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Häädemeeste Vallavalitsus
Pargi tee 1 Uulu küla Häädmeeste vald asuvas
vallamajas
Ametnik
Häädemeeste vald
Häädemeeste vallavanem
Humanitaarvaldkonna abivallavanem
Sotsiaalnõunik, tema äraolekul humanitaarvaldkonna
abivallavanem
Sotsiaalnõuniku
Ametijuhendiga määratud valdkondades on kõik
ettenähtud tööd tehtud. Vajaduste ja võimaluste piires
leitakse ja rakendatakse meetodeid laste ja noorte
huvide kaitseks vallas. Kõik lastekaitse spetsialisti
töövaldkonnas vallavalitsuse poole pöördujad saavad
oma küsimustele vastused tarbetute pingutusteta ja
ettenähtud tähtaegadel, arvestades valdkonna eripärast
tulenevat kohatist kiire reageerimise vajadust.
Kõrgharidus; erialase kõrghariduse puudumisel
lastekaitse või sotsiaaltöö alane ettevalmistus;
põhjalikud teadmised oma töövaldkonnas ja praktiliste
oskuste rakendamine;
arvuti kasutamise oskus;
eesti keele oskus C1 (kõrg)tasemel, ühe võõrkeele
(soovitavalt inglise keele) oskus vähemalt B2
(kesk)tasemel ametialase sõnavara.
Peab vastama avaliku teenistuse seaduses ning selle
alusel antud õigusaktides sätestatud nõuetele;
Eriti olulised on:
empaatiavõime
analüüsivõime
otsustus- ja vastutusvõime
kohusetunne
konfidentsiaalsus

VASTUTUSE VALDKONNAD:
1. Põhiülesanne:
Nõutav tulemus:
Lastekaitse ja noorsootöö teostamine Häädemeeste vald on lastesõbralik ja turvaline
vallas
keskkond nii lastele kui noorsoole. Iga
üksikjuhtum
nimetatud
valdkonnas
saab
õigeaegselt adekvaatse lahenduse.
Vajadusel tegutseb lastekaitse spetsialist kohe,
sõltumata kaitset vajava lapse piirkondlikust või
muust kuuluvusest.
Lastekaitse spetsialist hoiab end iseseisvalt kursis
oma valdkonda reguleerivate õigusaktidega ning
täidab neid oma tööülesannete piires täpselt ja

kohusetundlikult, oskab ette näha ja väldib tema
tegevuse või tegevusetusega tekkida võivaid
negatiivseid tagajärgi.
2.Kohustused põhiülesande täitmiseks: Nõutav tulemus:
Laste
probleemide
määratlemine, Laste probleemid on võimalikult täpselt ja
analüüs, vajaduste kaardistamine.
adekvaatselt määratletud, analüüsitud ning
vajadused kaardistatud. Iga kõrvalist abi nõudva
probleemiga last on lastekaitse spetsialist
märganud ja temaga usaldusliku kontakti loonud.
Vallavalitsusel, volikogul jmt organitel on
võimalik saada lastekaitse spetsialistilt mõistliku
aja jooksul ülevaadet tema töövaldkonnas
toimuvast ning lastekaitse spetsialisti ettepanekuid
olukorra parandamiseks.
Eriliste võimete ja annetega laste arengu Lastekaitse spetsialist kasutab ja loob programme
soodustamine.
eriliste võimete ja annetega laste arengu
soodustamiseks, pakub välja selliste laste
toetamise võimalusi ja tegevusprojekte, annab
lastele ning nende vanematele ja hooldajatele
tasuta konsultatsioone.
Lastekaitsealase teabe vahendamine ja Teavet laste olukorra kohta kogutakse ja
kogumine.
kasutatakse diskreetselt. Kogutakse ainult
vajalikku teavet. Teabe käitlemisel järgitakse
rangelt delikaatsete isikuandmete töötlemise
reegleid.
Lastekaitse spetsialisti poolt väljastatud andmed ja
dokumendid on korrektsed ja vastavad tehtud
otsustele.
Laste, vanemate, võrgustiku liikmete Lapsed, vanemad, teised võrgustiku liikmed on
nõustamine.
saanud moraalset ja professionaalset nõu ja abi.
Nõustamise tulemusena on palju probleeme
rahumeelselt suudetud lahendada.
Järelevalve eestkostel või tugiperekonnas Eestkostel või tugiperekonnas olevate laste huvid
olevate laste huvide kaitse üle.
on kaitstud. Lastekaitse spetsialist on teadlik
eestkostel või tugiperekonnas olevate laste
käekäigust ja kodusest olukorrast.
Kasvatusraskustes perede probleemidega Igale perele individuaalne lahendus leitud,
tegelemine.
vastavalt vajadusele. Esikohal laste heaolu ja
turvalisus.
Koolikohustuse
pidamine
ja
mittetäitjatega.

täitmise
arvestuse Lastekaitsespetsialist vastutab koolikohustuse
töö
koolikohustuse täitmise arvestuse ja vastava registri pidamise eest.
Koolikohustuse varasemad mittetäitjad soovivad
omal vabal tahtel osa võtta koolielust.

Mittetöötavate ja mitteõppivate laste Lastekaitse spetsialist on teadlik taoliste laste
abistamine nende õppimise ja töötamise mittetöötamise ja mitteõppimise põhjustest.
korraldamisel.
Taoliste olukordade vältimiseks või vähendamiseks on leitud maksimaalselt motivaatoreid ja
kõrvaldatud takistusi.

Perekonnast eraldatud laste kontaktide Perekonnast eraldatud lapsed ei tunne puudust ega
korraldamine erinevate institutsiooni- jää ilma moraalsest ega materiaalsest toetusest.
dega.
Kui see ei ohusta last, aitab lastekaitse spetsialist
luua või säilitada lapse kontakte vanemate ja teiste
lähedastega.
Seaduses sätestatud juhtudel võib jätta lapse
asukoha ja muud andmed tema vanematele või
teistele sugulastele teada andmata.
Kohtule või teistele institutsioonidele
eestkosteasutuse arvamuse, nõude või
taotluse koostamine ning selleks vajaliku
teabe kogumine ja esitamine.

Eestkosteasutuse arvamuse, nõude või taotluse
koostamiseks on kogutud piisavalt igakülgselt
teavet ja dokumente. Arvamuse, nõude või
taotluse koostab ning vajadusel esitab kohtule või
muule institutsioonile lastekaitse spetsialist.
Vajadusel tellib lastekaitse spetsialist asjakohase
ekspertarvamuse.
Kohtule esitatavad arvamused, nõuded ja taotlused
jmt esitab lastekaitse spetsialist eelnevalt vallasekretärile juriidiliseks korrektuuriks. Vajadusel
esindab oma töövaldkonnas valda kohtus.

Lastekodust või kinnipidamiskohast ellu Lastekodust või kinnipidamiskohast ellu astunud
astuvate noorte nõustamine, suunamine, noored saavad ühiskonnas iseseisvalt hakkama ega
abistamine ühiskonda sisseelamisel.
ohusta teisi. Tekkinud probleemidega võivad
julgesti pöörduda lastekaitse spetsialisti poole.
Lastekaitse spetsialist tegeleb Häädemeeste vallast
lastekodusse sattunud lastega juba enne nende
lastekodust lahkumist, et ellu astumine oleks neile
võimalikult sujuv.
Laste hoolekande ja eestkostega seondu- Lastekaitse spetsialist osaleb kõigis erialastes ja
vates koostöövõrgustikes osalemine.
tööga otseselt seotud koostöövõrgustikes.
Osalemine laste hoolekande ja eestkostega
seonduvates koostöövõrgustikes on loonud
võimaluse saada kätte rohkem tööks vajalikku
teavet.
Noorsootöö kureerimine Häädemeeste Häädemeeste valla noored on avatud ja oskavad
vallas.
oma aega iseseisvaltki sisustada. Noored veedavad
meelsasti aega noortekeskustes.
Uimastiennetustegevus noorte hulgas.

Noored on teadlikud uimastite tarvitamisega
kaasnevatest riskidest. Püüavad nende tarbimisest
hoiduda.

Lastekaitse- ja noorsoopoliitika välja- Lastekaitse spetsialist osaleb sotsiaalpoliitikaga
töötamises osalemine.
seotud nõupidamistel ning pakub välja nii kohe
kasutatavaid kui ka perspektiivseid ideid ja
lahendusi nende poliitikate valdkondades.
Lastekaitseprojektitöö.

ja

noorsootöö

alane Lastekaitse spetsialist kirjutab ja viib ellu
lastekaitse- ja noorsootöö alaseid projekte ning
aitab noortel taolisi projekte kirjutada ja teoks
teha. Projektid on aidanud muuta laste ja noorte

elu Häädemeeste vallas huvitavamaks ja
sisukamaks, arendanud noori ja toonud uusi
võimalusi noorsootöö ja lastekaitse edasiseks
arenguks.
Lastekaitse spetsialist vaatab läbi noortelaagritega
seotud ja muud oma valdkonnaga seotud
projektid, mis vajavad vallavalitsuse luba või
toetust, ja edastab need koos oma ettepanekuga
otsustajale, annab taotlejatele õigeaegselt vajaliku
tagasiside.
Vahetu ülemuse kohene teavitamine töös
tekkivatest tõrgetest ja probleemidest
ning temale ja vallasekretärile oma
töövaldkonnaga
seotud
küsimuste
paremaks lahendamiseks ettepanekute
tegemine.

Humanitaarvaldkonna abivallavanem on aegsasti
teadlik kõigist lastekaitse spetsialisti tööd
puudutavatest
probleemidest
ja
lastekaitsespetsialisti
seisukohtadest
nende
lahendamiseks. Abivallavanem ja vallasekretär
teavad
lastekaitsespetsialisti
seisukohti
töökorralduse parandamiseks.

Vallavanema ühekordsete suuliste ja Kõik ülesanded on nõuetekohaselt täidetud.
kirjalike ülesannete täitmine.
Vahetu ülemus on taolistest ülesannetest teadlik.
Ei tohi takistada kaasteenistujate tööd.

Lastekaitse spetsialisti süü läbi ei kannata ühegi
kaastöötaja töö.

Peab ette nägema oma teenistusalaste Lastekaitse spetsialist suhtub oma tegevusse
tegude võimalikke tagajärgi.
ettenägelikult ja lahendab jooksvalt töös tekkivad
probleemid.
Ülejõukäivate probleemide korral konsulteerib
abivallavanema, raamatupidamise, vallasekretäri
või muu pädeva isikuga, vajadusel vallavanemaga.
3. Lisakohustused:
3.1 Isikuandmete töötlemisel kohustus neid töödelda,
sealhulgas üle anda üksnes isikuandmete kaitse
seaduses lubatud eesmärkidel ja tingimustel ning
kohustus hoida saladuses tööülesannete täitmisel
teatavaks saanud isikuandmeid, mida pole antud
üldiseks kasutamiseks. Töö kaudu teada saadud
avaldamisele mittekuuluvate andmete mitteavaldamise kohustus kehtib ka pärast teenistussuhte
lõppemist.
3.2 Kohustus töökohalt lahkumisel kauemaks kui 30
minutiks teavitada oma vahetut ülemust ja kantseleid eemaloleku eesmärgist ning tagasijõudmise
ajast;
3.3 Kohustus teatada vallavanemale koheselt tööle
asumisest teisel töökohal ning mis koormusega ja
millise tööandja juures see töötamine toimub;
3.4 Kohustus täiendada pidevalt tööalaseid teadmisi ja
oskusi;
3.5 Kohustus hoida valla, vallavalitsuse ja ametniku
enda head mainet.
4. Suhted teiste isikutega:
Võib ja peab tegema valla ja vallaelanike huvides

koostööd teiste isikute ja asutustega volitatud
valdkonnas ja oma ametialase pädevuse piires.
5. Õigused:
5.1 Õigus sekkuda pereellu lapse huvide kaitse
eesmärgil;
5.2 Õigus erialasele nõustamisele ja supervisioonile
(professionaalne tugi);
5.3 Õigus saada eelarve piires tööks vajalikku
täiendõpet;
5.4 Õigus saada volikogu liikmetelt, vallavalitsuse ja
selle hallatavate asutuste töötajatelt tööks vajalikku
informatsiooni, dokumente jmt;
5.5 Osaleda lastekaitsealaste eelnõude ettevalmistamisel, öelda ja kaitsta vallavalitsuses oma
seisukohti, vajadusel esitada oma vastuväited koos
põhjendustega kirjalikult;
5.6 Õigus teha ettepanekuid oma haldusalaga seotud
õiguserikkumiste arutamiseks;
5.7 Õigus saada eelarve piires põhiülesannete ja
lisakohustuste täitmiseks vajalikke materiaalseid ja
tehnilisi vahendeid;
5.8 Õigus saada puhkust seadusega ettenähtud ulatuses
ja korras.
5.9 Töösõitude eest sõidupäeviku alusel õigus saada
isikliku auto kasutamise kompensatsiooni.
6. Vastutus:
Lastekaitse spetsialist vastutab talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse ja täpse täitmise eest ning enda
poolt koostatud või väljastatud informatsiooni õigsuse
eest.
Ametijuhendiga tutvunud ja kohustun täitma:
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(allkiri)
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(allkirja dešifreering)
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