Abivajav laps
Hädaohus laps
MÄRKAMINE TEATAMINE AITAMINE
Uue lastekaitseseaduse eesmärk:
- lapse väärtustamine ühiskonnas
- lapse õiguste ja heaolu tagamine, olenemata sellest, kus laps kasvab.
Esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamise eest on lapsevanemal.
Perekonda toetav lastekaitsetöö.
Probleemide ennetamine on tõhusam kui tagajärgede leevendamine

Abivajav laps
• ... on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on kahtlus
väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva
olukorra suhtes ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste
isikute heaolu.
• Abivajavast lapsest tuleb kõigil teada anda:
Omavalitsusele tel 603 1253 või otse lastekaitsetöötajale
tel 5805 0209 või 5806 3455. Juhul kui lastekaitsetöötajat ei ole
võimalik kätte saada, siis sotsiaaltöötajale ööpäevaringsel lühinumbril
116 111.
Lastekaitsetöötaja kohustused:
• Lapse abivajaduse hindamine 10 päeva jooksul.
• Otsus: edasi juhtumimenetlus, või mitte. Alternatiiv juhtumi mittealgatamisele
- ühekordse meetme rakendamine.
• Abivajaduse hindamisel ja abi osutamisel on oluline lapse arvamuse
väljaselgitamine.
• Andmete kandmine STAR infosüsteemi.

Hädaohus olev laps
• … laps, kelle elu või tervis on ohus, või laps, kelle käitumine
ohustab tema enda või teiste elu või tervist.
• Igaühe kohustus on hädaohus olevast lapsest teavitada numbril 112.
Samuti teavitada Loksa Linnavalitsust tel 603 1253 või 5805 0209,
5806 3455.
• Last tuleb viivitamatult abistada ning likvideerida ohuolukord,
vajadusel toimetada laps kuni ohu möödumiseni ohutusse kohta.
• Juhul, kui last kasvatav isik ei ole kättesaadav, teeb lapse ohututesse
tingimustesse paigutamise otsuse kohaliku omavalitsuse või
Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötaja.
• Lapse toimetab ohututesse tingimustesse lastekaitsetöötaja või
politsei.
• Last kasvatava isiku süülise käitumise puudumisel ja ohu lõppemisel
antakse laps last kasvatavale isikule üle.
• Hädaohus oleva lapse eraldab ajutiselt perekonnast kohaliku
omavalitsuse lastekaisetöötaja (erandjuhul SKA).
• Kui laps on perest eraldatud, peab kohalik omavalitsus (erandjuhul
SKA) hindama lapse abivajadust ning 72 tunni jooksul pöörduma
kohtusse esialgse õiguskaitse korras.

Abivajavast lapsest teata
Loksa Linnavalitsusele 603 1253,
võimalusel otse lastekaitsetöötajale
(tel 5805 0209, 58063455) või
lasteabitelefonil 116 111 (24 h).
Hädaohus olevast lapsest teata politseile
numbril 112 . Samuti teavitada Loksa
Linnavalitsust tel 603 1253 või
5805 0209, 5806 3455.

