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Abivajajast ja hädaohus lapsest teatamise juhis

Juhise aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 1 ja lastekaitse seaduse § 17
lõige 2.

§ 1. Üldsätted
(1) Käesolev juhis reguleerib Kadrina vallas (edaspidi vald) abivajavast ja hädaohus olevast lapsest
teatamist.
(2) Käesolevas juhises kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1) Lapse heaolu on lapse arengut toetav seisund, milles lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised,
emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud vajadused on rahuldatud;
2) 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;
3) 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;
4) Juhtumikorraldus on suunatud isikute komplekssete vajaduste ja/ või probleemide
lahendamisele, st juhtumikorraldust rakendatakse juhul, kui isiku vajadused hõlmavad mitmeid
eluvaldkondi ja isikule vajalike abimeetmete osutamine on mitmete erinevate valdkondade vastutusalas,
mis omakorda nõuab erinevate valdkondade efektiivset toimimist ja koostööd eri organisatsioonide vahel;
(3) Abivajajast ja hädaohus lapsest teatamise eesmärgiks on aidata kaasa lapse heaolu kui lapse arengut
toetava seisundi, milles lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed,
kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud vajadused on rahuldatud, saavutamisele. Samuti last
ohustavate olukordade ja sündmuste võimalikult varasele märkamisele ja neile reageerimisele, sealhulgas
lapse arengu- ja käitumisprobleemide, kasvukeskkonnas esinevate probleemide ja väärkohtlemise
tuvastamisele ning lapse heaolu ja arengut soodustavate kaitsetegurite suurendamisele ning võimalike
lapse heaolu riivavate olukordade ennetamisele.

§ 2. Abivajavast lapsest teavitamine

(1) Kohustus abivajavast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest.
Abivajavast lapsest teavitaval isikul on enda või oma perekonna kaitseks õigus jätta teavitamisel enda
kohta andmed avaldamata.
(2) Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada Kadrina Vallavalitsuse lastekaitsetöötajale telefonil
3225623 või 5851 5661 või lasteabitelefonil 116 111. Lasteabitelefon on avatud ööpäevaringselt, on
helistajatele tasuta, anonüümne ning kõned salvestatakse.
(3) Veebikonstaabli poole saab pöörduda, et teatada lapse seksuaalsest või muust väärkohtlemisest
internetikeskkonnas, kui laps on sattunud kiusamise/ahistamise ohvriks.
(4) Abivajava lapse kohta teate vastu võtnud ametiisik, kes ei ole lastekaitsetöötaja, on kohustatud teate
viivitamata edastama lastekaitsetöötajale või teda asendavale ametiisikule.
(5) Enne abivajavale lapsele sobiva meetme kohaldamist tuleb hinnata lapse abivajadust.
Lastekaitsetöötaja peab lapse abivajaduse hindamisse kaasama lapse ja last kasvatava isiku või
lasteasutuse, kus laps viibib. Lapse abivajadust hinnates peab lastekaitsetöötaja andma hinnangu:
1) lapse füüsilisele, tervislikule, psühholoogilisele, emotsionaalsele, sotsiaalsele, kognitiivsele,
hariduslikule ja majanduslikule seisundile;
2) last kasvatava isiku vanemlikele oskustele.
(6) Kadrina Vallavalitsus peab kümne päeva möödumisel abivajavast lapsest teada saamisest tegema
otsuse juhtumikorralduse algatamiseks või algatamata jätmiseks või juhtumi edastamiseks pädevale
ametiisikule.
§ 3. Hädaohus olevast lapsest teavitamine
(1) Kohustus hädaohus olevast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave hädaohus olevast
lapsest.
(2) Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112.
(3) Pärast hädaabinumbrile teatamist võib hädaohus olevast lapsest teatada ka Kadrina Vallavalitsuse
lastekaitsetöötajale telefonil 3225623 või 5851 5661.
(4) Hädaohus olevat last tuleb viivitamata abistada ning likvideerida selleks lapse elu või tervist ohtu
seadnud olukord. Vajaduse korral võib hädaohus oleva lapse toimetada ohututesse tingimustesse kuni ohu
möödumiseni, küsimata selleks lapse hooldusõigust teostava isiku nõusolekut.
(5) Kui hädaohus olevat last ei ole võimalik üle anda lapse hooldusõigust teostavale isikule, võib lapse
ajutiselt paigutada teenuseosutaja juurde sobiva teenuse saamiseks või lapse jaoks turvalise isiku juurde
järgmistel juhtudel:
1) lapse hooldusõigust teostava isiku nõusolekul;
2) kohaliku omavalitsuse üksuse lastekaitsetöötaja otsusel, kui lapse hooldusõigust teostav isik ei ole
kättesaadav.
(6 )Kadrina Vallavalitsus võib eraldada lapse perekonnast ja vajaduse korral määrata lapse ja vanema
suhtluskorra enne hooldusõiguse piiramise kohtumäärust, kui lapse jätmine perekonda või vanema ja
lapse vaheline suhtlus ohustab lapse tervist või elu. Kadrina Vallavalitsus teeb otsuse hädaohus oleva
lapse ajutiseks perekonnast eraldamiseks järgmistel juhtudel:
1) lapse ohtu sattumise on põhjustanud lapse hooldusõigust teostav isik oma tegevuse või tegevusetusega
ja
2) lapse hooldusõigust teostav isik keeldub lapse ajutisest paigutamisest teenuseosutaja juurde sobiva
teenuse saamiseks.
(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud otsusega eraldatakse hädaohus olev laps perekonnast ja
määratakse tema viibimiskoht ning vajaduse korral lapse ja vanema suhtluskord kuni 72 tunniks alates
lapse perekonnast eraldamisest.

(8) Kadrina Vallavalitsus peab hindama lapse olukorda ja abivajadust ning käesoleva paragrahvi lõikes 7
sätestatud tähtaega arvestades pöörduma kohtusse hooldusõiguse ja vajaduse korral suhtlusõiguse
piiramiseks perekonnaseaduses sätestatud alustel.
(9) Kui hädaohus olev laps tuleb ise või satub muul viisil teenuseosutaja juurde, peab teenuseosutaja
viivitamata taotlema käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud otsust lapse ajutise perekonnast eraldamise
kohta, kui talle on saanud teatavaks või tal on alust arvata, et lapse hooldusõigust teostav isik on
põhjustanud lapse hädaohtu sattumise.
§ 5. Perekonnast eraldatud lapse kaitse
(1) Kadrina Vallavalitsus peab perekonnast eraldatud lapsele eestkostja valimisel, lapsendamiseks
nõusoleku andmisel, kasuperekonna sobivuse hindamisel ja lapse asendushooldusele paigutamisel
lähtuma lapse üleskasvatamise järjepidevusest, arvestades lapse etnilist, usulist, kultuurilist ja keelelist
päritolu.
(2) Kadrina Vallavalitsuse lastekaitsetöötaja koostöös last kasvatava isiku või lasteasutusega, kus
perekonnast eraldatud laps viibib, on kohustatud andma lapsele teavet tema päritolu, perekonnast
eraldamise põhjuste ja teda puudutavate edasiste hooldusküsimuste kohta ning võimaluse korral säilitama
ja toetama perekonnast eemal viibiva lapse ja tema perekonna vahelisi suhteid.
§ 6. Lõppsätted
Juhis avaldatakse Kadrina valla kodulehel ning edastatakse avaldamiseks ka Kadrina valla lasteasutustele,
raamatukogule, tervishoiuteenuse osutajatele, ajalehele.
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