
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastekeskus Tähetorn laste päevakeskuse teenuse kirjeldus  
 

Teenuse eesmärk 

  

Laste arengu ja vähekindlustatud perede toetamine. 

Teenuse sihtgrupp  Sotsiaalsete erivajadustega lapsed ja nende vanemad 

Teenuse osutamise 

aluseks olevad 

õigusaktid 

Sotsiaalhoolekande seadus § 16 lg 2 ja § 24 lg 1 p 1;  

Sotsiaalministri 9. jaanuari 2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“; 

Lastekaitse seadus § 51 astmes 1.  

Tallinna Linnavalitsuse korraldus 17.11.2014 Sotsiaalteenuste nõuded 

 

Teenuse sisu 

kirjeldus 

  

 

Teenus sisaldab lastele: 

• turvalise keskkonna võimaldamist päevakeskuses; 

• sotsiaalsete oskuste õpetamist ja abi sotsiaalse võrgustiku taastamisel või loomisel; 

• toitlustamist;  

• koolikohustuse täitmisele kaasa aitamist, abistamist õppimisel, nõustamist 

kooliküsimustes; 

• ea- ja võimetekohase arengu toetamist, vaimse ja füüsilise tervise edendamist ning 

vaba aja sisustamist (huvitegevused, grupitööd, tähtpäevade tähistamine jm); 

• toetust igapäevaelu kohustustega toimetulemisel ja enese eest hoolitsemisel;  

• traditsiooniliste kristlike väärtuste tutvustamist; 

• psühholoogilist abi;  

• suvelaagrit. 
 

Täiendavalt sisaldab teenus:  

• lapsevanemate nõustamist lapse kasvatamisega seotud küsimustes; 

• lapsevanematele laste kasvatamiseks vajalike riiete, asjade ja toiduainete jagamist 

vastavalt lastekeskuse võimalustele ja perede vajadustele; 

• koostööd spetsialistidega (lastekaitsetöötajad, õpetajad, tervishoiutöötajad jt.) ja 

laste ning peredega töötavate organisatsioonidega laste heaolu parandamise 

eesmärgil;  

• lastekeskusest lahkunud laste abistamist vastavalt võimalustele; 

• teenuse osutamise dokumenteerimist. 

 

Teenuse osutamise 
maht  

Laste päevakeskus on avatud esmaspäevast neljapäevani 12.30-18.30, reedeti 11.30-17.30. Suvel 
on lastekeskus puhkusteks ja remondiks suletud 1,5 kuud. Teenusel on kohti 30 lapsele. 

  

Protseduurid 

teenuse saamiseks  

  

Laps tuleb päevakeskusesse elukohajärgse hoolekandeosakonna lastekaitsetöötaja või alaealiste 

komisjoni suunamisel. Lastekaitsetöötaja või alaealiste komisjon teavitab lastekeskust lapse ja 

pere vajadustest. Lastekeskuse konkreetsed ülesanded lapse ja pere abistamisel lepitakse kokku ja 

dokumenteeritakse lapse juhtumiplaanis (koostab lastekaitsetöötaja) või lapse tegevusplaanis 

(koostab lastekeskuse töötaja). Kui lastekeskuse sihtgruppi kuuluv laps tuleb lastekeskusesse omal 

algatusel, informeerib lastekeskus lastekaitsetöötajat lapse nimekirja võtmisest järgmisel 

tööpäeval. Lapse vastuvõtmiseks lastekeskusesse (nimekirja) esitab lapsevanem vormikohase 

avalduse. Enne avalduse vastuvõtmist tutvustab lastekeskuse töötaja lapsevanemale teenuse 

eesmärki ja sisu, lapse ja lapsevanemate õigusi ja kohustusi ning lastekeskuse ruume. Lapse 

osalemise sagedus lastekeskuses lepitakse kokku avalduse esitamisel. Teenuse osutamise alguses 
tutvustab lastekeskuse töötaja lapsele (arusaadavas sõnastuses) teenuse eesmärki ja sisu, töötajaid, 

teisi lapsi, lastekeskuse ruume ja lapse õigusi ning kohustusi. Kui laps ei käi päevakeskuses 

kokkulepitud sagedusega, informeerib lastekeskus sellest lapsevanemat ja lastekaitsetöötajat 
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hiljemalt ühe nädala möödumisel.  

 

Suvelaagris osalemiseks annavad lapsevanemad eraldi kirjaliku nõusoleku. 

Töökorraldus 

  

Teenuse kasutamine dokumenteeritakse külastuspäevikus ja klienditoimikutes. Lastekeskus 

koostab igale lapsele klienditoimiku, milles dokumenteeritakse tähelepanekud, võrgustiku 

kohtumised, kokkulepped, püstitatud eesmärgid, tegevused ja hinnangud. Iga päev tehakse laste 

osalemise ja tegevuste kohta märkmeid. Lapsi kaasatakse nii individuaalsete kui ka 

grupitegevuste planeerimisel ja hindamisel .  

Lastekeskus esitab suunanud lastekaitsetöötajale kord kvartalis lühiülevaate lapse teenuse 

kasutamise kohta ning õppeaasta lõpus suunanud lastekaitsetöötaja soovil täpsema kokkuvõtte. 
 

Vähemalt iga üheksa kuu järel hindab lastekeskus koos elukohajärgse lastekaitsetöötajaga, 

lapsevanema ja lapsega teenusevajadust. Teenuse osutamise ruumid vastavad laste 

hoolekandeasutusele kehtestatud nõuetele. 

Teenuse 

finantseerimine 

Ligikaudu 50% teenuse kuludest rahastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet taotluse ja lepingu 

alusel. Laste toitlustamist  ja suvelaagrit toetab rahaliselt Põhja-Tallinna Valitsus. Lastekeskust 

toetavad rahaliselt annetajad. Vabatahtliku tööga abistavad MTÜ Lastekeskus Tähetorn liikmed, 

juhatus jt vabatahtlikud. Teenus on lastele ja peredele tasuta. 

Personal 

  

Lastekeskuses töötavad: 

• Tegevjuht  

• Sotsiaalpedagoog  

• Kasvataja 

• Õpetaja abi 

• Asendusteenistuja 

 

Personalil on tööks vajalik kõrgharidus. Lastekeskust nõustab MTÜ Lastekeskus Tähetorn 

juhatus. 

 

 

 

 


