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Mis on ennetus?
• Kõige üldisemalt – tegevus, mille eesmärk on millegi
ärahoidmine
• Ennetuse eesmärk on märksa laiem – toetada kogu
elanikkonna, aga eeskätt laste ja noorte arengut, toimetulekut
ja heaolu
• Tõhusa ennetuse mõju kandub üle ka täiskasvanuikka,
suurendades inimese heaolu, parandades toimetulekut ja
mõjutades tervisekäitumist elu jooksul.
• Positiivse mõju suurendamine, et see kaaluks üle negatiivsed
kokkupuuted haavatavust suurendavate teguritega

Valdkondadeülene ennetus

Võtmesõna – KOOSTÖÖ
• Lapsed ja noored – kaasamine ja kuulamine
• Lapsevanemad – märkamine, järjepidevus
• Haridusasutused – positiivse mõju suurendamine
• ...
• KOV – valdkondade ja võrgustiku koondamine

• Riik – valdkondadeülene ennetuse koordineerimine

Ennetustöö põhimõtted
Erikoolid puuetega-, tunde- ja
käitumishäiretega ning kasvatuse
eritingimusi vajavatele lastele
(Psühhiaatriahaiglad, vanglad jms.)

Logopeediteenus, psühholoogilineja karjäärinõustamine

(Päevakeskuse ja turvakodu teenus
jms.)

Kolmandane
ennetustasand
Ravispetsiifilised sekkumised
tõsiste probleemide leevendamiseks

Teisene ennetustasand
Probleemide seire ja tõsisemate
probleemide tekke ennetamine või
olemasolevate riskide mõjude
vähendamine.

Lapsehoiuteenus,
põhihariduse pakkumine

(Erinevad sotsiaal- ja meediakampaaniad, teleseriaalid jms.)

Esmane ennetustasand

Universaalsed sekkumised laiemale populatsioonile, millega
kujundatakse hoiakuid ja väärtusi.
Rahvatervise ennetusmudel

Tõenduspõhisus
Tõenduspõhine (ingl evidence based) – programm või metoodika on
testitud ja efektiivne
Tõenduspõhise lähenemise ja sekkumiste kontekstis on tõenduseks info
selle kohta, kas üks või teine sekkumine „töötab” või „ei tööta”

Miks valida tõenduspõhine programm?
Programm on testitud ja efektiivne
• programmi mõju on põhjalikult ja sõltumatute mõju-uuringutega
hinnatud
• efektiivne – usaldusväärne positiivne mõju laste ja perede heaolule

Aitab kokku hoida õpetaja või tugispetsialisti aega – ei pea ise läbi
katsetama, kas meetod toimib.

Tõenduspõhised programmid Eestis
„Kiusamisvaba Kool“ (KiVa)
• Koolidele suunatud kiusamise ennetamise programm, mis sisaldab
juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite
lahendamiseks.
• Eestis alates 2012. aastast
• Programmiga liitunud üle 20 riigi üle maailma
Tulemused
• Programmi tõhusust mõõdetakse Eestis igal aastal
• Vähenenud on kiusamisjuhtumid, sh küberkiusamine ja koolist välja
langemine.
www.kiusamisvaba.ee

Käitumisoskuste mäng „Veel paremaks“ – VEPA
• Metoodika koosneb tõenduspõhistest töövahenditest ja märguannetest.
• Suurendab õpilaste oskusi oma käitumise ja emotsioonide kontrollimiseks.
• Sobib kasutamiseks kõikides vanustes õpilastega.
Tulemused
• Vähendab õpilaste hulgas tubaka ja alkoholi varast proovimist ning
tarvitamist
• Parandab õpitulemusi
• Vähendab õpilaste vaimse tervise probleeme ja alaealiste õigusrikkumisi
• Suurendab koolitunnis õppimisele jäävat aega 60-90 minuti võrra päevas
www.terviseinfo.ee/vepa

„Kiusamisest vabaks!“
• Programm, mille eesmärgiks on luua:
• lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe
• kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse
sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise
korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suud

www.kiusamisestvabaks.ee

Vanemlusprogramm „Imelised aastad“
• Eesmärk on aidata lapsevanematel omandada tõhusaid
strateegiaid, et ennetada laste käitumisprobleeme ja nendega toime tulla.
• 16-nädalane põhiprogramm on suunatud 2–8-aastaste laste vanematele
ning 8–10- nädalane jätkuprogramm 3–12- aastaste laste vanematele.
Tulemused
• Vanemad suudavad vältida stressi tekitavaid olukordi, oskavad leida tuge
ning saada hakkama raskustega laste kasvatamisel
• Lastel suureneb sotsiaalne kompetentsus, probleemide lahendamise oskus,
eakaaslastega suhtlemine ja enesekehtestamisoskus.
• Pikas perspektiivis väheneb laste ja noorte agressiivne ja antisotsiaalne
käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist väljalangemine
www.tai.ee

Mitmedimensiooniline pereteraapia (MDFT)
• Programm on suunatud tõsise riskikäitumisega (nt õigusrikkujad,
sõltuvusainete tarvitajad, käitumisprobleemidega/häiretega) ja
mitmekülgse abivajadusega noortele (11-18 a) ja nende pereliikmetele.
• Teraapias tegeletakse korraga nelja dimensiooniga: laps/nooruk, vanem,
pere ja pereväline dimensioon (nt kool, sõbrad)
• Suunajad: KOV, kohus, prokuratuur, kriminaalhooldus, politsei
Tulemused:
• Õigusrikkumiste vähenemine
• Koolitee jätkamine
www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Veel kasulikke programme

Abivajav laps

Lapse abivajadus
• Abivajav laps on laps, kelle heaolu on
ohustatud või kelle puhul on tekkinud
kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse
jätmise või muu lapse õigusi rikkuva
olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine
ohustab tema enda või teiste isikute
heaolu
• Abivajavate laste hulka kuuluvad ka
hädaohus olevad lapsed.

• Hädaohus olev laps on laps, kes on oma
elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps,
kelle käitumine ohustab tema enda või
teiste isikute elu või tervist.

Allikas: www.lasteombudsman.ee

Hädaohus olev laps
• Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist
ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema
enda või teiste isikute elu või tervist
• Hädaohus olevast lapsest on kõigil kohustus teavitada
hädaabinumbril 112
• Hädaohus olevat last tuleb viivitamatult abistada ja vajaduse
korral tuleb laps toimetada ohututesse tingimustesse.

Abivajav laps ja tema abistamine
Igal isikul on kohustus abivajavast lapsest teavitada viivitamata

asukohajärgset kohalikku omavalitsust või lasteabitelefoni 116 111
Lapsega töötav isik peab lapse abivajadust hindama, teavitama lapse
abivajadusest lapsevanemat, kaasates vajadusel asjaomase spetsialisti
NB! Erand kui väärkohtlejaks on lapsevanem vm lähedane isik –
pöördu kohe kohaliku omavalitsuse poole
Kui lapsevanem ei asu tegelema lapse abivajaduse vähendamisega, siis
tuleb koheselt teavitada kohalikku omavalitsust, vajadusel võid
pöörduda ka lasteabitelefoni 116 111 spetsialisti poole
Abistamine peab toetama lapse ja last kasvatava isiku vahelisi suhteid
ja selleks tuleb rakendada võrgustikutööd järgides juhtumikorralduse
põhimõtteid

Lapse huvidest lähtumine
Kõigi last mõjutavate otsuste tegemisel selgitatakse välja lapse huvid ning
otsuse tegemisel lähtutakse nendest kui esmatähtsast kaalutlusest.
Selleks:
• selgitatakse välja kogu info, mis on vajalik, et hinnata otsuse mõju
lapse õigustele ja heaolule;
• selgitatakse lapsele kavandatava otsuse sisu ja põhjuseid;
• kuulatakse laps ära tema vanust ja arengutaset arvestades sobival
viisil;
• kujundatakse põhjendatud seisukoht lapse parima huvi osas,
hinnates kogumis kõiki asjassepuutuvaid asjaolusid.

Lapsele selgitatakse tema arvamuse arvestamata jätmise põhjuseid.

Lapse õiguste ja heaolu tagamine ning kaitse
• Lapse heaolu on lapse arengut toetav seisund, milles lapse
füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed,
sotsiaalsed, kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud
vajadused on rahuldatud.
• Esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamise eest on
lapsevanemal.
• Riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste ametiasutused peavad
arendama välja meetmed lapse abivajaduse ennetamiseks ja
olemasolevate probleemide vähendamiseks.

Lapse abivajaduse hindamisvahend
• Abivajava lapse varajane märkamine ning tema abistamiseks õigeaegne ja
asjakohane sekkumine – lapse abivajadusest ja heaolust lähtuvalt toetuste ja
teenuste pakkumine

• Lapse abivajaduse hindamise praktika Eestis on olnud väga erinäoline ning sõltus
suurel määral hindaja isiklikust kogemusest.
• Vajadus ühtse hindamisvahendi järele, mis oleks lapsekeskne, süsteemne,
tõenduspõhine ning aitaks kaasa valdkondadeülese koostöö ja sarnaste
arusaamade loomisele

• Lastekaitsetöö juhtumikorraldust toetavaks töövahendiks Eestis otsustati
kohaldada Rootsis kasutusel olev hindamismudel BBIC, mis hõlmab lapse
vajadusi, vanemate suutlikkust ja keskkondlikke tegureid ning nende mõju lapse
heaolule.

Lapse heaolu kolmnurk

TERVIS
 Hea tervislik seisund
 Lapsega käiakse regulaarselt tervisekontrollis, vanemad teevad
meditsiinitöötajatega koostööd, järgivad saadud soovitusi lapse ravimisel
ja hooldamisel
 Hea juurdepääs tervishoiuteenustele ja -asutustele

ESMANE HOOLITSUS
 Lapsevanemad hoolitsevad lapse eest hästi (sh loovad kodus lapse
vajadustele vastavad tingimused, tagavad, et laps saab
hambaarstiteenust ning vigastuste ja haiguste korral arstiabi).
 Lapsevanemad loovad ja säilitavad toimiva ning ettearvatava
igapäevarutiini.
 Vastutustundlikud lapsevanemad.

HARIDUS





JUHENDAMINE JA PIIRIDE SEADMINE
 Lapsevanemad osalevad lapse elus ning jõustavad tema
arengulist edasijõudmist.
 Lapsevanematel on lapsele realistlikud ootused.
 Lapsevanemate kasvatusstiil on selge ja empaatiline.

Laps käib lasteaias või koolis ning saab sealt konstruktiivset tagasiside
Lapsel on head õpioskused ja motiveeritus õppetööks
Positiivsed tulemused koolis
Võimalus ja oskus mängida ning tegeleda harrastuste ja huviharidusega

IDENTITEET
 Laps on oma identiteedis kindel, ta usaldab ennast ja tunneb
end aktsepteerituna.
 Lapse iseseisvus on eakohane ja vanemate poolt toetatud.

EMOTSIONAALNE KOHALOLEK
 Lapsevanemad
on
suhetes
lapsega
usaldusväärsed, etteennustatavad ja järjepidevad.
 Lapsevanemad toetavad last emotsionaalsel

PERE- JA PEREVÄLISED SUHTED
 Usaldusväärsed, ettearvatavad ja püsivad suhted
vanematega.
 Prosotsiaalsed pere- ja perevälised suhted
TUNDEELU JA KÄITUMINE
 Laps on heatahtlik, oskab probleeme
lahendada ja järgib käitumisnorme.
 Lapsel
on
turvaline
side
mõne
täiskasvanuga.
 Elurõõm, rahulolu ning oskus oma
tundeid eakohaselt kontrollida.
PERE AJALUGU JA PRAEGUNE
OLUKORD
 Lapsevanema positiivsed
lapsepõlve kogemused
 Lapsevanemate enda negatiivsed
kogemused lapsepõlvest ei mõjuta
nende suutlikkust tagada lapse
heaolu.
 Laps elab koos mõlema vanemaga.

LAPS
KAITSETEGURID

PERE JA KESKKOND

SOTSIAALNE VÕRGUSTIK
 Last
ümbritsevad
toetavad
sotsiaalsed võrgustikud.
 Lapsele
on
tagatud tema
vajadustest
tulenevad
tugimeetmed ja kaitse

ELUTINGIMUSED
 Stabiilne, lapse vajadustele
vastav elukoht.

TURVALISUS
 Lapsevanemad kaitsevad last vägivalla
eest.
 Lapsevanemad
taunivad
füüsilist
karistamist
ja
teavad
vägivalla
kahjulikest mõjudest.
 Lapsevanemate
vahel
on
toimib
koostöö ning üksteise mõistmine.
MAJANDUSLIK OLUKORD
 Lapsevanemad on haritud ja
kohanevad tööturul hästi.
 Perekonna majanduslik olukord on
turvaline ja distsiplineeritud.
 Perekonna sotsiaalmajanduslik
staatus on kõrge.

TERVIS






Terviseprobleemid, erivajadus või puue
Puudulik ligipääs tervishoiuteenustele
Füüsilised vigastused, mille puhul on kahtlus, et need on saadud vägivalla tagajärjel
Lapsel on vaimse tervise probleemid, millega kaasnevad nt impulsiivne ja agressiivne
käitumine, masendus, hirm, depressioon või ennastkahjustav käitumine
Sõltuvusainete tarvitamine

ESMANE HOOLITSUS






Lapsevanemad ei hoolitse lapse eest piisavalt.
Lapsevanemad ei võimalda lapse vigastuste ja haiguste korral arstiabi.
Lapsevanemate vähesed oskused stabiilse igapäevarutiini loomisel ja säilitamisel.
Lapsevanemad ei kanna vanemlikku vastutust ja lasevad lapsel võtta ebamõistlikku
vastutust.
Vanemlik järelevalve on puudulik.

HARIDUS





Laps on pikalt eemal lasteaiast või koolist või ei täida koolikohustust
Täiskasvanu (sh haridusvaldkonna spetsialisti) ootused ja tugi lapse haridusele
ei ole vastavuses lapse võimekusega
Puudulikud tulemused koolis ja õpiraskused
Puudulikud võimalused mänguks ja huvidega tegelemiseks

IDENTITEET


Lapse käitumine väljendab antisotsiaalsust ning kriminaalseid hoiakuid
ja suhtumist.
Puudused iseseisvuses (liigne või puudulik iseseisvus)











PERE- JA PEREVÄLISED SUHTED
Ambivalente ja ebajärjepidev suhe vanematega
Pidevad konfliktid lahuselavate vanemate vahel
Probleemid suhetes eakaaslastega ja koolivägivald
Füüsiline ja vaimne vägivald
Vägivalla pealt nägemine ja kogemine
Survestamine ja kuuluvusega seotud vägivald
Oht seksuaalsele kuritarvitamisele või ekspluateerimisele

Lapse tõrksus, hulljulgus või vihameelsus.
Riskikäitumine (nt agressiivne, õigusrikkumised).
Ebakindlad ja kaootilised suhted.
Pidev hirmutunne või ohutunde puudumine.
Rusutus või masendus.
Hüperaktiivsus, impulsiivsus või keskendumisraskused.
Puudulik probleemilahendami se oskus, p õhjendamatu
negatiivne suhtumine ja olukorra tõlgendamine.
Raskused kaastunde, süü või kahetsuse väljendamisel.



PERE AJALUGU JA PRAEGUNE OLUKORD






Lapsevanemad on olnud lapsepõlves ohustatud.
Perekonnas on varem olnud traumaatilised juhtumid.
Laps või tema õed-vennad on varem jäetud
hooletusse
Laps elab üksikvanemaga peres ning puudub teise
vanema toetus.
Pereliikmel on käitumis- või terviseprobleem või
puue.

EMOTSIONAALNE KOHALOLEK
 Lapsevanemad käituvad lapsega ettearvamatud ja
põhjustavad
korduvalt
emotsionaalse
järjepidevuse
katkemist
 Lapsevanemate on puudulik kontroll oma emotsioonide üle
ja ebapiisav emotsionaalne kaitse.
 Lapsevanemad jätavad lapse emotsionaalselt hooletusse.

LAPS

TUNDEELU JA KÄITUMINE








JUHENDAMINE JA PIIRIDE SEADMINE
 Lapsevanemad ei veeda koos lapsega aega ega jõusta tema arengulist
edasijõudmist.
 Lapsevanematel on ebarealistlikud ootused lapse suhtes.
 Lapsevanemate kasvatusstiil on autokraatne, ebajärjepidev või nende
suhtumine lapsesse on hoolimatu.
 Lapsevanematel on raskusi konfliktidega toime tulemisel ja piiride
kehtestamisel.

RISKITEGURID

PERE JA KESKKOND

TURVALISUS
 Lapsevanemad aktsepteerivad füüsilist
karistamist ja ohustavad last vägivallaga või
ei märka lapse ohtu sattuda ohvriks.
 Lapsevanematel raskusi piiride seadmisega,
nad on stressis, väsinud või mõjutatud
alkoholist või narkootikumidest.
 Lapsevanemate (või teiste pereliikmete)
vahel esineb vägivalda.
 Perekonnas peetakse vägivalda ja tõsiseid
konflikte tavapärasteks.

 Intellekti- või psüühilise puudega vanemad
SOTSIAALNE VÕRGUSTIK



Mittetoimiv või puuduv sotsiaalne
võrgustik (sotsiaalne isolatsioon).
Lapsele ei ole vajalik tugi ja kaitse
(sh sotsiaalsüsteemist) kättesaadav

ELUTINGIMUSED


Ebastabiilne elukoht
ja puudulikud
elamistingimused.

MAJANDUSLIK OLUKORD
 Lapsevanemad on madala haridustasemega ja nõrga
tööturul kohanemisvõimega.
 Perekonnas on majanduslikud raskused või laps elab
vaesuses.
 Lapsevanematel puudub oskus arvestada lapse ja
pere rahaliste vajadustega.
 Perekond elab madala sotsiaalmajandusliku
staatusega piirkonnas.

Haridus
Ülevaate saamine lapse toimetulekust formaalses õpikeskkonnas, võimalustest end arendada ja
vanemate suutlikkusest tagada lapse hariduslik heaolu.

Peamised kaitsetegurid
•
•
•
•

Laps käib lasteaias või koolis ning saab sealt konstruktiivset tagasiside
Lapsel on head õpioskused ja motiveeritus õppetööks
Positiivsed tulemused koolis
Võimalus ja oskus mängida ning tegeleda harrastuste ja huviharidusega

Peamised riskitegurid
• Laps on pikalt eemal lasteaiast või koolist või ei täida koolikohustust
• Täiskasvanu (sh haridusvaldkonna spetsialisti) ootused ja tugi lapse haridusele ei
ole vastavuses lapse võimekusega
• Puudulikud tulemused koolis ja õpiraskused
• Puudulikud võimalused mänguks ja huvidega tegelemiseks
Märksõnad

Lapse rahulolu ja toimetulek koolis/lasteaias, lapse vastutustunne õppimise suhtes,
suhted teiste laste ja spetsialistidega, abi ja toe vajadus – kas see on tagatud, lapse
meelistegevused sh huvid ja harrastused ning võimalus nendega tegeleda,
Vanemate koostöö haridusasutusega, suutlikkus tagada lapse vajadused hariduse
valdkonnas (sh erivajadused), vanemate huvi ja suhtumine lapse õppimisse,
harrastustesse

Kogutud informatsiooni analüüs ja hindamine
• Lapse abivajaduse hindamine on protsess, mitte ühekordne
sündmus
• Ülevaade heaolu kolmnurga valdkondadest tuleb anda
objektiivselt, ilma omapoolse tõlgenduseta. Seetõttu on
oluline arvestada nii lapse, vanema, mõne teise lapsele
olulise isiku ja spetsialistide seisukohti.
• Analüüsi üks eesmärk on välja selgitada, kuidas lapse heaolu
kolmnurga erinevad küljed üksteist mõjutavad

Millised on lastega töötavate spetsialistide
rollid abivajava lapse toetamisel?
• Haridusasutus: õpetaja, tugispetsialistid, juhtkond...
• Teenuse osutajad: Rajaleidja keskus, psühholoog, terapeut...
• Tervishoid: kooliõde, perearst, pereõde, psühhiaater...
• Sotsiaalkaitse: lastekaitsespetsialist, sotsiaaltöötaja, SKA
• Õiguskaitse: politsei, kohus, prokuratuur...

Bronfenbrenneri ökoloogilise süsteemi mudel

Laste kaitse on valdkondade ülene

Prenataalne,
sünnieelne

Ämmaemand,
naistearst

Väikelaps
0-3

Koolieelik
3-6

Perearst, regulaarsed 0-6–aastaste
tervisekontrollid

Lasteaed, lapsehoid, sõimerühm

Murdeiga
11-16

Noorem kooliiga
7-10

Nooruk
16-18

Perearst, koolitervishoid

Põhikool

Alla 14 a – süüvõimetu

Lastele ja peredele suunatud toetused ja teenused

Gümnaasium,
kutsekool

Alates 14 a – süüvõimeline

Teade
JAH
(HÄDAOHUS OLEV LAPS)

Lapse viivitamatu abistamine,
lapse elu ja tervist ohtu
seadnud olukorra likvideerimine
või lapse eraldamine ohtlikust
olukorrast/keskkonnast.

EI

Kas lapse elu või
tervis on ohustatud?

(ABIVAJAV LAPS)

LIHTMENETLUSE ALGATAMINE ESIALGNE
HINDAMINE
(10 p jooksul teate saamisest)



Vajadusel otsus lapse perest
eraldamise kohta ning esialgse
õiguskaitse korras kohtusse
pöördumine

JUHTUMIMENETLUSE
ALGATAMINE, LAPSE
ABIVAJADUSE PÕHJALIK
HINDAMINE

Olemasolev informatsioon (teade, toimik,
STAR)
Vestlused/kohtumised lapse, vanemate, pere
ja oluliste spetsialistidega (arst, õpetaja jne)

Kas kogutud/olemasoleva informatsiooni põhjal on
vajalik lapse heaolu tagamiseks lastekaitsetöötaja
poolne sekkumine ja asjaolude täiendav
selgitamine?

EI

Põhjendatud otsus juhtumi mittealgatamise
kohta. Ühekordse meetme pakkumine,
nõustamine, juhtumi lõpetamine.

JAH
JUHTUMIMENETLUSE
ALGATAMINE, LAPSE
ABIVAJADUSE PÕHJALIK
HINDAMINE

Taastav õigus
Hoolitseda kõigi vajaduste eest
• Toimib kui osapooled on nõus ja reaalselt osalevad
• Lepitaja on loov ja paindlik
• Võimaldada süüteo toimepanija võtta vastutus enda tegude
eest ning heastada tekitatud kahju
• Tervendada kahjustatud osapooli ning kogu- ja ühiskonda
tervikuna
• Vähendada kuriteo kordumise tõenäosust

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna
peamised ülesanded

• Kohalike omavalitsuste nõustamine ja abistamine
keerukamate lastekaitse juhtumite lahendamisel
 arengukavade koostamisel
 lastekaitsetöötajate töönõustamise korraldamisel


• Ööpäevaringne lasteabitelefoni 116 111 nõustamine abivajava või
hädaohus oleva lapse abistamiseks
• Lastemaja
• KLAT arvamus
• Lapsendamine ja hooldusperede sobivuse hindamine
• Rahvusvaheliste üksikjuhtumite vahendamine
• Lastekaitsealase ennetus- ja teavitustegevuse korraldamine
• Erinevad projektid

Informatsiooni ja rollide jagamine võrgustikus
• Jagatakse ainult infot, mis aitab kaasa lapse abistamisele NB!
eesmärgikohane, minimaalne ja kvaliteetne.
• Võrgustikupartnerid võivad lastekaitsetöötajale informatsiooni
edastada ilma lapse vanema nõusolekuta, kuna lastekaitsetöötaja
täidab seadusest tulenevat kohustust last abistada ning tal on
isikuandmete töötlemise õigus.
• Lastekaitsetöötaja võib teisele võrgustikupartnerile või isikule lapse
isikuandmeid edastada lapse ja lapse vanema nõusolekul (v.a
hädaohus oleva lapse puhul).
• Koostöös jagatakse võrgustikupartnerite rollid lapse abivajaduse
vähendamiseks (kohtumistel protokollitult, individuaalsetel
kokkulepetega lastekaitsespetsialistiga ja perega)

Last kasvatava isiku ja lapsega töötava isiku
kohustused
• arutama lapsega hooldus- ja kasvatusküsimusi, arvestades lapse
võimete ja vajaduste suurenemisega iseseisvalt ja vastutusvõimeliselt
tegutseda;
• juhendama ja suunama last iseseisvalt tegutsema;
• selgitama lapsele, kuidas hoida oma tervist ja ennast arendada ning
kuidas vähendada riske ja ennetada ohtu.
Last kasvatav isik ja lapsega töötav isik on kohustatud lapse abivajaduse
ilmnemisel otsima abi ja vajaduse korral tegema koostööd
lastekaitsetöötaja või teiste lapsega töötavate isikutega.
Lapse abivajaduse ilmnemisel või selle kohta teate saamisel peab
lapsega töötav isik viivitamata teavitama sellest last kasvatavat isikut.

Meetmete rakendamine haridusasutuses
• Kodukord – etapid
• HEV töökorraldus
• Kriisiplaan – tulekahju, veeavarii, õpilase/lapsevanema agressiivne
käitumine...
• Sisehindamine
• PGS – IÕK, KÕ, puudumistest teavitamine, arenguvestlus, pikapäevarühm,
huvitegevus, tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine ...
• LasteKS – abivajaduse hindamine, lapse arvamus vs huvid,
valdkondadeülese koostöö kohustus, lapsega töötava isikuna töötamise
piirangud...
• PKS
• ....

Juhtum
Sven õpib 6. klassis. Tal on esimesest klassist peale olnud raskusi
lugemisega ja teksti mõistmisel. Sven elab koos oma emaga. Ema
töötab. Lapsel on kena ja puhas kodu. Riided on alati puhtad ja
eakohased. Sven on enamasti rahulik ja viisakas. Sõpru koolis eriti ei
ole. Svenil on pidevalt langenud õppeedukus ja süvenenud on
puudumised. Enamasti on need ema põhjendatud. Ema kooli
koosolekutest osa ei võta, sest kasvatab last üksi ja peab tööl käima.
Arenguvestlustele ei ole ema jõudnud.

Juhtumi analüüs
1. Milliseid riskikohti märkad?
2. Milliseid tugevusi märkad?
3. Mida ette võtad? Millised võiks olla edasised
sammud?
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