Lapsehoiuteenuse osutamise kirjeldus ja tingimused Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse
(edaspidi Tugikeskus) HOIUKODUS:
Teenuse eesmärk
Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada lapsevanema, eestkostja või lepingu alusel lapse
perekonnas hooldaja toimetulekut, töötamist või õppimist ning võimaldada lapsevanematele lapse
hooldamisest vaba aega, et nad saaksid ajutiselt tegeleda teiste tegevustega (sh puhkus).
Teenuse kirjeldus
Lapsehoiuteenus on toetav Teenus, mille osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja
turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.
Hoiukodu eesmärgiks on toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset
arengut koostöös lapsevanema või hooldajaga.
Lapse hooldamine võib tähendada lapse söötmist, pesemist või mähkmete vahetamist.
Hooldustoimingud sõltuvad lapse vanusest ja oskustest. Lapse arendamise kohta õigusaktides
nõudeid ei ole ning arendamise tase sõltub konkreetsest Teenusepakkujast ja lapse hoidjast.
Arendamise all mõeldakse eelkõige lapsega tegelemist - temaga rääkimist, lugemist, mängimist
tagades lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse.
Võrreldes lasteaedadega on lapsehoiuteenuse puhul lapsevanemal suurem kohustus Teenuse
osutajaga lapsehoidmise tingimustes kokku leppida. Sotsiaalhoolekande seaduses
lapsehoiuteenusele kehtestatud nõuded ei võimalda lapsehoiuteenuse osutajal anda lapsele
alusharidust.
Hoiukodus töötab Tugikeskuse kasvataja, kellel on vajalikud teadmised ja oskused (vastama
sotsiaalhoolekandeseaduse § 129 lõige 1 punktides 2-6 sätestatud nõuetele) lapse hooldamiseks
ning arengu toetamiseks, mis eeldab head vaimest ja füüsilist tervist (on läbinud nõuetekohase
tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes) ja kes on emotsionaalset stabiilne ning hea
pingetaluvusega, vastutus- ja empaatiavõimeline, usaldusväärne, loov ja koostööaldis ning lastest
ja vanematest hooliv ning lugupidav.
Kasvataja kutsealal on välja töötatud kutsestandardid, kus on täpsemalt kirjeldatud töö edukaks
tegemiseks vajalikud oskused, teadmised ja hoiakud. Lapsevanem jagab Tugikeskusele olulist
infot lapse tervisliku seisundi, ravimite tarvitamise, tavapärase päevakava, harjumuspärase
käitumise, emotsionaalsete väljendusvormide, meelis- ja häirivate tegevuste, sh pere tavade ja
väärtuste kohta.
Lapsevanem/hooldaja toob teenusele Lapse ilma palaviku ja ägedate haigustunnusteta ning
lapse haigestumisel teenusel viibimise jooksul viib lapse koju esimesel võimalusel.
Hoiukodu töötaja tööosad: (väljavõte kutsestandardist)
Lapse kasvukeskkonna toetamine:
 Turvalise ja mängulise kasvukeskkonna toetamine


Ohutegurite hindamine ja ennetamine

Lapse arengu toetamine:
 Lapse mängu-, tunnetus, õpi-, sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste kujundamise toetamine



Lapse väärtuste ja hea käitumistava kujundamine
Mängu ja tegevuste kavandamine, läbiviimine ja vajaduspõhine analüüsimine



Lapse tööoskuste ja tööharjumuse kujundamisele kaasa aitamine

Lapse enesekohaste oskuste kujundamine:
 Eneseteenindusoskuste kujundamine
 Lapse sööma õpetamine ja vajadusel lapse abistamine söömisel



Lapse iseseisvaks toimetulekuks tingimuste loomine, lapse enesejuhtimise oskuse
kujundamine

Lapse tervise edendamine:
 Lapse tervisliku seisundi jälgimine


Lapse tervist kahjustavate tegurite määratlemine ja ohtliku olukorra ennetamine



Lapse tervist edendavate tegevuste läbiviimine



Individuaalsetele vajadustele ja tervislikule seisundile vastav toitlustamine

Koostöö lapsevanemaga/hooldajaga
 Tööks vajaliku info omamine sh lapse ja pere tausta tundma õppimine ning arvestamine;


Lapsevanema/hooldaja kaasamine kasvukeskkonna kujundamisse, tagasiside andmine
lapse tegevuste ja arengu kohta;



Lapsevanema/hooldaja antud kirjaliku info põhjal kasutab ja hooldab Tugikeskuse töötaja
lapse organismi funktsioneerimist toetavaid meditsiiniabi – ja hooldusvahendeid ja
medikamente;



Lapsevanema nõustamine kasvatusküsimustes ning toetava koduse keskkonna loomine
Hoiukodus;
Koostöös spetsialistide ja lapsevanema/hooldajaga leiab lapsele sobivad ja arengut
toetavad kommunikatsioonitasandid sh erinevaid alternatiivkommunikatsiooni
võimalused;
Hoiukodus kasutatakse ergonoomilisi võtteid ja tööks vajalikke abivahendeid.




Erivajadusega lapse hoidmisel on oluline põhjaliku info kogumine lapse erivajaduste kohta,
hooliva ja salliva keskkonna loomine, füüsilise keskkonna loomine, sh abivahendite kasutamise
toetamine, lapse arengupotensiaali ja tugevate külgede toetamine.
Suure hooldusvajadusega lapse hoidmisel tegeletakse igapäevaselt ka erinevate
hooldustoimingutega (toitmine, hügieenitoimingud, liikumise toetamine, liigutamine, sh
asendiravi jmt).
Teenuse osutamise aeg lepitakse Tugikeskusega kokku enne teenuse saamist:
 koolieelses eas ja koduõppel olev laps: päeval, õhtul, nädalavahetusel või ööpäev läbi;
 põhiharidust omandav laps: peale koolipäeva lõppu, õhtuti, ööpäev läbi ja
nädalavahetustel;
 koolivaheaegadel päevahoid ja/või ööpäevahoid;
 noor, kellel on põhiharidus omandatud, aga kes ei ole kutseõppes: päeval, õhtul,
nädalavahetustel ning vajaduse korral ööpäev läbi.
Teenuse osutamise koht ja tingimus
Lapsehoiuteenust osutatakse Tugikeskuse hoiukodus, aadressil Oja 97, Pärnu linn.
Lapsehoiuteenuse osutamiseks omab Tugikeskus tegevusluba, vastavalt sotsiaalhoolekande
seaduse § 151 p 1.
Teenuse osutamisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse (Pärnu linn) välja töötatud korrast, mis
kehtestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõige 1punkt 5 ning SHS § 14 alusel.
Tugikeskuse töötaja võib väljaspool lapse kodu (hoiukodus) hoida korraga kuni 5 (viite) raske või
sügava puudega last ja lapse eluruumides hoida kuni 2 (kahte) raske või sügava puudega last.

Soovitused lapsehoiu korraldamiseks
Vastavalt perekonnaseaduse § 116 lg 2 on vanemal kohustus ja õigus hoolitseda oma alaealise
lapse eest, mistõttu lapsevanem ei saa olla oma lapsele lapsehoiuteenuse osutaja ja saada selle eest
tasu.
Tugikeskuse Hoiukodus töötavad kvalifitseeritud Tugikeskuse töötajad, kellele
lapsevanem/hooldaja edastab lapse hooldamisega seotud olulise info.
Lapse abivajaduse kirjelduses tuuakse välja lapsevanema/hooldaja poolt Hoiukodu infokaardil
lapse puude aste, kirjeldatakse lapse oskusi, võimeid, käitumise eripära, hooldamise eritingimusi,
abivahendite kasutamist jmt.
Koostöös lapsevanema/hooldaja lepitakse kokku Teenuse osutamise hoiupäevad, päevakava ning
kellaajad võttes arvesse lapse vanust, vajadusi, sh erivajadusi; seatakse ühised eesmärgid, mida
lapse eest hoolitsemisel ja arendamisel arvestatakse. Lapsevanem/hooldaja vahetavad teineteisega
regulaarselt lapse hooldamisega seonduvat teavet sh raviplaani võimalikest muutustest.
Tugikeskus kaasab lapsevanema/hooldaja nõusolekul lapse heaolu tagamiseks Hoiukodu
tegevuses tugispetsialiste (nt. perearst, eriarstid jt), asutuste (koolid, lasteaiad
rehabilitatsiooniasutused, õppenõustamiskeskused jmt), organisatsioonide (puuetega laste,
lastevanemate organisatsioonid jms) ja kohalike omavalitsuse üksuseid.
Lapsehoiuteenuse osutamise korral rohkem kui nelja tunni vältel tagab lapsehoiuteenuse osutaja
lapse toitlustamise vastavalt lapsevanema/hooldaja ja lapsehoiuteenuse osutaja vahelisele
kokkuleppele / kehtestatud hinnakirjale.
Teenuse kasutamise kohta vormistatakse igakuine Teenuse osutamise graafik, kus on märgitud
Teenuse osutamise kuupäev ja kellaajad ning tundide arv päevade lõikes. Teenuse osutamise graafik
on Teenuse rahastamise aluseks.

