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Lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse hinnangu vorm
I. Varasemate abimeetmete rakendamine
Milliseid varasemaid abimeetmeid on lapse probleemide lahendamiseks viimase kuue kuu
jooksul rakendatud?
Abimeede

Rakendamise aeg

Rakendamise tulemuslikkus

Miks ei ole varasemad abimeetmed osutunud piisavaks või miks ei ole muude abimeetmete
kasutamine võimalik?

II. Lapse heaolus esinevate oluliste puudujääkide tuvastamine
Lapse heaolus esinevad olulised puudujäägid loetakse tuvastatuks juhul, kui vähemalt kahe
lapse heaolu valdkonna hindepunktide summa on 2 või rohkem.
Iga hindamiskriteeriumit hinnatakse järgmise skaala alusel:
0 hindepunkti = seda probleemi ei ole hindajale teadaolevalt hindamisele eelnenud kahe kuu
jooksul esinenud või see probleem on küll esinenud, kuid ei ohusta hindamise hetkel enam
lapse heaolu.
1 hindepunkt = see probleem on esinenud hindamisele eelnenud kahe kuu jooksul ning on
hindamise hetkel jätkuvalt lapse heaolu ohustavaks riskiteguriks.

Heaolu
valdkond

Hindamiskriteerium

Hindepunktid Põhjendus
(0–1)
(milles
täpsemalt
probleem
seisneb ja
millega on
tõendatud
probleemi
olemasolu)
– esitada
hinde 1
korral

Füüsiline või
tervislik
seisund

Kas laps tarvitab narkootikume?
Kas laps tarvitab alkoholi või tubakat?
Kas laps vigastab end tahtlikult füüsiliselt?
Kas lapsel on tõsised une- või
toitumishäired?
Kas laps seab end või teisi ohtu oma
seksuaalkäitumisega?
Kas laps seab end järjepidevalt ohtu või
kahjustab olulisel määral oma tervist muul
viisil?
Valdkonna hindepunktide summa:

Psühholoogiline
või
emotsionaalne
seisund

Kas lapsel on raskusi oma agressiivse
käitumise kontrollimisega / laps käitub
tahtlikult agressiivselt?
Kas laps on rõõmutu, enesesse sulgunud
või tal esinevad suitsiidsed mõtted või
kavatsused / murettekitav meeleolu
kõikumine?
Kas
lapsel
on
äärmiselt
madal
enesehinnang,
esineb
pidev
alaväärsustunne?
Kas
laps
on
enamasti
ärev/ärritunud/rahutu?
Valdkonna hindepunktide summa:

Sotsiaalne
seisund

Kas last käesoleval ajal kasvatavatel isikutel
esinevad
lapse
heaolu
kahjustavad
puudujäägid vanemlikes oskustes –
võimetus luua lapsega positiivseid suhteid,
võimetus seada piire ja nende järgimist
järjepidevalt järgida, liiga range või
ebajärjepidev distsipliin vmt?
Kas last kasvatavatel isikutel esinevad
endal/omavahel
püsivad
olulised
probleemid, mis last kahjustavad (nt
konfliktid, perevägivald, uimastite (sh
alkoholi) kuritarvitamine vm)?

Kas lapsel puuduvad sõprussuhted /
esinevad raskused teistega kontakti
saavutamisel?
Kas laps on eakaaslastepoolse korduva
kiusamise või muu väärkohtlemise ohver?
Kas lapsel on puudulik kaaslaste survele
vastupanemise võime, mis viib teda ennast
või teisi oluliselt kahjustava käitumiseni, või
survestab laps teisi kahjulikel viisidel
käituma?
Valdkonna hindepunktide summa:
Kognitiivne või
hariduslik
seisund

Kas lapsel on tõsised probleemid koolist
puudumisega?
Kas lapse kognitiivne või hariduslik
edasijõudmine koolis on oluliselt alla lapse
tegelike võimete?
Kas lapsel esinevad õpikeskkonnas olulised
käitumisprobleemid/keskendumisraskused?
Kas laps on kergesti häiritav õpikeskkonnas
(müra, kaaslaste sagimise, valjude häälte
vms suhtes) või segab ise oma käitumisega
olulisel määral teisi?
Valdkonna hindepunktide summa:

