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Vastuskiri Teie poolt saadetud soovituskirjale  

 

 

Täname Teid ülipika soovituste ja ettepanekute kirja eest.   

 

Alljärgnevalt vastan tehtud soovitustele ja ettepanekutele: 

 

4.1 Laste arv peredes viiakse vastavusse esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 31.08.2013. 

Käesoleval hetkel on juba asenduskoduteenuselt lahkunud 5 last. Lahkumas ajavahemikul 

kuni 31.08.2013 on veel kasvandikke hooldusperre ja iseseisvasse ellu lahkumas.  

 

4.2 Peres laste arvu vähenemisega laheneb olukord tubades vastavalt tervisekatsenõuetele. 

Kernu vallavalitsusele on tehtud ettepanek saata Kernu Vallavolikogule kinnitamiseks 

eelnõu muuta Haiba Lastekodu põhimääruse punkti 19, mis sätestab et 

asenduskoduteenusel olevate laste ja muudel teenustel olevate laste magamistoad on ühe 

kuni kahekohalised. 

 

4.3 Asenduskodus laste turvalisus on tagatud ja lastega tegeletakse pidevalt, kaasates 

erialaspetsialiste (KOV sotsiaaltöötajaid või lastekaitsjaid, psühholoog, psühhiaater, 

noorsoopolitsei, õpetajad, psühhoterapeut). Vastavalt Teie ettepanekutele on välja 

töötamisel uus laiendatud kodukord, kus Teie ettepanekud võetakse arvesse ja luuakse 

veelgi põhjalikumalt ühtsed ja selged reeglid mõjutusvahendite rakendamiseks laste 

taunitava käitumise korral ja tunnustamiseks positiivse käitumise korral. 

 



Asenduskodus elavad lapsed kasutavad Haiba Kultuurimaja, Noortekeskust, Spordiklubi ja 

võtavad osa valla võistlustest. Koolieelsed lapsed osalevad Haiba Lasteaia üritustel. Väga 

palju üritusi viiakse läbi SEB Heategevusfondi kaasabil. 

 

Käitumisraskuste ennetamiseks on osa lapsi paigutatud HEV- ga õpilaste koolidesse, kus 

on vastava ettevalmistuse saanud tugispetsialistid. Mõned asenduskodus elavatest lastest 

on toime pannud õigusrikkumisi. Edaspidiselt on mõeldud osa võtta pikaajalisest projektist 

“ Uued võimalused riskis olevate laste ja noorte toetamiseks” (koostöö KOV, Kernu kool, 

politsei, meditsiin). Kasvandikega, kes õpivad asenduskodust väljaspool ja ööbivad 

õpilaskodudega koolis, on nende eestkoste KOV-ga kooskõlastused, ühiselt külastatakse 

kooli ja ollakse teadlikud laste käekäigust. Põhjused, miks osa on paigutatud erikoolidesse 

on mitmeid, nagu käitumisraskused, tervislikud seisundid, kutsekoolid. Kaelase (HEV) 

koolis on õpilasi lihtsustatud ja toimetuleku õppes, Eidapere koolis on õpilane 

kombineeritud õppes, Tallinna Heleni Koolis õpib kuulmispuudega tütarlaps. 

 

Samas pean vajalikuks siiski mainida, et 18.12.2012 olid kuulmispuudega kasvandikule 

paigaldatud vastavad kommunikatsiooni vahendeid kasutamiseks ka hädaolukorraks. Need 

olid tema toas teisel korrusel, kuid kahjuks teie esindajad seal ei käinud. 

 

4.5 Lapse ja bioloogilise vanema suhtlusõiguse kohta tehtud märkusele on muudetud 

kodukorra punkti 9.2. Ja suhtlust igati soositakse ja lastekodu annab selleks oma panuse 

koostöös KOV ga.  

 

Hetkel on majas suhted paranenud. Töömeeleolu on taastunud. Juhtkonnast on üks inimene 

lahkunud töölt. Tegeleme pidevalt ka vajalike koolituste otsimisega 

Tegevuskava: 

 

Laste arv peredes vastavusse seadusega hiljemalt 31.08.2013  

Uue kodukorra kiire välja töötamine hiljemalt 15.04.2013  

Koosolekute läbiviimine regulaarseks ning perede koosolekud tihedamaks 

KOV, vastava pere ja juhtkonna ümarlauad konkreetse lapse aruteluks- juba toimuvad  

Meeskonnatöö taastumine- juba toimub, kaasatud psühhoterapeut 

Konkreetsete tööde eest vastutaja juhtkonna poolt- täiendamisel 15.04.2013. Praegune kord 

olemas  

Koolituste jaoks lisafinantside leidmine- pidev töö 

Koolituste kokkuleppimine- pidevalt  



Psühhoterapeut alustab majas tööd vastavalt kokkuleppele 25.03.2013  

Logopeed kõne arendamist vajavatele lastele üks kord nädalas alates 15.03.2013 

Erialaspetsailistide juures käib kaasas konkreetse lapse omakasvataja, tagab täieliku info 

edasi andmise ning abi saamise vastavalt lapsele ja tema isiksusele. 

Iga lapse kohta on peres omapäevik kuhu pannakse kirja konkreetsel päeval toimunu nii 

positiivne kui ka murekoht. 

Taskuraha maksmine on välja töötatud. 

Kinos ja sõpradel külaskäimise kord- täiendatakse aprillis agaon välja töötatud. Vajab 

kooskõlastust ja tutvustamist.     

Juhtkonna pidevad arutelud- toimivad alates 08.03.2013. Juhtkonnast lahkunud üks liige 

Majandusliku kokkuhoiu võimaluste otsimine- pidevalt(sponsorite ja projektide 

kirjutamise teel). 

Sobivushindamine ametikohale kasvatusalatöötajatel läbiviidud 30.06.2013  

Kovisioon- läbiviidud 30.09.2013 

 

 

 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

Allkirjastatud digitaalselt 
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