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Samm 1:

Teema Algatus ja Kirjeldus

Samm 2:

Põhjuste tuvastamine

Samm 3:

Eesmärkide täpsustamine

LPR’i Beccaria projekt püüab luua lihtsat
lähenemist kuriteoennetuse  kvaliteedi juh-
timise läbi viimisel. Tõhus töö kuriteoen-
netuse kvaliteedijuhtimise valdkonnas
eeldab täpset plaani ja projektide struk-
tureeritud rakendamist. Meie abimaterjal
võib aidata vastata järgmistele küsimustele:
Kuidas organiseerida kuriteoennetuse
kvaliteedijuhtimise projekti? Mida teha, et
alustada projekti edukalt, või kuidas kohan-
dada olemasolevat projekti hetkeprob-
leemidega? Antud brošüür tõstab esile
kesksed sammud, mis võivad aidata kuri-
teoennetuse kvaliteedijuhtimise projektide
planeerimisel ning ka nende edukal ellu
rakendamisel ja tulemuste hindamisel. Sul
on võimalik omandada kiired ja tõhusad
soovitused oma tööks. Seitsme Sammu
struktuur toob välja projekti individuaalsed
etapid. Kuna antud lendlehes on välja
toodud vaid kõige olulisem, siis saame me
muidugi pakkuda ainult soovitusi.
Täpsemat informatsiooni võib leida, koos
täidetavate töölehtedega individuaalsete
sammude kohta, internetileheküljelt
www.beccaria.de.

Kesksed Küsimused
• Mis teema kallal tuleks tööd teha?
• Miks on tähtis midagi ette võtta?
• Milles probleem täpselt seisneb?
• Millised võivad olla mõjud?

Kesksed Töösammud
• Määra võimalikud töövaldkonnad ja
vajadusel liigita need tähtsuse järjekor-
ras 
• Vali välja teema
• Koonda faktid ja arvud, mis seostavad
sinu poolt valitud probleemse valdkon-
naga 
• Kirjelda antud olukorda

Töömeetodid
• Ideede kogumine (ajurünnak)
• Koosolekud
• Statistilised uuringud, avalikud raportid,
väljaanded 
jne.
• Vaatlused/tähelepanekud

Kesksed küsimused
• Mis on võimalikud probleemi
põhjused?
• Millised selgitused sobivad oluko-
rraga kõige paremini?

Kesksed töösammud
• Võimalikud põhjused määratletud
kirjanduse, internetiotsingu ja oma
teadmiste järgi
• Vali välja kõige asjakohaseim
põhjuse kirjeldus antud probleemi
kohta

Töömeetodid
• Kirjanduslik uuring, teiste krimi-
noloogiliste aspektide uurimine
interneti vahendusel (nt. PrävIS
Databank, aadressil:
www.lpr.niedersachsen.de)

Kesksed küsimused
• Milliseid üldiseid eesmärke tuleks
saavutada?
• Millised täpselt on kõrvaleesmärgid
teel peaeesmärkideni?
• Mis ajaks tuleks need saavutada?
• Kuidas ma tean, kas kõrvaline
eesmärk on saavutatud?
• Kes on sihtgrupp?

Kesksed Töösammud
• Kirjelda üldiseid eesmärke
• Määra kindlaks täpsed kõr-
valeesmärgid koos ajakavaga
• Liigita eesmärgid tähtsuse järjekorras
• Täpsusta eesmärkide analüüsimise
kriteeriumid
• Defineeri sihtgrupp/grupid

Töömeetodid
• Ideede kogumine (Pöördtahvel)
• Märkmeblanketid (lühike, arusaadav,
täpne, konkreetne)
• Koosolekud
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Me sooviksime kuulda Sinu arva-

must!
Beccaria Projekt sooviks “saada ülevaadet
oma tõhususest”. Palun aita meid kuuen-
da sammu puhul!

Saada meil või kirjuta oma koge-

mustest 7-Step-leaflet’i (7-sammu
brošüür) ja teiste teemaga seotud tööleht-
ede puhul, mida on võimalik kodulehe
www.beccaria.com vahendusel alla laadi-
da.
Mis on hea, mida võiks edasi arendada?
Me ootame Sinu kommentaare, kriitikat ja
soovitusi meiliaadressile
beccaria@mj.niedersachsen.de !

Sinu Beccaria Meeskond

Samm 4:
Võimalike lahenduste välja

arendamine

Samm 5:
Projekti plaani kavandamine ja

rakendamine

Samm 6:
Mõju Analüüs

Samm 7:
Dokumentatsioon ja

Järeldused

Kesksed Küsimused
• Kuidas ma saavutan oma
eesmärke?
• Milliste lahenduste abil on võimalik
saavutada täpseid eesmärke?
• Milline soovitatud lahendus on mil-
lisele (kõrval-) eesmärgile kõige sobi-
vaim?

Kesksed Töösammud
• Koonda ja hinda (kõrval-)
eesmärkide saavutamisega seondu-
vad ideid;
• Vali välja parimad ideed või loo
lahendus kombineerides mitut
erinevat ideed
• Tee kindlaks iga kõrvalise eesmärgi
lahendus

Töömeetodid
• Ideede kogumine (Pöördtahvel)
• Märkmeblanketid (lühike, arusaa-
dav, täpne, konkreetne)
• Koosolekud

Kesksed Küsimused
• Kuidas oleks võimalik valitud lahendust
täpselt rakendada?
• Kes vastutab millise (kõrval-) eesmärgi
eest?
• Millised teised grupid/inimesed on juba
töötamas antud teema kallal ja võiksid olla
kaasatud?

Kesksed Töösammud
• Otsusta ära tegevuskava ja vastutused
• Arvuta välja ressurssid
• Rakenda tegevusplaan samm sammu
haaval
• Analüüsi projekti regulaarsete intervalli-
dena kuni käesoleva hetkeni ja kui vaja,
tee muutuseid

Töömeetodid
• Loo ja täienda tegevuskava regulaarselt
(nt. Vaata üle www.beccaria.de projekti
plaan)
• Integreeru teistega, kes on antud
teemast huvitatud

Kesksed Küsimused
• Millised eesmärke ja kõrvaleesmärke
saavutati?
• Kus tuleb ette võtta edasised täien-
dused?
• Mis töötas hästi ja mis mitte?
• Mis oli edukas ja mis mitte?

Kesksed Töösammud
• Saavutatud eesmärkide ja sihtgruppide
analüüs, põhinedes eelnevalt määratud
kriteeriumitele
• Võrdlus esialgse ja praeguse olukorra
vahel
• Töö võimalike täienduste/muutuste
kallal

Töömeetodid
• Dokumenteeri projekti käigus tehtud
avastused märkmete vormis
• Plusside ja miinuste tasakaal
• Koosolekud
• Vaatlus

Kesksed Küsimused
• Kuidas projekti kulgemine õnnestus?
• Millised kogemusi sa omandasid
seoses individuaalsete sammude rak-
endamisega?
• Mida sa teeksid järgmine kord teisti?
• Milline on tähendus tulevaste projek-
tide jaoks?

Kesksed Töösammud
• Pärast projekti lõppu: vaata tagasi ja
analüüsi juhtunut
• Vaata üle projekti ja kogemuste
omandamise käigus kirja pandud
märkmed
• Tulevikuvisioonid seoses edasise
arenguga

Töömeetodid
• Ülevaade
• Valmista ette projekti aruanne
• Tee järeldused


