STEVENI IDEAALNE TEEKOND
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LAPSE HEAOLU PLAANI ELLUVIIMINE
JA TERVE PERE TEENUSED

KRIISIABI
PERELE

DIAGNOOS

e

MÄRKAMINE

e

ENNE MÄRKAMIST

VANUS

STEVEN

Steven sünnib.

Steveni arengut
jälgib perearst.

Steven pannakse
lasteaia nimekirja.

Ema käib
Steveniga
ettenähtud
intervalliga
perearsti juures
kontrollis.

Ema esitab
lasteaeda
avalduse ja annab
ligipääsu Steveni
arenguloole.

Steven lasteaeda
ei jõua. Steven
saab 2,5
aastaseks.

Steven alguses
kardab külalisi,
kuid vaikselt
harjub ja teeb
mänge kaasa.

Steven käib
ebaregulaarselt
logopeedi ja
eripedagoogi
juures, tema kõne
areng on aeglane.

Steven käib emaga
arenguvestlusel.

Steven käib
perearsti
vastuvõtul tervise
hindamisel.

Teeb emaga kodus
logopeedi ja
eripedagoogi
harjutusi.

Ema ilustab
perearstile Steveni
probleeme, eitab.

Ema ei pane
Stevenile
neuroloogi juurde
aega, kuid hakkab
tegema Steveniga
kodus harjutusi.
Taotleb
arenguloost
logopeedi ja
eripedagoogi
sissekannete
kustutamist.

Steven käib
lasteaias
eripedagoogi ja
logopeedi juures.
Arenguhindamine
rutiinse päeva
jooksul.

Logopeedi ja
eripedagoogi
teenustel.

Haridusliku
erivajaduse
teenused
(logopeed,
eripedagoog).

Neuroloogi
vastuvõtul.

Steven saab
7-aastaseks,
valmistub kooliks.
Lasteaias käib
eripedagoogi ja
logopeedi juures,
nendel päevadel
mängib ka teiste
lastega.

Steven läheb kooli
1. klassi.

Steven õpib
lihtsustatud
õppekaval ja saab
vajalikke
teenuseid. Steven
hakkab koolis
käima ka
puutööringis ja
ujumises.

Steveni
arenguvestlus 1.
klassi kevadel.
Teda toetatakse
trennis
toimetulekul,
sõprussuhete
loomisel,
õdede-vendadega
suhtes jne.

Steven käib
aeg-ajalt
lapsehoius.

Steven lõpetab
kohaliku kooli ja
asub kutset
omandama
Astangule.

Steven õpib
Astangul. Läheneb
tema 18.
sünnipäev.

TEGEVUSED

LAPSEVANEM

Vanemad on
kogukonnas
aktiivsed ja
lugupeetud.

Emal on võimalik olla
Steveniga kodus,
mistõttu Steven jõuab
lasteaeda väga harva.

Ema räägib
hindajatele
entusiastlikult
Stevenist, Steveni
probleeme ei
tunnista, kuigi tal
on sisemine
kahtlus vastavalt
vanematele
mõeldud lapse
arengu jälgimise
materjalidele.

Ema ei jõua alati
Steveniga
teenustele, sest ei
pea neid oluliseks.
Arvab, et kõne tuleb
aja jooksul ise.
Koduseid harjutusi
Steveniga ei tee.

Ema saab kõne
lasteaia HEVKOlt,
kes kutsub
arenguvestlusele.
Ema vaatab lapse
arengulugu ning
näeb, et tuleb
3-aastase
regulaarne
arenguvestlus. Ta
näeb ka logopeedi
ja eripedagoogi
sissekandeid
teenusele mitte
ilmumisest ning on
neist häiritud.

Peale mitut
vestlust nii LHK kui
lasteaiavälise
spetsialistiga ning
KOV sotsiaaltöötajaga aktsepteerib
ema logopeedi ja
eripedagoogi
teenuste
vajalikkust.
Eripedagoogiline
peretöö, kuidas
kodus harjutusi
teha.

Kutse Steveni
5-aastase
arengvestlusele.
Ema usub, et tänu
logopeedile ja
eripedagoogile on
Steveniga kõik
korras. Üllatub
otsusest.

Ema käib
Steveniga
neuroloogi juures
ja uuringutel. Ema
ei ole otsusega
nõus.

Ema ja isa on
otsusest šokis.
Saadavad HTMi
kaebuse.

Ema ja isa saavad
LHK-lt tuge ja
mõistmist,
ülevaate oma
õigustest ja
võimalustest. Koos
LHKga pannakse
aeg pereteraapiasse ja
psühholoogile.
Pere lepib
diagnoosiga.

Pere mõistab
vajadust määrata
Stevenile
lihtsustatud
õppekava ning
nad annavad
portaalis
nõusoleku Steveni
haridusliku
erivajaduse
hindamiseks.

Vanem nõustub
LHK pakutud
kooliga,
aktsepteerib valiku
portaalis. Ema
hakkab tööl käima
tänu pakutud
karjäärinõustamisele.

Kooliga
esmakordsel
kohtumisel pikem
arutelu Stevenile
sobilikust
koolikeskkonnast.
Tema autismispektri häirest
tulenevad nõuded.
Vanemad
panustavad
aktiivselt koolielu
korraldamisse.

Pere saab
vajalikku
nõustamist ning
tuge. Nad on kõik
Stevenile ja
üksteisele toeks.

Pere osaleb
Steveni
arenguvestlusel
koolis.

Pere saab tänu
Steveni
lapsehoiuteenusele aeg-ajalt
vabu päevi
puhkuseks ning
enesearenguks.

Pere aitab Stevenil
end Tallinnas sisse
seada.

Perearst
Lasteaia HEVKO

KOORDINAATOR

LHK, kaasab meeskonna

LHK

KOORDINAATORI
TEGEVUSED

DIGIPLATVORM

ASUTUS

ASUTUSE
TEGEVUSED

Steveni peres ei
ole riskitegureid
täheldatud, Eraldi
teavitust LHKle ei
tule Steveni
sünnist. Teate
saab perearst.

Steveni sünni kanne
tehakse rahvastikuregistrisse, mis avab
Steveni arenguloo.
Steven automaatselt
LHK ja perearsti
nimistusse.

Sünnitushaigla

Pereõde külastab
sünnijärgselt
Stevenit. Perearst
jälgib Stevenit
regulaarselt
vastavalt
perearstide
juhendile.

Perearst teeb TISi
sissekanded
Steveni visiitidest,
mis koonduvad
arengulukku.

Steven andmed
saavad lasteaia
HEVKOle
ligipääsetavaks.

Märge arenguloos
lasteaeda astumisest
ja nõusolek andmete
töötlemiseks,
täiendavaks
kogumiseks lasteaia
poolt (lasteaed näeb
vaid nende jaoks
vajalikku infot).

Lasteaia HEVKOle
teade, et Stevenil on
aeg teha 2.5 a
arenguhindamine,
kuid puuduvad
sissekanded, mille
alusel saaks hinnata.

Lasteaia HEVKO
koordineerib
hindamise.
Hindamistulemuste põhjal võtab
emaga ühendust,
et talle tulemusi
selgitada ning tuge
pakkuda.
Korraldab
logopeedi ja
eripedagoogi
teenuseid
Stevenile Laste
tugiteenuste
keskusest.

Lasteaed teeb
kande
arengulukku: kõne
areng ei ole
eakohane, vajalik
täiendav
hindamine,
eripedagoogi ja
logopeedi tugi,
digiplatvormile
logopeedi
harjutused koos
õpetlike videotega.

Perearstikeskus

Lasteaed

Lasteaed

Lasteaed

Perearst kontrollib
Steveni arengut ja
teeb märke
Steveni
arengulukku, et
tema areng on
eakohane.

Lasteaed võtab
Steveni vastu ja
vaatab üle tema
arenguloo, et olla
kursis tema loo ja
seisundiga. Kõik
on korras.

Hindamise
ettevalmistus.

Õpetaja hindab
Stevenit. Otsus:
Kõne areng ei ole
eakohane.
Kutsutakse kaks
korda nädalas
lasteaeda
logopeedile ja
eripedagoogile
täiendava
hinnangu
saamiseks +
kodused
harjutused.

Lasteaia HEVKO
helistab emale ning
selgitab teenuste
vajalikkust ja paneb
emale südamele, et
isegi kui Kevin
lasteaias ei käi,
tuleks temaga
harjutusi teha ja last
arendada.

Lasteaia HEVKO
kutsub Steveni koos
vanematega
arenguvestlusele,
mida teeb koos
logopeedi ja
eripedagoogiga.
Püüavad ema
vestlusel sõbralikult
veenda. Suunavad
Steveni perearstile
täiendavale
hindamisele.

Logopeed ja
eripedagoog teeb
kandeid arengulukku,
nii teenustele vähesest
jõudmisest kui liiga
aeglasest arengust.
Eripedagoog edastab
autismispektri
skriinignu tulemused
ja vajadus edasisteks
uuringuteks.
Teade liigub HEVKO
lauale.

Sissekanne
arenguvestlusest
ning ema eitusest.
Soovitus külastada
perearsti. LHK
edastab
sellekohase teate
perearstile.

Lasteaed või KOV
Laste tugiteenuste
keskus

Lasteaed, Laste
tugiteenuste
keskus

Logopeed ja
eripedagoog
töötavad
Steveniga neil
kordadel, mil ema
Steveni teenusele
toob. Eripedagoog
viib läbi
autismispektri
skriiningu ning
sisestab vastava
kahtluse
arengulukku.

Logopeed ja
eripedagoog
töötavad
Steveniga neil
kordadel, mil ema
Steveni teenusele
toob.

Perearst hindab
Steveni seisundit.
LHK lauale tuleb
teade Steveni
võimalikust
intellekti arengu
häirest ning ema
eitusfaasist.

Perearstilt kanne
arengulukku: kõne
areng ei ole
eakohane,
Stevenile
neuroloogi
vastuvõtule
suunamine.
Märge, et ema
eitab probleeme.
Teade LHK
töölauale.

LHK konsulteerib
lasteaia HEVKO
ning perearstiga
ning võtab perega
ühendust, et
pakkuda perele
lasteaiavälist
hinnangut,
selgitada
spetsialistide
teenuste ja
neuroloogi juurde
mineku
vajalikkust.

Teade LHKle, et
ema taotleb
spetsialistide v
võrgustiku tehtud
lapse arengut
puudutavate
sissekannete
kustutamist.
Lasteaia
meeskond ja LHK
sellega ei nõustu.

LHK peab emaga
sidet, et Steven
käiks logopeedi ja
eripedagoogi
juures. LHK
soovitab perele
pereterapeuti. LHK
kaasab KOV
sotsiaaltöötaja,
kes selgitab
emale, et kui ema
Steveni
heaoluplaani ei
jälgi, on KOVil
lastekaitseseadusest tulenevalt
õigus sekkuda.

Logopeedi ja
eripedagoogi
sissekanded
arengust. LHKlt
emaga vestlustest.

Lasteaia HEVKO
lauale teade
Steveni 5. a
hindamisest ja
arenguvestlusest,
mille ta korraldab.

Logopeedi ja
eripedagoogi
otsus: sotsiaalsed
ja kognitiivsed
oskused ei ole
eakohased.
Vajab kognitiivsete
võimete
hindamist,
suunatakse laste
heaolu riiklikku
pädevuskeskusse.

Perearstikeskus

LHK

LHK, lasteaed

Lasteaed

Perearst kutsub
Steveni arengu
hindamisele.
Otsus: keele ja
kõne areng ei ole
eakohane. Suunab
uuringutele:
neuroloog.

Võrgustiku
konsultatsioon.

Perega võetakse
ühendust,
nõustamine,
vajadusel
koduvisiit.
Lasteaias
spetsialistide
teenused.

Logopeed ja
eripedagoog
hindavad Stevenit
tavapärase
külastuse jooksul.

Perega võetakse
ühendust,
nõustamine,
vajadusel
koduvisiit.

LHK
LASTE HEAOLU RIIKLIK
PÄDEVUSKESKUS

ESMATASANDI VÕRGUSTIKU KONSULTATSIOONID

Lasteaia HEVKO
võtab Steveni emaga
ühendust ning lepib
kokku Steveni
arenguhindamise ja
jätab vanematele
infomaterjali
iseseisvaks lapse
arengu jälgimisest.

Kooli HEVKO

Laste heaolu riiklik
pädevuskeskus
analüüsib Steveni
digiloos olevat
lugu, sh näeb
perearsti
suunamist
neuroloogile, kuid
visiiti pole
toimunud.

Laste heaolu riiklik
pädevuskeskus
soovitab (lasteaia
kaudu) teavitada
perearsti, kes
saadab Steveni
neuroloogi juurde.
Neuroloog:
kahtlustus
intellektipuudest,
määrab
täiendavad
uuringud.
Tulem: kerge
vaimne alaareng,
pervasiivsed
arenguhäired.

Laste heaolu riiklik
pädevuskeskus
Eriarstiabi

Neuroloog suunab
täiendavatele
uuringutele.
Steven saab
diagnoosiks
vaimupuude ja
autismispektri
häire.

Laste heaolu riiklik
pädevuskeskus
teeb arenguloo ja
kirjeldatud
seisundite/diagnoosi põhjal
elukaareülese
puude otsuse ning
koostab
haridussoovitused
ning automaatse
rehabilitatsiooniteenustele
suunamise (lapse
erivajadusega
kohanemiseks,
peretööks).
HTM ei rahulda
kaebust.

Portaali pädevuskeskuse vaatesse
koondab algoritm
asjakohase info
(eripedagoogi,
logopeedi jt
hinnangud,
F-diagnoos jmt).
Süsteem pakub
seisundist tulenevalt
elukaareülest puude
määramise otsust ,
mille komisjon
vormistab. Lasteaias
koostatakse
individuaalne
arenduskava
Vanemate kaebus
HTMi ja HTMi vastus.

Laste heaolu riiklik
pädevuskeskus

Hindab Steveni
abivajadust
kirjeldatud
seisundite ja
diagnoosi põhjal.

ESMATASANDI VÕRGUSTIKU KONSULTATSIOONID. LASTE TUGITEENUSTE
KESKUS.

LHK ja HEVKO
koostavad lapse
heaoluplaani:
LHK võtab perega
ühendust, et
pakkuda perele
nõustamist,
diagnoosiga
kohanemistuge.
Aitab broneerida
aegu perele
teraapiasse.
Kodusele emale
pakutakse tööturu
nõustamist.
HEVKO
koordineerib
hariduslikku tuge.

LHK ja HEVKO
lauale tuleb teade
Steveni
abivajaduse
kirjelduse
valmimisest.
Ülevaade LHK
vestlusest perega.
Hinnang
nõustamisvajadusest: pereteraapia
ja psühholoog.
Lasteaias
järgitakse
hariduslikke
soovitusi.

LHK, lasteaed

Perega võetakse
ühendust,
pakutakse kriisiabi
olukorra ja
prognoosiga
leppimiseks,
vajadusel
koduvisiit.

Lasteaia HEVKO
korraldab Steveni
koolivalmiduse
hindamise
(logopeedi,
eripedagoogi,
kliinilise
psühholoogi) poolt
Steveni seisundi
kirjeldused)
saadab komisjoni
Steveni kooli
lihtsustatud
õppele
määramiseks.

Portaali komisjoni
vaatesse koondab
algoritm kogu
lapse senise
arenguloo,
F-diagnoosi,
logopeedi ja
eripedagoogi
viimased
hinnangud.

HEVKO, Laste
heaolu riiklik
pädevuskeskus

Laste heaolu riiklik
pädevuskeskus
hindab Stevenit
arenguloo põhjal
ja kirjeldab
haridusliku
erivajaduse
lihtsustatud õppe
näol.

LHK pakub
Stevenile
kodulähedast
koolikohta, kus
avatakse
lihtsustatud õppe
klass.

Portaalis info
koolivalikust. Kooli
läheb info Steveni
hariduslikust
abivajadusest, sest
ema annab selleks
kooli kohta
kinnitades loa.

Kooli HEVKO
tervitab juba
augustis koolis
Steveni kogu pere,
et neile
õppimisvõimalusi
ja vajalikke
teenuseid
tutvustada.

Portaalis info õppima
asumisest.

Kooli HEVKO on
Steveni ja
vanemate
peamine
kontaktisik, kes
Steveni arengul
silma peal hoiab.

Portaalis kogu
haridusliku
erivajadusega
seotud tegevuste
info, mis pidevalt
täieneb. Algoritm
aitab hinnata
kõrvalekaldeid,
pakub
meeldetuletusi.

Kooli HEVKO
korraldab Steveni
arenguvestluse
koos klassijuhatajaga.

Portaalis
struktureeritud
arenguvestluse
mudel igaks
kooliaastaks, mis
lisaks õppetegevuses edasijõudmisele katab ka
sotsiaalset,
vaimset, tervist
jne.

LHK

Kool

Kool, kodu

Kool, kodu

Kohalike
koolikohtade
korraldus, sh
lihtsustatud õpe
jm hariduslike
erivajadustega
arvestamine.

Kool on Steveni
tulekuks ette
valmistunud
(sobivad
õppematerjalid,
pedagoogid, ruum
jne).

Stevenile osutatakse
vajalikud teenused.

Stevenile
osutatakse
vajalikud
teenused.

Kooli HEVKO
korraldab kooli
õpetajatele Riikliku
pädevuskeskuse
kaudu koolituse
erivajatustega
lastega töös. Korra
aastas analüüsib
riiklik pädevuskeskus Steveni
seisundit ning
kohendab
abivajaduse
kirjeldust, mille
põhjal LHK
määrab
lisateenuseid, sh
lapsehoiuteenuse.

Sissekanne Steveni
arengulukku.

Kool, Laste heaolu
riiklik pädevuskeskus

Steveni seisundit
hinnatakse ja kui
tema ning pere
vajadused on
muutunud,
uuendatakse
abivajaduse
kirjeldust.

Kooli HEVKO aitab
Stevenil suhelda
karjäärikoordinaatoriga. Steven
koos vanematega
valib Astangule
(puutööd) õppima
mineku.

Astangu saab
portaalist kogu
Stevenit
puudutava info.

Kool, Astangu

Stevenile
pakutakse
ühiselamut ja
vajalikke
teenuseid.

Kooli HEVKO
selgitab perele
enne toetavate
erihoolekandeteenuste võimalusi
ja uurib pere
vajadusi selles
osas. Vastav
pakkumine jõuab
perele ka
digiportaali kaudu

Enne Steveni
18-aastaseks
saamist tuleb
digiportaali kaudu
automaatne
erihoolekande
teenuste
pakkumine
(toetatud töö ning
igapäevaelu
toetamiseks).

