3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend
A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND)
Isikukood
Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita
juhul, kui isikukood ei ole teada
Ees- ja perekonnanimi
Sugu
Vanus
Peamine suhtluskeel

Registreeritud elukoha aadress
Registreeritud elukoha liik
Tegeliku viibimiskoha aadress
Tegeliku viibimiskoha liik nt E-R

Leibkonna suurus
leibkonna suurus kokku (inimeste
arv)
täiskasvanute arv
alaealiste laste arv
Täiskasvanud leibkonnaliikmete
sotsiaalne seisund
tööga hõivatud, arv

1. ÜLDANDMED

Vastus

Kommentaar

1. ÜLDANDMED

töötu, arv
(üli)õpilane, arv
pensionär, arv
lapsehoolduspuhkusel, arv
Leibkonna koosseis
ema
kasuema
isa
kasuisa
õed-vennad
kasuõed, -vennad
vanavanemad
muud sugulased
muu
palun täpsustage
Lapse seaduslik esindaja
Seos lapsega
Elukoht
Telefon
E-post
Peamine suhtluskeel
Eelistatud suhtlusviis
Lapse kontaktisik
Seos lapsega
Telefon
E-post
Peamine suhtluskeel
Eelistatud suhtlusviis

Kas laps ...
Haridusasutuse nimi
2. HARIDUS

Kontaktisiku ees- ja perekonnanimi
Kontaktisiku ametinimetus
Kontaktisiku telefoni number
Kontaktisiku E-posti aadress
Perearsti andmed

3. TERVIS

Perearsti ees- ja perekonnanimi
Telefon
E-post
Kas lapsele on määratud puude
raskusaste?
Puude liik

4. PUUE JA
Puude raskusastme kehtivuse
REHABILITATSIOON algus (PP.KK.AAAA)
Puude raskusastme kehtivuse
lõpp (PP.KK.AAAA)
Rehabilitatsiooniplaan

Hinnatavad heaoluvaldkonnad
Heaolu valdkond Alavaldkond
SISSEJUHATUS
VALDKONDADE
Sissejuhatus
HINDAMISSE

Üldinfo tervise kohta

Hindamiskriteerium
Millist abi ja hoolitust vajab laps
rohkem kui mõni teine temavanune
laps?
Milline on lapse tervis üldiselt?
Kas lapsel on PÜSIV haigus või
terviseprobleem?

Vastus

Skoor

Kommentaar

Üldinfo tervise kohta

Liikumine

TERVIS

Kas lapse ravivajadus on viimase 12
kuu jooksul suurenenud?
Kas laps kasutab abivahendeid?
Kas laps suudab iseseisvalt või
abivahendiga püsti tõusta ja liikuda
siseruumides?
Kas laps suudab käia iseseisvalt või
abivahendiga 500 meetrit
välitingimustes?
Kas lapsel on probleeme kuulmisega?

Kas lapsel on probleeme
Meeleelundkonna funktsioonid nägemisega?
Kas lapsel on vaja abi sotsiaalses
suhtlemises?

Tervist kahjustav käitumine

Kas laps suudab enda soove
väljendada?
Mõelge viimase 6 kuu peale. Kui
sageli on lapsel olnud raskusi oma
tunnete ja emotsioonidega
toimetulemisega?
Kas laps suitsetab, tarvitab alkoholi,
narkootikume vt psühhotroopseid
aineid või on kujunenud välja
sõltuvusprobleem?
Kas lapsel esineb riskikäitumist, mis
ohustab või võib ohustada tema enda
ja/või teiste turvalisust?
TERVIS KOKKU

Kas eluase vastab lapse vajadustele?
Eluruum
Elukeskkond

ELUTINGIMUSED

Pere majanduslik olukord

Kas elukeskkond vastab lapse
vajadustele?
Kas pere sissetulekud on stabiilsed ja
piisavad lapse vajaduste katmiseks?
Kas vähemalt üks vanematest on
pidanud lapse terviseseisundi tõttu
muutma oma töökorraldust?
ELUTINGIMUSED
KOKKU
Kes on lapse elus olulised isikud?

Positiivne tugi ja suhtlusvõrgustik

PERESISESED JA VÄLISED SUHTED

Kas lapse ja vanema vahel on
emotsionaalselt lähedased suhted?
Kas lapsel on väljaspool kodu lähedasi
ja positiivseid suhteid?

Last kasvatavate isikute
vanemlikud oskused

Kas last kasvatavate isikute
vanemlikud oskused toetavad lapse
turvalist ja võimetekohast arengut?

Perekeskkond

Kas perekeskkond suurendab lapse
abivajadust?
PERESISESED JA VÄLISED SUHTED
KOKKU

Söömine
Riietumine

Kas laps suudab iseseisvalt endale
sööki serveerida?
Kas laps suudab iseseisvalt riietuda?

Enesehügieen
IGAPÄEVAELU
TOIMINGUD

Tualeti kasutamine

Kas laps suudab iseseisvalt teostada
enesehügieeni toiminguid?
Kas laps kasutab iseseisvalt tualetti?
Kas laps märgab voodit une ajal?

Järelevalve

Kas laps vajab eakohasest rohkem
järelvalvet väljas liikudes?
Kas laps vajab eakohasest rohkem
järelvalvet kodus?
IGAPÄEVAELU
TOIMINGUD KOKKU
Mis klassis/rühmas laps õpib?
Millise õppekava alusel laps õpib?

Üldinfo hariduse kohta

HARIDUS

Koolis/lasteaias käimine

Rahulolu haridusasutusega
Areng ja edasijõudmine
Suhted õpetajate ja kooli- või
rühmakaaslastega

Kas haridusasutus on lapsele tuge
pakkunud?
EELKOOLIEALINE LAPS: Kas käib
lasteaias või hoius?
KOOLIKOHUSTUSLIK LAPS: Kas käib
koolis?
Kas lapsele koolis/lasteaias (hoius)
meeldib?
Kas hinded on head? / Kas
lasteaialapse areng on toetatud?
Kas lapse suhted eakaaslaste ja
õpetajatega on head?
HARIDUS KOKKU
KÕIK VALDKONNAD
KOKKU

