurid ja nende mõju Eesti ühiskonnale“. Koolitusel osales
kokku 25 abipolitseinikku ja eesti Abipolitseinike Kogu liikmeks astunud politseiametnikku
(osalejate nimekiri lisatud eraldi lehel).
Koolitusel keskenduti võõrastele kultuuridele, kellega abipolitseinikel tuleb potensiaalselt oma
vabatahtlikus töös kokku puutuda. Tartu Ülikooli vanemteadur PhD Peeter Espak andis
islamikultuuri ajaloolise ülevaate, avas selle religioosse tausta, arutles tekkida võivate konfliktide
olemuse üle ning võimalikest ennetavatest meetmetest Eestis. Lisaks jagas abipolitseinik Vahur
Peepmaa oma kogemusi moslemikultuuris elavate inimeste eluolust ja nendega kokkupuudetest
ajal, mil osales kahel kaitseväe missioonil Lähis-Idas ja Aafrikas.

2. Tegevuste olulisemad tulemused:
Abipolitseinike nädala ettevalmistuskoolituse tulemusena on osalenud abipolitseinikud ette
valmistatud koolides tutvustama abipolitseinike ja politseiametnike tööd ning seadusandlust.
Abipolitseinike populaarsus on tõusnud. Seda näitab abipolitseinikuks soovijate suurenev arv
võrreldes 2015. aastaga.
Eesti Abipolitseinike Kogu aktiivsed liikmed on edukalt osalenud koolitustel ja korraldatud
seminaridel, jaganud ka ise kogemusi ning seeläbi suurendanud Kogu meeskonna ühtsust.

Projekti tulemusena on Eesti Abipolitseinike Kogu liikmeskond rohkem sidustunud ja aktiivsed
liikmed räägivad siseturvalisuse valdkondlikus arengus veelgi sisukamalt kaasa.
3. Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi/kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga (millest
tulenevalt)?
Veebruariks planeeritud meeskonna seminar lükkus edasi ja toimus aprillis ning hetkel toimumata
jäi augustiks planeeritud meeskonnaseminar. Kõik kõrvalekalded võrreldes kavandatuga on seotud
võimalikult paljudele osalemisest huvitatutele ühiste sobivate toimumisaegade leidmise raskustega,
mis tõusis 2016. aasta tegevuste läbi viimisel eriti teravalt esile.

Aruande koostamise kuupäev: 10.01.2017

Aruande koostanud: Rasmus Lahtvee

