
Lisa 2
Räpina Vallavolikogu

25.02.2009. a määrusele nr 3
Puuetega laste hooldus- ja sotsiaalteenuste ning toetuste vajaduse hindamisvahend

1. Puudega lapse hooldus- ja sotsiaalteenuste vajadus

1.1. Lapse ja lapsevanema andmed

Lapsevanema/ põhihooldaja/ kontaktisiku üldandmed

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

Huviharidus Huviringi, huvitegevuse 
nimetus

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

Huviringi, huvitegevuse 
korraldaja ja/ või läbiviija
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Muu üldinfo lapse hariduse 
omandamise kohta

Puudeliik □ krooniline haigus
□ kuulmispuue
□ kõnepuue
□ liikumispuue
□ liitpuue
□ nägemispuue
□ psüühika- või 
käitumishäire
□ vaimupuue
□ üldhaigestumine
□ muu

Tervisliku seisundi kirjeldus ja/või diagnoos

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

Puude raskusastme kehtivusaeg

Eelnevad hindamised Hindamisdokument Dokumendi kehtivusaeg Hindamisdokumendi 
koostaja nimi ja 
kontaktandmed

Rehabilitatsiooniplaan

Sotsiaalteenuste vajaduse 
hindamine
Individuaalne arenduskava 
lasteaias/koolis
Muu___________________
______________________
Muu___________________
______________________

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

Teenuse nimetus Teenuse osutaja/ 
teenuse finantseerija

Teenuse osutamise 
periood, sagedus, kestvus

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

Teenuse nimetus Soovituslik teenuse osutaja Soovituslik teenuse 
saamise periood, sagedus, 
kestvus
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Abivahendid, mis on 
praegu kasutuses

Abivahendi nimetus Abivahendi vastavus 
vajadusele

Lisainfo abivahendi kohta

Vajalikud abivahendid, 
mida laps praegu ei 
kasuta/ mis puuduvad

Abivahendi nimetus Abivahendi soovitaja/ 
vajaduse märkaja

Lisainfo abivahendi kohta

Personaalne turvaseade □ ei vaja
□ on olemas
□ turvaseade puudub
□ muu

Selgitus turvaseadme vajaduse kohta

Muu üldinfo lapse puudega 
seotud õendushooldus-, 
tervise- ja sotsiaalteenuste 
(sh rehabilitatsiooni-
teenuste) ning 
abivahendite vajaduse 
kohta
Lapse ja/või pereliikmete 
osalemine puuetega laste 
peresid ühendava(te)s 
MTÜ-(de)s jm 
organisatsioonides

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

1.2.1. Lapse tervislik seisund

Tervise seisundi jälgimine
(sh ravimite võtmine ja 

□ ei ole probleemi
□ on probleem

Selgitus terviseseisundi jälgimise vajaduse ja olukorra 
lahenduse kohta
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koduste raviprotseduuride 
sooritamine)

□ probleem lahendatud
□ probleem lahendamata
□ muu

Hingamine □ ei ole probleemi
□ on probleem

Selgitus hingamise probleemi ja olukorra lahenduse 
kohta

□ probleem lahendatud
□ probleem lahendamata
□ muu

Uni/ puhkus □ ei ole probleemi
□ on probleem

Selgitus uneprobleemi ja olukorra lahenduse kohta

□ probleem lahendatud
□ probleem lahendamata
□ muu

Kuulmine □ ei ole probleemi
□ on probleem
□ ei saa hinnata

Selgitus kuulmisprobleemi ja olukorra lahenduse kohta

□ probleem lahendatud
□ probleem lahendamata
□ muu

Nägemine □ ei ole probleemi
□ on probleem
□ ei saa hinnata

Selgitus nägemisprobleemi ja olukorra lahenduse kohta

□ probleem lahendatud
□ probleem lahendamata
□ muu

Valu tundmine □ ei ole probleemi
□ on probleem
□ ei saa hinnata

Selgitus valu tundmise probleemi ja olukorra lahenduse 
kohta

□ probleem lahendatud
□ probleem lahendamata
□ muu

Seedeelundite 
funktsioneerimine

□ ei ole probleemi
□ on probleem

Selgitus seedeelundite funktsioneerimise ja olukorra 
lahenduse kohta

□ probleem lahendatud
□ probleem lahendamata
□ muu

Soolekontinents (hinnata 
alates kolmandast 
eluaastast)

□ kontinentne 
□ tavaliselt kontinentne
□ vahetevahel 
inkontinentne
□ sageli inkontinentne
□ inkontinentne

Selgitus soolekontinentsuse kohta

Kuseteede ja neerude 
funktsioneerimine

□ ei ole probleemi
□ on probleem

Selgitus kuseteede ja neerude funktsioneerimise ning 
olukorra lahenduse kohta

□ probleem lahendatud
□ probleem lahendamata
□ muu

Põiekontinents (hinnata 
alates kolmandast 
eluaastast)

□ kontinentne 
□ tavaliselt kontinentne
□ vahetevahel 
inkontinentne
□ sageli inkontinentne
□ inkontinentne

Selgitus põiekontinentsuse kohta

Naha seisund ja/või 
haavandid

□ ei ole probleemi
□ on probleem

Selgitus naha seisundi, haavandite ja olukorra lahenduse 
kohta

□ probleem lahendatud
□ probleem lahendamata
□ muu

Südame-veresoonkonna 
seisund

□ ei ole probleemi
□ on probleem

Selgitus südame-veresoonkonna seisundi ja olukorra 
lahenduse kohta

□ probleem lahendatud
□ probleem lahendamata
□ muu
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Lihas-liigeselundkonna 
funktsioneerimine

□ ei ole probleemi
□ on probleem

Selgitus lihas-liigeselundkonna funktsioneerimise 
probleemi ja olukorra lahenduse kohta

□ probleem lahendatud
□ probleem lahendamata
□ muu

Närvisüsteemi 
funktsioneerimine

□ ei ole probleemi
□ on probleem

Selgitus närvisüsteemi funktsioneerimise probleemi ja 
olukorra lahenduse kohta

□ probleem lahendatud
□ probleem lahendamata
□ muu

Endokriin- ehk näärmetega 
seotud süsteemi 
funktsioneerimine

□ ei ole probleemi
□ on probleem

Selgitus endokriinsüsteemi funktsioneerimise 
probleemide ja olukorra lahenduse kohta

□ probleem lahendatud
□ probleem lahendamata
□ muu

Lapsevanema ja/või lapse 
enda (täiendav) kirjeldus 
lapse tervisliku seisundi 
kohta

1.2.2. 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 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 hammaste pesemisel 
ja olukorra lahenduse kohta

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

Selgitus kõrvalabi vajaduse kohta söömisel ja olukorra 
lahenduse kohta
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□ vajab täielikku kõrvalabi
□ muu

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

1.2.3. Lapse toitumine

Probleemid söömise ja 
joomisega

□ ei ole probleemi
□ on probleem
□ ei saa hinnata

Selgitus söömise ja joomisega seotud probleemide kohta

□ probleem lahendatud
□ probleem lahendamata
□ muu

Toitumine: toidukordade 
arv

□ kuni 2 korda päevas
□ 3 korda päevas
□ 4 ja rohkem korda 
päevas
□ muu

Selgitus toitumise kohta

Toitumine: sooja toidu 
saamise võimalus

□ iga päev
□ vähemalt 3-4 korda 
nädalas
□ muu

Selgitus sooja toidu saamise võimaluse kohta

Toitumine: eritoidu vajadus □ ei vaja eritoitu
□ vajab eritoitu

Selgitus eritoidu vajaduse ja olukorra lahenduse kohta

□ probleem lahendatud
□ probleem lahendamata
□ muu

1.2.4. Lapse tervise, igapäevaelutoimingute sooritamise võime ja kõrvalabivajaduse kirjeldus

• Lapsevanema- 
ja/või lapsepoolne 
tervise seisundi 
kirjeldus

• Lapse 
igapäevatoimingut
e sooritamise 
võime kirjeldus 

• Lapsevanema ja/ 
või lapse arvamus 
kõrvalabi vajaduse 
kohta
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1.2.5. Sotsiaaltöötaja hinnang lapse kõrvalabi vajadusele (kirjelduse koostab sotsiaaltöötaja peale 
hindamisvahendi eelnevate osade täitmist ja intervjuud)

• Tervisliku seisundi 
kirjeldus

• Igapäevaelu 
toimingute 
sooritamise kirjeldus

• Kõrvalabi vajaduse 
kirjeldus

• Hinnang kõrvalabi 
osutamise kohta

• Lahendamist 
vajavate 
probleemide loetelu

• Teenuste ja 
nõustamise vajadus

Vajadusel lisaks
• Kirjeldada 

kokkuvõtvalt 
igapäevaelu-
toimingute 
sooritamise oskusi 
ning kõrvalabi 
vajadust

• Kirjeldada lapse 
arengut ning sellega 
seotud vajadusi 
teenuste ja 
nõustamise järele
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LISAD (täita vajadusel)

1.2.6. Instrumentaalsed igapäevaelutoimingud lastel ja noortel (hindamisvajaduse üle otsustamisel lähtuda lapse 
arengulisest vanusest ja lapse puudest)

Soovituslik hinnata alates kuuendast eluaastast. Alla kuueaastaste laste puhul hinnata vaid neid valdkondi, mis on 
lapse jaoks olulised, mida laps suudab sooritada (näiteks telefoni kasutamine). 

Ravimite kasutamine □ ei kasuta ravimeid
□ ei vaja kõrvalabi
□ vajab eakohast abi 
□ vajab juhendamist
□ vajab järelevalvet
□ vajab piiratud kõrvalabi
□ vajab ulatuslikku 
kõrvalabi
□ vajab täielikku kõrvalabi
□ muu

Selgitus ravimite kasutamise kohta

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

Selgitus telefoni kasutamise kohta

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

Selgitus toiduvalmistamise kohta

Koristamine ja lihtsamad 
majapidamistööd

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

Selgitus majapidamistööde tegemise kohta

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

Selgitus transpordi kasutamise kohta

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

Selgitus rahaga arvestamise kohta

Kaupluses käimine □ ei vaja kõrvalabi Selgitus kaupluses käimise kohta
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□ vajab eakohast abi 
□ vajab juhendamist
□ vajab järelevalvet
□ vajab piiratud kõrvalabi
□ vajab ulatuslikku 
kõrvalabi
□ vajab täielikku kõrvalabi
□ muu

Lapsevanema ja/ või lapse 
kirjeldus lapse 
instrumentaalsete 
igapäevaelutoimingute 
sooritamise kohta

1.2.7. Lapse areng
(täidab vastava ettevalmistusega spetsialist/ võrgustikupartner, kui sotsiaaltöötaja vajab täiendavat infot hoolduse ja 
sotsiaalteenuste vajaduse üle otsustamiseks)

Lapse eneseteenindusoskused

Lapse eneseteenindus- 
oskused: pesemine

□ oskust ei saa hinnata
□ oskus on eakohane 
□ oskus osaliselt olemas
□ oskus puudub
□ muu 

Selgitus pesemisoskuse kohta

Lapse eneseteenindus- 
oskused: söömine

□ oskust ei saa hinnata
□ oskus on eakohane 
□ oskus osaliselt olemas
□ oskus puudub
□ muu

Selgitus söömisoskuse kohta

Lapse eneseteenindus- 
oskused: tualeti 
kasutamine

□ oskust ei saa hinnata
□ oskus on eakohane 
□ oskus osaliselt olemas
□ oskus puudub
□ muu

Selgitus tualetikasutusoskuse kohta

Lapse eneseteenindus- 
oskused: riietumine

□ oskust ei saa hinnata
□ oskus on eakohane 
□ oskus osaliselt olemas
□ oskus puudub
□ muu

Selgitus riietumisoskuse kohta

Lapse motoorika areng

Lapse üldmotoorika areng □ oskust ei saa hinnata
□ oskus on eakohane 
□ oskus osaliselt olemas
□ oskus puudub
□ muu

Selgitus üldmotoorika arengu kohta

Lapse peenmotoorika 
areng

□ oskust ei saa hinnata
□ oskus on eakohane 
□ oskus osaliselt olemas
□ oskus puudub
□ muu

Selgitus peenmotoorika arengu kohta

Lapse sotsiaalne areng, kõne areng ja kognitiivne areng

Lapse sotsiaal-
emotsionaalne areng

□ oskust ei saa hinnata
□ oskus on eakohane 
□ oskus osaliselt olemas
□ oskus puudub
□ muu

Selgitus lapse psühhoemotsionaalse arengu kohta

Lapse kõne areng □ oskust ei saa hinnata
□ oskus on eakohane 
□ oskus osaliselt olemas

Selgitus lapse kõne arengu kohta
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□ oskus puudub
Lapse kognitiivne areng 
(vaimsed võimed)

□ oskust ei saa hinnata
□ oskus on eakohane 
□ oskus osaliselt olemas
□ oskus puudub
□ muu

Selgitus lapse kognitiivse arengu kohta

Iseloomulikud 
käitumisjooned ja 
harjumused

Selgitus harjumuste ja iseloomulike käitumisjoonte kohta

Puudega lapsele vajalikud igapäevaeluoskused (hinnata alates kuuendast eluaastast)

Ravimite kasutamise oskus □ ei kasuta ravimeid
□ oskust ei saa hinnata
□ oskus on eakohane 
□ oskus osaliselt olemas
□ oskus puudub
□ muu

Selgitus ravimite kasutamise oskuse kohta

Telefoni kasutamise oskus □ ei kasuta telefoni
□ oskust ei saa hinnata
□ oskus on eakohane 
□ oskus osaliselt olemas
□ oskus puudub
□ muu

Selgitus telefoni kasutamise oskuse kohta

Toiduvalmistamise oskus □ ei valmista toitu
□ oskust ei saa hinnata
□ oskus on eakohane 
□ oskus osaliselt olemas
□ oskus puudub
□ muu

Selgitus toiduvalmistamise oskuse kohta

Koristamine ja lihtsamate 
majapidamistööde 
tegemise oskus

□ ei korista 
□ oskust ei saa hinnata
□ oskus on eakohane 
□ oskus osaliselt olemas
□ oskus puudub
□ muu

Selgitus majapidamistööde tegemise oskuse kohta

Ühistranspordi kasutamise 
oskus

□ ei kasuta ühistransporti
□ oskust ei saa hinnata
□ oskus on eakohane 
□ oskus osaliselt olemas
□ oskus puudub
□ muu

Selgitus ühistranspordi kasutamise oskuse kohta

Invatakso kasutamise 
oskus

□ ei kasuta invataksot
□ oskust ei saa hinnata
□ oskus on eakohane 
□ oskus osaliselt olemas
□ oskus puudub
□ muu

Selgitus invatakso kasutamise oskuse kohta

Rahaga arveldamise oskus □ ei  arvelda rahaga
□ oskust ei saa hinnata
□ oskus on eakohane 
□ oskus osaliselt olemas
□ oskus puudub
□ muu

Selgitus rahaga arveldamise oskuse kohta

Kaupluses käimise oskus □ ei  käi kaupluses
□ oskust ei saa hinnata
□ oskus on eakohane 
□ oskus osaliselt olemas
□ oskus puudub
□ muu

Selgitus kaupluses käimise oskuse kohta
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Lapsevanema ja/ või lapse 
kirjeldus lapse 
igapäevaeluoskuste kohta

1.3. Pere- ja võrgustikuliikmete andmed

1.3.1. Koos ja eraldi elavad pereliikmed ning võrgustikuliikmed

Kooselavad pereliikmed 
(seos puudega lapsega)

Pereliikme ees- ja 
perekonnanimi

Sotsiaalne staatus Kontaktandmed

□ ema

□ isa

□ õde/õed

□ vend/vennad

□ vanaema

□ vanaisa

Muu________________

Muu________________

Muu________________

Lisainfo, sh märkida teised 
kooselavad isikud; 
pereliikmete puudega 
lapse hoolduses osalemine 

Eraldi elavad pereliikmed 
(seos puudega lapsega)

Pereliikme ees- ja 
perekonnanimi

Kontaktide sagedus Kontaktandmed

Lapse ja pere jaoks 
olulised ja/või lapse ning 
pere probleemidest 
teadlikud õpetajad, 
meditsiinispetsialistid, 
rehabilitatsiooni-, 
sotsiaalvaldkonna vm 
spetsialistid ja ametnikud 
(formaalse võrgustiku 
liikmed)

Ametinimetus/
Ees- ja perekonnanimi

Kontaktide sagedus Kontaktandmed
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1.3.2. Pere olukorra kirjeldus (koostab sotsiaaltöötaja pärast intervjuud)

Pere olukorra kirjeldus 
(vabas vormis)

• Pere täiskasvanute 
omavahelised 
suhted

• Pere laste 
omavahelised 
suhted

• Laste ja 
täiskasvanute 
omavahelised 
suhted

• Ülevaade pere 
elukorraldusest (sh 
muutused/ 
loobumised jmt 
seoses puudega 
lapse hooldusega)

• Nõustamise 
vajadus

Vajadusel koostada 
genogramm, 
võrgustikukaart
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1.4. Pere majanduslik olukord

1.4.1. 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

Lapse erivajadustega 
seotud kulutused

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

KOKKU
Lapse puudest tingitud 
pere majanduslikud 
vajadused
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1.4.2. Sotsiaaltöötaja hinnang pere majanduslikule olukorrale 

• Pere majandusliku 
olukorra kirjeldus

• Hinnang 
majanduslikule 
toimetulekule 

• Sotsiaaltoetuse 
määramise 
vajadus 

• Nõustamise ja/või 
tugiteenuse 
vajadus
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LISAD (täita vajadusel)

1.4.3. Pere üldise majandusliku toimetuleku hindamine (täita vaid siis, kui pere vajab/ soovib sotsiaaltoetust/ perel 
on majanduslikud raskused)

Pere sissetuleku liigid Liik Summa kuus Lisainfo/ perioodilised ja 
ühekordsed toetused

□ töötasu

□ stipendium

□ muu tulu (va toetus)

□ puudega lapse toetus

□ puudega lapse hooldaja 
toetus
□ puudega vanema toetus

□ muu puuetega inimeste 
sotsiaaltoetus
□ peretoetus

□ vanemahüvitis

□ pension(id)

□ tööturu toetus(ed)

□ ravikindlustushüvitis(ed)

□ muu riiklik toetus

□ KOV toetused

□ muu

□ muu

KOKKU

Pere sissetulekud kuus 
ühe pereliikme kohta

□ < 1000
□ 1000-2000
□ 2000-3000
□ 3000-4000
□ 4000-5000
□ 5000-8000
□ > 8000

Lisainfo

 Pere laenukohustused Laenu/liisingu liik Selgitus laenu või liisingu 
liigi kohta/ makseperiood 

Makse suurus kuus

□ ei ole laene ega liisinguid
□ eluasemelaen
□ tarbimislaen
□ muu laen
□ liising
□ muu rahaline kohustus 
(järelmaks vms)
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Pere eluasemekulud kuus

Ülevaade pere muudest 
(regulaarsetest) kulutustest

1.5. Pere elukeskkond

1.5.1. Eluruumi üldandmed

Eluaseme tüüp □ maja
□ ridaelamu
□ talu
□ majaosa
□ suvilatüüpi elamu
□ korter
□ korteriosa
□ ühiselamu
□ muu

Selgitus eluaseme kohta

Eluaseme omanik □ lapsevanem(ad)
□ hooldaja
□ laps ise
□ pereliige (liikmed)
□ sugulane (sugulased)
□ eraisik (kellelt üüritakse)
□ liisingfirma
□ omavalitsus (üüritakse)
□ ametipind
□ sotsiaaleluruum
□ muu

Selgitus 

Eluruumi suurus (m2) Tubade arv

Elanike arv Lisainfo

*Korrus *Lifti olemasolu
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1.5.2. Eluruumi tingimused

Eluruumi ehituslik ja 
sanitaarne seisukord

□ hea
□ rahuldav
□ halb
□ info hindamiseks 
ebapiisav

Selgitus eluruumi seisukorra kohta

Eluruumi kütmisviis □ keskküte/ kaugküte
□ keskküte/ oma maja 
katlamajaga
□ ahiküte
□ elektriküte
□ kombineeritud küte
□ muu küttesüsteem

Selgitus eluruumi kütmisviisi kohta

Vee kättesaadavus 
eluruumis

□ soe vesi ja 
kanalisatsioon eluruumis
□ külm vesi ja 
kanalisatsioon eluruumis
□ külm vesi ühiskoridoris
□ vesi kaevus
□ vesi puudub
□ muu

Selgitus vee kättesaadavuse kohta

Pesemistingimused □ vann
□ dušš
□ saun
□ puudub pesemisvõimalus
□ muu

Selgitus pesemistingimuste kohta

Pesemistingimuste 
vastavus lapse 
erivajadustele

□ vastab täielikult 
□ vastab osaliselt
□ ei vasta
□ puudub vajadus 
eritingimusteks/ 
kohandusteks

Selgitus olemasolevate tingimuste ja kohandusvajaduse 
kohta

WC tingimused □ WC eluruumis
□ kuivkäimla eluruumis
□ WC/ kuivkäimla 
ühiskoridoris
□ WC/ kuivkäimla väljas
□ WC puudub
□ muu

Selgitus WC tingimuste kohta

WC tingimuste vastavus 
lapse erivajadustele

□ vastab täielikult 
□ vastab osaliselt
□ ei vasta
□ puudub vajadus 
eritingimusteks/ 
kohandusteks

Selgitus olemasolevate tingimuste ja kohandusvajaduste 
kohta

Hinnang kohanduste 
tegemise vajadusele 
eluruumis/ tubades
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1.5.3. Seadmed ja vahendid eluruumis

Turvaseadmed eluruumis □ turvasignalisatsioon 
/häirenupp
□ suitsuandur
□ muu

Selgitus olemasolevate tingimuste ja vajadus(t)e kohta

Sidevahendite olemasolu 
eluruumis

□ telefon
□ interneti ühendusega 
arvuti
□ skype/ internetitelefon
□ veebikaamera jm 
seadmed (kuulmispuudega 
inimestel)
□ muu

Selgitus olemasolevate tingimuste ja vajadus(t)e kohta

Sidevahendite 
kasutamisvõimalused 
lapsel (kui ta seda vajab/ 
suudab kasutada)

□ telefon
□ interneti ühendusega 
arvuti
□ skype/ internetitelefon
□ veebikaamera jm 
seadmed (kuulmispuudega 
inimestel)
□ muu

Lisainfo

Olmetehnika 
kasutamisvõimalused 
eluruumis (lähtudes 
pereliikmete ja lapse 
erivajadustest)

□ TV
□ raadio
□ arvuti
□ elektri- või gaasipliit/ahi
□ mikrolaineahi
□ köögikombain/ mikser/ 
muu toidu peenestamise 
võimalus
□ külmkapp
□ pesumasin
□ tolmuimeja
□ nõudepesumasin
□ muud vahendid
_____________________
_____________________
_____________________

Selgitus vahendite kasutusvajaduse ja võimaluste kohta
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1.5.4. Sotsiaaltöötaja hinnang eluruumi tingimuste kohta (hindaja arvamus kodukülastuse põhjal)

Soojus eluruumis □ piisav
□ ebapiisav

Lisainfo tingimuste kohta

Valgus eluruumis □ piisav
□ ebapiisav

Lisainfo tingimuste kohta

Õhutatus eluruumis (sh 
jälgida, kas pereliikmed 
suitsetavad eluruumis)

□ piisav
□ ebapiisav

Lisainfo tingimuste kohta

Puhtus ja kord eluruumis □ piisav
□ ebapiisav

Lisainfo tingimuste kohta

1.5.5. Sotsiaaltöötaja hinnang eluruumi ohutusele

Seadmete, mööbli jm 
vahendite ohutus 
eluruumis

□ on arvestatud lapse 
ohutusega
□ ei ole arvestatud lapse 
ohutusega

Selgitus ohutuse kohta

Eluruumi turvalisus □ on arvestatud lapse 
ohutusega
□ ei ole arvestatud lapse 
ohutusega

Selgitus ohutuse kohta

Trepikoja ja õueala 
turvalisus

□ on arvestatud lapse 
ohutusega
□ ei ole arvestatud lapse 
ohutusega

Selgitus ohutuse kohta

Koduloomade olemasolu ja 
ohutus

□ ei ole koduloomi
□ koduloomad on ohutud
□ koduloomad ohustavad 
lapse tervist (näit allergia/ 
astma, füüsiline kahjutus)

Selgitus ohutuse kohta

Oht last ümbritsevate 
isikute poolt

□ oht puudub
□ oht on olemas
□ puudub info

Selgitus ohutuse kohta

 
1.5.6. Sotsiaaltöötaja hinnang pere elukeskkonna kohta

• Pere elukeskkonna 
kirjeldus

• Hinnang eluruumi 
kohta

• Kohanduste/ 
muudatuste 
tegemise vajadus

• Nõustamise 
vajadus
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LISAD (täita vajadusel)

1.5.7. Elamispiirkonna tingimused ja juurdepääsetavus (hinnata liikumispuudega/ liitpuudega/ nägemispuudega 
lapse puhul ja lähtuvalt vajadusest teiste puuetega laste puhul)

Juurdepääs kodule □ alati võimalik
□ osaliselt või vahetevahel 
takistatud
□ pidevalt takistatud

Selgitus kodule juurdepääsetavuse kohta ja puudega 
lapse vajadustele vastavuse kohta

Juurdepääs lasteasutusele/ 
koolile

□ alati võimalik
□ osaliselt või vahetevahel 
takistatud
□ pidevalt takistatud

Selgitus lasteasutusele/ koolile juurdepääsetavuse kohta 
ja puudega lapse vajadustele vastavuse kohta

Juurdepääs 
huvikeskusesse/ 
päevakeskusesse

□ alati võimalik
□ osaliselt või vahetevahel 
takistatud
□ pidevalt takistatud

Selgitus huvikeskusesse juurdepääsetavuse kohta ja 
puudega lapse vajadustele vastavuse kohta

Juurdepääs perearstile □ alati võimalik
□ osaliselt või vahetevahel 
takistatud
□ pidevalt takistatud

Selgitus perearstikeskusesse juurdepääsetavuse kohta ja 
puudega lapse vajadustele vastavuse kohta

Juurdepääs raviasutusse □ alati võimalik
□ osaliselt või vahetevahel 
takistatud
□ pidevalt takistatud

Selgitus raviasutusse juurdepääsetavuse kohta ja 
puudega lapse vajadustele vastavuse kohta

Juurdepääs 
rehabilitatsiooniasutusse

□ alati võimalik
□ osaliselt või vahetevahel 
takistatud
□ pidevalt takistatud

Selgitus rehabiliatsiooniasutusse juurdepääsetavuse 
kohta ja puudega lapse vajadustele vastavuse kohta

1.5.8. Transpordivahendid

Liikumiseks kasutatavad 
transpordivahendid

□ ühistransport (buss, rong 
jmt)
□ pereliikme(te) auto
□ kohandustega pereauto
□ sugulas(t)e auto
□ invatakso
□ KOV transpordivahend
□ raamitransport või 
eritransport
□ muu

Selgitus transpordivahendi(te) kasutusvõimaluse ja 
puudega lapse vajadustele vastavuse kohta
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1.6. Lapse kasvu- ja õpikeskkonna tingimused kodus, lasteasutuses või koolis

1.6.1. Lapse koduse kasvukeskkonna tingimused 

Lapse magamistingimused □ laps ei vaja eritingimusi
□ lapsel on sobiv voodi/ 
funktsionaalne voodi
□ lapsel puudub 
erivajadustele vastav voodi
□ muu

Selgitus magamistingimuste kohta

Lapse mängimis- ja 
õppimistingimused kodus

□ laps ei vaja eritingimusi
□ lapsel on sobivad 
õppimistingimused
□ lapsel on sobiv 
mängimise ja/ või 
huvitegevustega 
tegelemise koht
□ lapsel puuduvad sobivad 
õppimistingimused 
□ lapsel puudub sobiv 
mängu- ja huvitegevustega 
tegelemise koht 
□ muu

Selgitus mängimis- ja õppimistingimuste kohta

Lapse söömis- või 
söötmistingimused

□ laps ei vaja eritingimusi
□ lapsel on sobiv söömise 
koht
□ lapsel puudub sobiv 
söömise koht
□ muu

Selgitus söömistingimuste kohta

Lapse isiklike hügieeni- ja 
hooldusvahendite 
olemasolu

□ kõik vajalik on olemas
□ vajalikud vahendid on 
osaliselt olemas
□ vajalikud vahendid 
puuduvad
□ muu

Selgitus lapse hügieeni- ja hooldusvahendite kohta

Lapse arendamiseks 
vajalikud vahendid

□ kõik vajalik on olemas
□ vajalikud vahendid on 
osaliselt olemas
□ vajalikud vahendid 
puuduvad
□ muu 

Selgitus arendavate vahendite kohta

Üldine hinnang lapse 
kasvukeskkonna 
tingimuste kohta kodus ja 
lahendamist vajavate 
probleemide loetelu
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1.6.2. Puudega lapse võimalused laste- või haridusasutuses õppimiseks, liikumiseks, eneseteenindamiseks, 
protseduuride teostamiseks, sobivate kohanduste olemasolu

Õppekoha vastavus lapse 
vajadustele 

□ laps ei vaja eritingimusi
□ õppetingimused 
vastavad lapse vajadustele
□ õppetingimused 
vastavad osaliselt lapse 
vajadustele
□ sobivad õppetingimused 
puuduvad
□ muu

Selgitus olemasolevate õppetingimuste ja õppekoha 
kohta 

Liikumisvõimalused 
lasteasutuse/ kooli hoones

□ laps ei vaja eritingimusi
□ sobivad tingimused on 
olemas
□ tingimused on osaliselt 
olemas
□ sobivad tingimused 
puuduvad
□ muu

Selgitus olemasolevate liikumisvõimaluste ja lapse 
vajaduste kohta

Eneseteeninduse 
tingimused lasteasutuse/ 
kooli hoones

□ laps ei vaja eritingimusi
□ sobivad tingimused on 
olemas
□ tingimused on osaliselt 
olemas
□ sobivad tingimused 
puuduvad
□ muu

Selgitus olemasolevate enesteeninduse tingimuste ja 
lapse vajaduste kohta

Hooldus- ja 
raviprotseduuride 
tegemiseks vajalikud 
tingimused lasteasutuse/ 
kooli hoones

□ laps ei vaja eritingimusi
□ sobivad tingimused on 
olemas
□ tingimused on osaliselt 
olemas
□ sobivad tingimused 
puuduvad
□ muu

Selgitus olemasolevate tingimuste ja lapse vajaduste 
kohta

Üldine hinnang lapse 
õpikeskkonna tingimuste 
kohta lasteasutuses/ koolis 
ja lahendamist vajavate 
probleemide loetelu
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1.7. Lapsevanema infovajadus ja arvamused

1.7.1. Lapsevanema infovajadus

Vastaja nimi (soovitavalt 
last peamiselt hooldav 
lapsevanem/ hooldaja), 
vajadusel mitme vastaja 
nimed
Info, mille järele on 
lapsevanema(te)l vajadus

□ lapse füüsiliste võimete 
arendamine/ füüsiline 
areng
□ lapse vaimsete võimete 
arendamine/ vaimne areng
□ lapse tervis/ 
puudespetsiifiline info
□ sobivad abivahendid
□ abivahendite kasutamine
□ ealiselt sobiv toit ja 
toitumine
□ lapse hooldus ja hügieen
□ ealiselt sobivad 
arendavad tegevused 
(väikelastel mängulised 
tegevused)
□ ealiselt sobivate 
vahendite (väikelastel 
mänguasjade) kasutamine
□ lapse suhted 
eakaaslastega/ suhete 
arendamise võimalused
□ peresuhted/ suhete 
arendamise võimalused
□ sotsiaaltoetused
□ sotsiaalteenused
□ muu (täpsusta)
□ ei vaja lisainfot

Täpsustus(ed) lisainfo vajaduse kohta

1.7.2. Lapsevanema arvamused suhete kohta (vanema sõnade kohaselt)

Lapsevanema suhted 
lapsega 

Lapsevanema suhted 
lapse õpetaja(te)ga

Lapsevanema suhted 
lapse tugiisikuga (kui see 
on)

Lapsevanema arvamused 
lasteasutuse/ kooli kohta

Lapsevanema arvamus 
lapse toimetuleku kohta 
lasteasutuses/ koolis
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1.7.3. Lapsevanema arvamused lapse isikuomaduste ja huvide kohta

Lapse meelistegevused ja 
hobid

Lapse iseloomulikud 
käitumisjooned ja 
harjumused
Lapse iseloomulikud 
isiksusejooned 

□ kiiresti kohanev
□ aeglaselt kohanev
□ muu

Selgitus

1.7.4. Lapsevanema arvamus lapse suhtes väärkohtlemise esinemise kohta (koolis vm)

Vaimse, füüsilise, 
seksuaalse vm 
väärkohtlemise esinemine

□ väärkohtlemist ei 
esine
□ väärkohtlemist on 
esinenud varem
□ väärkohtlemist esineb 
vahetevahel
□ väärkohtlemist esineb 
pidevalt/ sageli
□ muu

Selgitus väärkohtlemise viisi, selle esinemiskoha- ja 
sageduse kohta

1.7.5. Lapsevanema hinnang toimetulekule oma rolliga

Hinnang lapsevanema 
toimetulekule (vanema 
arvamuse kohaselt)

□ tuleb hästi toime 
puudega lapse 
kasvatamisega, ei vaja 
kõrvalabi
□ tuleb hästi toime 
puudega lapse 
kasvatamisega, kuid vajab 
aeg-ajalt kõrvalist abi
□ tuleb toime puudega 
lapse kasvatamisega, kuid 
vajab regulaarselt 
pereliikmete/ sugulaste/ 
tuttavate abi ja puhkuse 
võimalust
□ tuleb raskustega toime, 
vajab pidevat kõrvalabi
□ ei tule toime
□ muu

Selgitus oma rolliga toimetuleku kohta

1.7.6. Sotsiaaltöötaja hinnang lapsevanema suhetele ja infovajadusele 

• Kirjeldus 
lapsevanema 
infovajaduse kohta

• Lapsevanema 
suhete kirjeldus 
last arendavate 
spetsialistidega

• Lahendamist 
vajavad 
probleemid
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1.8. Lapse suhted ja meelistegevused 
(lapse arvamuse küsimisel arvestada lapse arengu ja puudest tingitud eripäradega)

1.8.1. Lapse suhted

Lapse suhted 
vanema(te)ga

□ head
□ pigem head kui halvad
□ rahuldavad
□ pigem halvad kui head
□ halvad

Selgitus

Lapse suhted õe/õdede, 
venna/vendadega

□ ei ole õdesid/ vendi
□ head
□ pigem head kui halvad
□ rahuldavad
□ pigem halvad kui head
□ halvad
□ muu

Selgitus

Lapse suhted sugulastega □ head
□ pigem head kui halvad
□ rahuldavad
□ pigem halvad kui head
□ halvad
□ katkenud/ puuduvad
□ muu

Selgitus

Lapse suhted 
rühmakaaslastega 
lasteaias/ 
klassikaaslastega koolis

□ head
□ pigem head kui halvad
□ rahuldavad
□ pigem halvad kui head
□ halvad
□ muu

Selgitus

Sõprussuhted 
eakaaslastega

□ sõpru on piisavalt
□ sõpru on vähe
□ sõprussuhted puuduvad

Selgitus

□ suhted on head
□ suhted on pigem head 
kui halvad
□ suhted on rahuldavad
□ suhted on pigem halvad 
kui head
□ suhted on halvad
□ muu

Lapse suhted õpetaja(te)ga □ head
□ pigem head kui halvad
□ rahuldavad
□ pigem halvad kui head
□ halvad
□ muu

Selgitus

Lapse suhted formaalse 
hooldaja/ tugiisikuga

□ head
□ pigem head kui halvad
□ rahuldavad
□ pigem halvad kui head
□ halvad
□ muu

Selgitus

Lapse jaoks teised olulised 
inimesed ja suhted 
nendega, suhtumine 
lapsesse
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1.8.2. Lapse meelistegevused ja hobid

Lapse meelistegevused ja 
hobid, 
vabaajaveetmisvõimalused 
väljaspool kodu ja lapse 
vajadused

1.8.3. Lapse arvamus lasteaia/ kooli kohta

Lapse suhtumine 
lasteaeda/ kooli ja 
probleemid/ vajadused

1.8.4. Väärkohtlemise esinemine

Vaimse, füüsilise, 
seksuaalse vm 
väärkohtlemise esinemine

□ väärkohtlemist ei 
esine
□ väärkohtlemist on 
esinenud varem
□ väärkohtlemist esineb 
vahetevahel
□ väärkohtlemist esineb 
pidevalt/ sageli
□ muu

Selgitus väärkohtlemise viisi, selle esinemiskoha- ja 
sageduse kohta
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2.   Puudega lapse põhihooldaja sotsiaalteenuste vajadus

2.1. Põhihooldaja andmed ja hoolduskoormus
2.1.1. Põhihooldaja andmed

Eesnimi

Perekonnanimi

Isikukood *Sünniaeg

Seos puudega lapsega

Sotsiaalne staatus

Kontaktandmed

2.1.2. Põhihooldaja suutlikkus hooldada

Hooldaja poolt tajutav 
hoolduskoormus

□ on jõukohane
□ aeg-ajalt ei ole 
jõukohane
□ suurem osa ajast ei ole 
jõukohane
□ muu

Selgitus hoolduskoormuse jõukohasuse kohta

Koormuse laad □ füüsiline
□ psühhoemotsionaalne
□ sotsiaalset toimetulekut 
mõjutav
□ muu

Selgitus

Hooldaja koormuse maht □ kuni 4 tundi päevas/ 
ööpäevas 
□ kuni 8 tundi päevas/ 
ööpäevas
□ kuni 12 tundi päevas/ 
ööpäevas
□ ööpäevaringne ja 
järjepidev
□ muu

Selgitus koormuse kohta

Võimalikud lahendused 
hoolduskoormuse 
suurenemisel (kui tekib 
vajadus)

27 (36)



2.1.3. Hooldusalane tegevus, teave ja oskused 

Hooldus- ja 
põetustoiming

Hooldaja tegevus 
hooldus- ja 
põetustoimingutes

Teabe ja oskuste 
olemasolu

Selgitus vajaduse kohta, 
vajadusel nimeta teised 
abistajad/ toimingu 
teostajad

Pesemine ja nahahooldus □ ei vaja abistamist
□ ei abista
□ abistab >

□ teave ja oskused olemas
□ teave ja oskused 
vähesed
□ teave ja oskused 
puuduvad
□ muu

Jootmine, söötmine ja 
suuhooldus

□ ei vaja abistamist
□ ei abista
□ abistab >

□ teave ja oskused olemas
□ teave ja oskused 
vähesed
□ teave ja oskused 
puuduvad
□ muu

Sondiga toitmine ja sondi 
hooldus

□ ei vaja vastavat toimingut
□ ei abista
□ abistab >

□ teave ja oskused olemas
□ teave ja oskused 
vähesed
□ teave ja oskused 
puuduvad
□ muu

Eritamistoimingutes 
abistamine

□ ei vaja abistamist
□ ei abista
□ abistab >

□ teave ja oskused olemas
□ teave ja oskused 
vähesed
□ teave ja oskused 
puuduvad
□ muu

Kateetri, stoomi, 
epitsüstostoomi jms 
hooldus

□ ei vaja vastavat toimingut
□ ei abista
□ abistab >

□ teave ja oskused olemas
□ teave ja oskused 
vähesed
□ teave ja oskused 
puuduvad
□ muu

Riietamine □ ei vaja abistamist
□ ei abista
□ abistab >

□ teave ja oskused olemas
□ teave ja oskused 
vähesed
□ teave ja oskused 
puuduvad
□ muu

Drenaažasendid, 
inhalatsioonid jms

□ ei vaja vastavat toimingut
□ ei abista
□ abistab >

□ teave ja oskused olemas
□ teave ja oskused 
vähesed
□ teave ja oskused 
puuduvad
□ muu

Asendiravi □ ei vaja vastavat toimingut
□ ei abista
□ abistab >

□ teave ja oskused olemas
□ teave ja oskused 
vähesed
□ teave ja oskused 
puuduvad
□ muu
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Säästvad tõstmis- ja 
ümberpaigutamisvõtted, 
abistamine liikumisel 

□ ei vaja vastavat toimingut
□ ei abista
□ abistab >

□ teave ja oskused olemas
□ teave ja oskused 
vähesed
□ teave ja oskused 
puuduvad
□ muu

Ravimite manustamine ja 
raviprotseduurid

□ ei vaja vastavat toimingut
□ □ ei abista
□ abistab >

□ teave ja oskused olemas
□ teave ja oskused 
vähesed
□ teave ja oskused 
puuduvad
□ muu

Massaaž, võimlemine, 
füsioteraapia protseduurid 
jms

□ ei vaja vastavat toimingut
□ ei abista
□ abistab >

□ teave ja oskused olemas
□ teave ja oskused 
vähesed
□ teave ja oskused 
puuduvad
□ muu

Motiveerimine ja 
aktiveerimine

□ ei vaja vastavat toimingut
□ ei abista
□ abistab >

□ teave ja oskused olemas
□ teave ja oskused 
vähesed
□ teave ja oskused 
puuduvad
□ muu

Arendamine □ ei vaja vastavat toimingut
□ ei abista
□ abistab >

□ teave ja oskused olemas
□ teave ja oskused 
vähesed
□ teave ja oskused 
puuduvad
□ muu

Muud toimingud (nimeta)
........................................
........................................
.......................................
.......................................

□ ei vaja vastavat toimingut
□ ei abista
□ abistab >

□ teave ja oskused olemas
□ teave ja oskused 
vähesed
□ teave ja oskused 
puuduvad
□ muu

Hooldajapoolne 
hooldustoimingute ja 
hoolduskoormuse kirjeldus
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2.1.4. Hooldajale osutatav praktiline abi, toetus ning hooldaja abivajadus

Hooldajale osutatav abi Toetuse laad Osutaja(d)
Teadmised ja info

Psühhoemotsionaalne 
toetus
Praktiline abi lapse 
hooldusel
Praktiline abi 
majapidamistöödes
Materiaalne abi

Muu (nimeta)
.........................................
.........................................

Hooldaja vajadus abi ja 
toetuse järele

Toetuse laad Selgitus abi ja toetuse vajaduse kohta
Teadmised ja info

Psühhoemotsionaalne 
toetus
Praktiline abi lapse 
hooldusel
Praktiline abi 
majapidamistöödes
Materiaalne abi

Muu (nimeta)
..........................................
..........................................

2.1.5. Teiste hooldajate hoolduskoormus ja –tegevused (täita vajadusel)

Teine hooldaja

Hooldustegevused 

Hooldaja koormuse maht □ kuni 4 tundi päevas/ 
ööpäevas
□ kuni 8 tundi päevas/ 
ööpäevas
□ kuni 12 tundi päevas/ 
ööpäevas
□ ööpäevaringne ja 
järjepidev
□ muu

Selgitus koormuse kohta

Kolmas hooldaja

Hooldustegevused 

Hooldaja koormuse maht □ kuni 4 tundi päevas/ 
ööpäevas
□ kuni 8 tundi päevas/ 
ööpäevas
□ kuni 12 tundi päevas/ 
ööpäevas
□ ööpäevaringne ja 
järjepidev
□ muu

Selgitus koormuse kohta
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2.1.6. Formaalse hoolduse korraldus ja pereliikmete rahulolu 

Hoolduse korraldus

Põhihooldaja ja 
pereliikmete rahulolu 
formaalse hooldusega

2.1.7. Põhihooldaja hinnang hoolduse korraldusele

Põhihooldajapoolne 
hinnang hoolduse 
korraldusele ja vajadused

2.1.8. Sotsiaaltöötaja hinnang hoolduse korraldusele 

• Hoolduse 
korralduse 
kirjeldus, sh teiste 
isikute kaasatus 
hooldusesse, 

• Hooldajale 
osutatav abi ja 
abivajadus

• Hoolduskoormuse 
jaotus, probleemid

• Lahendus-
variandid, 
teenuste, oskuste 
õpetamise ja 
nõustamise 
vajadus
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2. 2.  Põhihooldaja tervislik seisund ja sotsiaalne toimetulek

2.2.1. Põhihooldaja tervislik seisund ja stressitaluvus

Kehalise ehk somaatilise 
tervise probleemid

□ terviseprobleeme ei ole
□ mõned 
terviseprobleemid, mis ei 
sega hooldamist
□ terviseprobleemid 
segavad hooldamist 
vähesel määral
□ terviseprobleemid 
segavad hooldamist 
olulisel määral
□ muu

Selgitus tervisliku seisundi kohta

Vaimse tervise probleemid □ terviseprobleeme ei ole
□ mõned 
terviseprobleemid, mis ei 
sega hooldamist
□ terviseprobleemid 
segavad hooldamist 
vähesel määral
□ terviseprobleemid 
segavad hooldamist 
olulisel määral
□ muu

Selgitus tervisliku seisundi kohta

Üleväsimus, füüsiline või 
psühhoemotsionaalne 
kurnatus

□ ei esine
□ risk probleemide 
avaldumiseks
□ esineb
□ muu

Selgitus üleväsimuse kohta

Meeleolu kõikumine või 
kurvameelsus

□ ei esine
□ risk probleemide 
avaldumiseks
□ esineb
□ muu

Selgitus meeleolu kohta

Hooldaja tervisele 
kahjulikud harjumused 
(näit. suitsetamine, alkoholi 
liigtarvitamine jne)

□ ei esine
□ risk probleemide 
avaldumiseks
□ esineb
□ muu

Selgitus kahjulike harjumuste avaldumise kohta

Stressi/läbipõlemise 
avaldumine

□ ei esine
□ vähesel määral
□ tugev stress, 
hooldamisega tuleb toime
□ tugev stress, 
hooldamisega ei tule toime
□ muu

Selgitus stressi avaldumise kohta

Hooldaja enda hinnang 
oma tervisliku seisundi ja 
stressi kohta

2.2.2.  Põhihooldaja majanduslik toimetulek (hinnata, kui hooldaja elab puudega lapse perest eraldi leibkonnas)

Majanduslik toimetulek □ tuleb toime
□ aeg-ajalt toimetuleku 
probleemid
□ pidevad toimetuleku 
probleemid
□ muu

Selgitus majandusliku toimetuleku kohta
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2.2.3. Põhihooldaja sotsiaalsed tegevused

Hooldaja õppimine/ 
töötamine

□ töötab täiskoormusega
□ töötab osalise 
koormusega
□ töötab kodus täis- või 
osalise koormusega 
□ ei tööta
□ muu

Selgitus õppimise või töötamise kohta

□ õpib täiskoormusega
□ õpib osalise koormusega
□ ei õpi
□ muu

Õppimise või tööalase 
tegevuse muutus seoses 
hoolduse osutamisega

□ muutust pole toimunud
□ töötamise/õppimise 
koormus on vähenenud
□ lõpetas(-b) töö/ õppimise 
seoses hooldamisega
□ töökoormust tuli 
majanduslikel põhjustel 
suurendada
□ muu

Selgitus muutuse kohta

Õppimise või töötamise 
soovid

□ ei soovi muutust
□ soovib töötada kodus
□ soovib töötada osalise 
koormusega väljaspool 
kodu
□ soovib töötada 
täistööajaga väljaspool 
kodu
□ soovib paindliku 
töökorraldusega töökohta
□ muu

Selgitus õppimise või töötamise soovide kohta

Hoolduse korralduse 
muutmise vajadus, kui 
hooldaja soovib õppida või 
töötada (põhihooldaja 
arvamus)

2.2.4. Sotsiaaltöötaja hinnang hooldaja tervisele ja sotsiaalstele vajadustele 

• Hooldaja enda 
vajadused seoses 
hooldusega, tema 
stress ja tervisega 
seotud probleemid

• Hooldaja 
majanduslikud ja 
sotsiaalsed 
probleemid, töötamine 
ning õppimine

• Teenuste ja 
nõustamise vajadus
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3. Tegevuskava

Lapse nimi

Probleemid

Ressursid 

Takistavad tegurid

Eesmärgid Alaeesmärgid Tegevused Ajakava Teenuse osutaja/ tegevuse 
teostaja

1. 1. 1.
2.
3.

2. 1.
2.
3.

3. 1.
2.
3.

4. 1.
2.
3.
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2. 1. 1.
2.
3.

2. 1.
2.
3.

3. 1.
2.
3.

4. 1.
2.
3.

Lapsevanema/ hooldaja/ kontaktisiku 
nimi

Allkiri

Sotsiaaltöötaja nimi Allkiri

 Soovitused edasiseks 
tegevuseks 

Kuupäev pp.kk.aaaa.

Teenuse saaja nimi Allkiri
Sotsiaaltöötaja/ 
juhtumikorraldaja nimi

Allkiri
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4. Info hindamise läbiviimise kohta

I. Üldandmed hindamise kohta 

Hindaja ees- ja 
perekonnanimi
Hindaja 
kontaktandmed
Hindamise andmed Lisainfo

Hindamise eesmärk

Kasutatud 
hindamismeetodid

Hindamise alguskp Hindamise lõpukp

Soovitav 
ümberhindamise aeg

II. Hindamispäevik/ Hindamise läbiviimise ajad

Hindamise läbiviimise 
kuupäev

Hindamise pikkus minutites 
(10 min täpsusega)

Infoallikad (inimesed, 
kellelt infot koguti; 
dokumendid)

Hindamismeetod
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