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määrusele nr 54 
 

Puuetega laste hooldus- ja sotsiaalteenuste ning toetuste vajaduse hindamisakt 
 
1. Puudega lapse hooldus- ja sotsiaalteenuste vajadus 
 
Lapse ja lapsevanema andmed 
 
Eesnimi  
Perekonnanimi  
*Tegelik elukoha aadress 
(märkida kui erineb lapse 
elukoha aadressist) 

 
 

Kontakttelefon  *E-posti aadress  

 
Lapse üldandmed 
 
Eesnimi  
Perekonnanimi  
Isikukood  *Sünniaeg  
Elukoha aadress 
rahvastikuregistri andmetel 

 

*Tegelik elukoha aadress  
 

Kontakttelefon  *E-posti aadress  
Laste- või haridusasutuses 
käimine 

□ kodune 
□ käib koolieelses 
lasteasutuses 
□ käib koolis 

Lisainfo 

Koolieelse lasteasutuse tüüp □ tavalasteaed 
□ erilasteaed 
□ muu 

Koolieelse lasteasutuse nimetus ja kontaktandmed 

Koolieelse lasteasutuse rühm □ tavarühm 
□ sobitusrühm 
□ tasandusrühm 
□ arendusrühm 
□ erirühm kehapuudega lastele 
□ erirühm liitpuudega lastele 
□ muu 

Lisainfo lasteasutuse ja rühma arendustegevuse ning 
lapse vajadustele vastavuse kohta 

Koolitüüp □ tavakool 
□ erikool 
□ muu 

Kooli nimetus ja kontaktandmed 

Õppevorm □ tavaõpe 
□ lihtsustatud õpe 
□ toimetuleku õpe 
□ hooldusõpe 
□ koduõpe 
□ muu 

Lisainfo kooli õppetöö korralduse ning õppevormi lapse 
vajadustele vastavuse kohta 

Huviringi, huvitegevuse 
nimetus 

Osalemise periood ja sagedus 
nädalas (n) või kuus (k) 

Huviringi, huvitegevuse 
korraldaja ja/ või 

   

Huviharidus  
 

   
Muu üldinfo lapse hariduse 
omandamise kohta 

 
 
 
 
 

Puudeliik □ krooniline haigus 
□ kuulmispuue 
□ kõnepuue 
□ liikumispuue 

Tervisliku seisundi kirjeldus ja/või diagnoos 



□ liitpuue 
□ nägemispuue 
□ psüühika- või käitumishäire 
□ vaimupuue 
□ üldhaigestumine 
□ muu 

Puude raskusaste □ keskmine 
□ raske 
□ sügav 
□ määramisel 
□ määramata 

Puude raskusastme kehtivusaeg 

Hindamisdokument Dokumendi kehtivusaeg Hindamisdokumendi 
koostaja nimi ja 

Rehabilitatsiooniplaan  
 

 

Sotsiaalteenuste vajaduse 
hindamine 

  

Individuaalne arenduskava 
lasteaias/koolis 

  

Muu___________________ 
______________________ 

  

Eelnevad hindamised 

Muu___________________ 
______________________ 

  

Lapsele osutatavad 
õendushooldus-, tervise- ja 
sotsiaalteenused  
(sh rehabilitatsiooniteenused), 
(sh pere finantseeritud) 

Teenuse nimetus Teenuse osutaja/  
teenuse finantseerija 

Teenuse osutamise 
periood, sagedus, 
kestvus 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 
 
 

  

Teenuse nimetus 
 

Soovituslik teenuse osutaja Soovituslik teenuse 
saamise periood, 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Lapsele vajalikud (ja 
soovitatud) õendushooldus-, 
tervise-  ja sotsiaalteenused (sh 
rehabilitatsiooniteenused), 
mida laps praegu ei saa 

 
 

  

Abivahendi nimetus Abivahendi vastavus 
vajadusele 

Lisainfo abivahendi 
kohta 

 
 

  

 
 

  

Abivahendid, mis on praegu 
kasutuses 

 
 

  



 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 
 

  

Abivahendi nimetus Abivahendi soovitaja/ 
vajaduse märkaja 

Lisainfo abivahendi 
kohta 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Vajalikud abivahendid, mida 
laps praegu ei kasuta/ mis 
puuduvad 

 
 

  

 
2. Lapse tervislik seisund, kõrvalabi vajadus, igapäevaelu vajaduste tagamine ja areng 

Lapse tervislik seisund 

Tervise seisundi jälgimine 
(sh ravimite võtmine ja 
koduste raviprotseduuride 
sooritamine) 

□ ei ole probleemi 
□ on probleem 

Selgitus terviseseisundi jälgimise vajaduse ja olukorra 
lahenduse kohta 

 □ probleem lahendatud 
□ probleem lahendamata 
□ muu 

 

 
3.  Kõrvalabi vajadus igapäevaelutoimingutes 
 
Tualeti kasutamine □ ei vaja kõrvalabi 

□ vajab eakohast abi  
□ vajab juhendamist 
□ vajab järelevalvet 
□ vajab piiratud kõrvalabi 
□ vajab ulatuslikku kõrvalabi 
□ vajab täielikku kõrvalabi 
□ muu 

Selgitus tualetikasutamise probleemi ja olukorra 
lahenduse kohta 

Liikumine ja/ või tasakaal □ ei vaja kõrvalabi 
□ vajab eakohast abi  
□ vajab juhendamist 
□ vajab järelevalvet 
□ vajab piiratud kõrvalabi 
□ vajab ulatuslikku kõrvalabi 
□ vajab täielikku kõrvalabi 
□ muu 

Selgitus liikumisprobleemi ja olukorra lahenduse kohta 

Pesemine □ ei vaja kõrvalabi 
□ vajab eakohast abi  
□ vajab juhendamist 
□ vajab järelevalvet 
□ vajab piiratud kõrvalabi 
□ vajab ulatuslikku kõrvalabi 
□ vajab täielikku kõrvalabi 
□ muu 

Selgitus kõrvalabi vajaduse kohta pesemisel ja olukorra 
lahenduse kohta 

Suuõõne hooldus, hammaste □ ei vaja kõrvalabi Selgitus kõrvalabi vajaduse kohta hammaste pesemisel ja 



pesemine □ vajab eakohast abi  
□ vajab juhendamist 
□ vajab järelevalvet 
□ vajab piiratud kõrvalabi 
□ vajab ulatuslikku kõrvalabi 
□ vajab täielikku kõrvalabi 
□ muu 

olukorra lahenduse kohta 

Söömine □ ei vaja kõrvalabi 
□ vajab eakohast abi  
□ vajab juhendamist 
□ vajab järelevalvet 
□ vajab piiratud kõrvalabi 
□ vajab ulatuslikku kõrvalabi 
□ vajab täielikku kõrvalabi 
□ muu 

Selgitus kõrvalabi vajaduse kohta söömisel ja olukorra 
lahenduse kohta 

Riietumine □ ei vaja kõrvalabi 
□ vajab eakohast abi  
□ vajab juhendamist 
□ vajab järelevalvet 
□ vajab piiratud kõrvalabi 
□ vajab ulatuslikku kõrvalabi 
□ vajab täielikku kõrvalabi 
□ muu 

Selgitus kõrvalabi vajaduse kohta riietumisel ja olukorra 
lahenduse kohta 



4. Pere majanduslik olukord 
 
 Pere majanduslik toimetulek puudega lapse hooldamisel 
 

Pereliikmete hinnang 
üldisele majanduslikule 
olukorrale 

□ pere tuleb toime 
□ pere tuleb toime,  
aeg-ajalt esinevad raskused 
kulutuste katmisel 
□ esinevad pidevad 
toimetuleku probleemid 
□ muu 

Selgitus pere majandusliku olukorra kohta 

Kululiik Selgitus Kulutuse suurus 
keskmiselt kuus (k) 

Eritoit 
 

  

Toidulisandid 
 

  

Põetus- ja hooldusvahendid 
 

  

Abivahendid: 
Liikumisabivahendid 
Ortoosid, proteesid 
Nägemisabivahendid 
Kuulmisabivahendid 

  

Ravimid 
 

  

Eririietus 
 

  

Transport (isiklik ja ühis-) 
 

  

Kommunikatsioonikulud 
(telefon, internet) 

  

Raviteenused (tasulised) 
 

  

Rehabilitatsiooniteenused 
(tasulised) 

  

Hooldusteenused (tasulised)   
Sotsiaalteenused (sh 
invatransport) 

  

Õppetööga seotud kulutused   
Lapse arendamisega seotud 
kulutused (huviharidus jmt) 

  

Majapidamisvahendid (sh 
pesuvahendid) 

  

Muud kulud 
 

  

KOKKU 
 

  

Kululiik Selgitus Kulutused aastas 
Eluasemekohandused 
 

  

Muud kulud 
 

  

Lapse erivajadustega seotud 
kulutused 

KOKKU   

 
Lapse puudest tingitud pere 
majanduslikud vajadused 

 
 
 
 



5. Info hindamise läbiviimise kohta 
 
Üldandmed hindamise kohta  
 

Hindaja ees- ja 
perekonnanimi 

 

Hindamise andmed esmane
 

korduv
 

Lisainfo 

   

Kasutatud 
hindamismeetodid 

vestlus/ intervjuu
 

dokumentide analüüs
 

kodukülastus
 

kohtumine/-sed võrgustikuliikme(te)ga
 

muu
 

 
 
 
 
 

HINNANG 
HOOLDAJATOETUSE 
VAJADUSELE 

 
 

 
 


