
Lapsevanemale

Võta meiega ühendust!

• Lisainfo lasteabitelefonil 116 111. Oodatud on kõik lapsi  
puudutavate teemadega kõned või kui on vaja teatada abi- 
vajavast lapsest. Lasteabitelefonis antakse nõu, jagatakse  
informatsiooni ning vajadusel tagatakse info edastamine  
vastavatele spetsialistidele. Helistajateks võivad olla nii  
lapsed kui ka täiskasvanud. Telefon töötab ööpäevaringselt, 
vastatakse nii eesti kui vene keeles. Kõne on helistajale  
tasuta ning soovi korral anonüümne.

• Lisaks helistamisele saab nõuannet küsida ka online  
nõustamisena läbi kodulehe www.lasteabi.ee “Küsi abi”,  
kirjutades info@lasteabi.ee või Skype-i Lasteabi_116111.

info@lastemaja.ee
116 111

TURVALINE
SÕBRALIK

PRIVAATNE

Trükist rahastati Õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse Euroopa Komisjoni 
programmi (2014-2020) projekti BADEV raames. 
Trükise sisu on ainuüksi selle looja vastutus. Euroopa Komisjon ei võta sisu ega 
selle kasutamise eest mitte mingit vastutust.



Mis on laste väärkohtlemine?
Laste väärkohtlemine on lapse füüsilist ja psüühilist  
heaolu alandav käitumine, mis seab ohtu tema eakohase 
arengu ja tervisliku seisundi.

Mis on laste seksuaalne väärkohtlemine?
Laste seksuaalne väärkohtlemine on lapse kaasamine  
seksuaalsesse tegevusse, mille sisust ta ei saa täielikult  
aru, millele ta ei ole võimeline andma adekvaatset  
nõusolekut ning mis astub üle seadustest või ühiskonna  
sotsiaalsetest normidest.

Lapse ja lapsevanema usalduslik suhe
Igasuguse väärkohtlemise varajaseks avastamiseks on  
oluline lapse ja lapsevanema usalduslik suhe ning väär- 
kohtlemise avastamisel lapse toetamine ja armastus.

Kuhu pöörduda, kui on mure?
Lapsevanem saab oma mure või kahtlusega pöörduda  
elukohajärgse lastekaitsespetsialisti või otse lastemaja poole. 
Kui on teavet väärkohtlemise kohta, tuleb sellest koheselt 

Info vanematele
Kõik lapsed vajavad turvatunnet ja armastust. Traumat 
kogenud lapsed vajavad oma vanematelt erilist tuge ja hoolt. 
Kui vanematel puudub teadmine lapse poolt läbi elatud  
trauma tagajärgedest, siis ei oska nad alati lapse käitumist 
õigesti hinnata ning võivad end tunda oma mures üksinda. 
Keerulises situatsioonis on ka traumat kogenud lapse  
vanemale igakülgseks toeks ja abiks lastemaja, kelle spetsia- 
listide poole võivad pöörduda kõik lapsevanemad, kellel  
on kahtlus lapse seksuaalsest väärkohtlemisest või kellele  
teeb muret nende lapse kohatu seksuaalne käitumine.

teatada politseid numbril 112, kuna tegemist on hädaohus  
oleva lapsega.

Mis on lastemaja?
Lastemaja on lapsesõbralik tasuta riiklik teenus seksuaalse 
väärkohtlemise kahtluse või kinnitusega lastele. Ühe katuse  
all töötavad lapse heaolu ja abistamise nimel erinevad  
spetsialistid nagu nõustaja, psühholoog, lastekaitsetöötaja, 
politsei ja paljud teised.

Millist abi pakub lastemaja?
Lastemajas tehakse lapsega vajalikud toimingud, hinnatakse 
lapse tervislikku olukorda ning tehakse kindlaks, millist abi  
laps ja pere täpsemalt vajab. 

Kust saavad laps ja pere vajalikke teenuseid?
Laps ja lapsevanemad võivad nõustamisele ja psühholoogi 
juurde tulla lastemajja, kuid pere võib tasuta teenuse  
saamiseks enda jaoks meelepärase koha valida ka riikliku  
ohvriabisüsteemi kaudu.


