Kõikidel inimestel
Sisse logimine, autentimine, kasutaja verifeerimine
(ID-kaart, Smart-ID, mobiil-ID)

Rolli valik (keda esindan)

Ajatelg lapse arengust: Visualiseering punktidest/
sammudest lapse teekonnal,mis tal tuleb oma elu
jooksul läbida/mis on juba läbitud. Esil käesolev
ajahetk. Ülevaade regulaarsetest arenguhindamistest, sh arenguvestlused lasteaias ja koolis, kuhu info
tuleb automaatselt haridusvaldkonnas kasutatavatest
digivahenditest (näiteks Eliis, KHS, e-kool, Stuudium
vms); perearsti kontrollidest (Tervise infosüsteemist).

Vanema ja tema laste arengulood
Lasteaia ja kooli avalduse esitamine. Sellega
nõusoleku andmine lapse arenguloo jagamiseks
seotud osapooltega (osapoolte nimekiri ja millist
infot kellega jagatakse).
Võimalus kaugemate osapooltega infot mitte jagada
(koordinaatoriga kohustuslik jagada)

Esmase koordinaatoriga
ja spetsilistidega
suhtlemiseks

Vestlusaken

Kommentaarid

Teavitused:
a) kui mõni
tähtaeg on
saabumas, millega
laps või pere peab
arvestama, nt
abivahend
aegumas, kuid
abivajaduse
kirjelduses
endiselt sees.
b) kui arengulukku
lisandub infot

Abivajadusega inimestel

Heaoluplaanis
kirjeldatud abivahendite edasimüüjad ja
nende kontaktid

Ja kui kohustuslike sammude
vahele tekivad lähtuvalt
vajadusest lisa sammud
(lisaabi vajaduse hindamine
ja heaoluplaan, jne), siis need
sisestatakse sinna vahele
jooksvalt.
Kui kohustuslikke samme ei
ole täidetud, siis ilmub
vastava sammu juurde
"lipuke" + süsteem teavitab
vanemat, et midagi on
tegemata.

Heaoluplaanis kirjeldatud
teenuste pakkujate kontaktid

Kodused harjutused,
soovitused jmt materjal
iseseisvaks kasutamiseks
ning teadlik olemiseks.

Võimalus alla laadida ics
Märge kalendris ka selle
kohta kui mingi tähtaeg
läheneb (abivajaduse
ülevaatamine vms)

Broneerimissüsteem, kus
vanem saab omale valida
sobiva teenusepakkuja ja
broneerida aja.

Lapse ja kogu pere abivajaduse kirjeldus
Diagnoosid, mis põhjustavad abivajadust või
mõjutavad abivajaduse olemust.
Määratud puue

Saadud/pakutud toetused

Lapse ja kogu pere
heaoluplaan, nö teenusepakett (teenused, mida
vaja osutada ning
mahud), mis on
koostatud abivajaduse
kirjelduse põhjal LHK
poolt.

Vaidlustamise
võimalus
(Laste heaolu riiklik
pädevuskeskus)

AJA- JA TEGEVUSKAVA
kõigist tegevustest ja
teenustest
Kalendrivaade, kus vanem
saab näha kõiki oma
broneeringuid teenusepakkujate juurde ja aegumisi
(nt abivahendid)

Vaidlustamise võimalus
(Laste heaolu riiklik pädevuskeskus)
Süsteem, kust saab tellida abivahendid
ja neid pikendada.

Koordinaatori nimistus olevate laste arengulugude
loetelu + otsing lapse loo leidmiseks.

Sisse logimine, autentimine,
kasutaja verifeerimine
(ID-kaart, Smart-ID, mobiil-ID)

Lapse arengulugu, (mis täieneb pidevalt hindamistelt, märkamistelt, teenuste osutamisest jmt infoga) avaneb visuaalse teljena, kus on esil käesolev ajahetk ning sellega
seotud tegevused (äsjase hindamise tulemused, määratud teenused, tulevad hindamised jmt info kronoloogiliselt).
Arenguloos on ülevaade lapse proﬁilist, regulaarsetest arenguhindamistest, sh arenguvestlused lasteaias ja koolis, kuhu info tuleb automaatselt haridusvaldkonnas kasutatavatest digivahenditest (näiteks Eliis, KHS, e-kool, Stuudium vms); perearsti kontrollidest
(Tervise infosüsteemist).

Avalehel/TÖÖLAUD:
"lipukesed", tänased ja
lähenevad tööülesanded
Saabunud kommentaarid; otsused jm
relevantne info;

Nende töölauale ilmub
"lipuke" + meeldetuletus kui lapse arenguloos on probleem;
mõni nende tööülesannete või pädevuse alla
kuuluv asi on tegemata.

Koordinaator näeb lapse arenguloos ettenähtud samme, mis tuleb teha ja kus on
probleemid/puudujäägid. Tulevikuarenduses soovitused edasisteks sammudeks.
Koordinaator vastutab hindamisprotsesside toimumise ja -tulemuste laekumise eest;
vajadusel korraldab järgmise sammu.

Kui koordinaator teatud
aja jooksul pole "lipukest"
lahendanud, teavitatakse
kõrgemat taset tegemata
tööst.

Kui hindamistulemustega tuleb esile abivajadus, siis käivitab koordinaator vastavalt
vajaduse iseloomust:

Keerulisem juhtum

Üldtoe vajadus

Võrgustiku kaasamine;
teiste spetsialistidega
nõupidamine vestlusaknas või kommentaariumina

Võrgustiku otsus
komplekssema toe
osutamiseks või täiendava hindamise läbiviimiseks

Kui pere ei jõua mõnele
teenusele, "lipuke"
koordinaatori töölauale.

Üldtoe osutamise
korraldus

Koordinaator korraldab
otsuse elluviimise:
täiendava tugiteenuse
osutamise või hindamise
toimumise

Laps saab abi: Teenuste
loetelu; sh teenuse
eesmärk, aja- ja tegevuskava, mis lapsele ja perele on
määratud ehk heaoluplaan ette näeb.

Ülevaade teenuste osutamise
tulemustest liigub arenguloo
koondvaatesse.

Lastekaitseseaduse alusel töötava koordinaatori lisavõimalused

Võrgustiku otsus komplekssema
toe osutamiseks või täiendava
hindamise läbiviimiseks

Näeb lisaks lapse arenguloole
vajadusel ka Pere üldist/ koond
arengulugu

LHK/ sotsiaaltöötaja nimekirjas
olevate inimeste arengulood (sh.
lapsevanemate lood) on võimalik
avada, kui probleemiga seotud info
tundub olevat vanema loos.
(Vanema suutlikkus puudulik, võib
vajada toetamist)

LHK: Abivajaduse kirjelduse koostamise
tellimine riiklikust pädevuskeskusest
automaatselt eeltäidetud vormil, kuhu
seob vajadusel andmeid pere teiste
liikmete arengulugudest; toob esile
seniste hindamiste peamised aspektid,
miks riikliku keskuse poole pöördutakse ja kus jääb esmatasandi võimekusest puudu.

Lapse ja kogu pere abivajaduse
kirjelduse alusel (automaatselt
eeltäidetud vorm, etteantud
lahtrite täitmine; abivajaduse
kirjeldus selgete moodulitena)
lapse heaoluplaani koostamine.

Vajadusel korraldab perele
delikaatsust nõudvaid või lapse
vanema/hooldaja vastuseisule
vaatamata lapse heaolu tagavaid
teenuseid.

Sisse logimine, autentimine,
kasutaja verifeerimine
(ID-kaart, Smart-ID, mobiil-ID)

Spetsialisti vaateväljas olevate laste
arengulood. Eri spetsialistidel eri
info ligipääs vastavalt oma
spetsiiﬁkale. (Nt eripedagoog ei
näe diagnoosi, näeb abivajadust;
kuid näeb osutatud õpiabi sisu ja
tulemusi)

Spetsialistid näevad lapse arenguloos abivajaduse kirjeldust ja
arenguloos etteantud samme, mis
tuleb teha ja kus on probleemid/
puudujäägid.

Kui spetsialistid teatud aja jooksul
pole "lipukest" lahendanud,
teavitatakse koordinaatorit.
Sellekohane info kuvatakse
spetsialistile.

Teenusepakkuja lisab oma
vastuvõtuajad süsteemi ja näeb
sealt broneeringuid ning lapsele
määratud teenuste kogumahtu

Abivahendite pakkujad / edasimüüjad sisestavad abivahendid
süsteemi ja võtavad vastu
tellimusi?

Vajadusel saadab koordinaatorile
sõnumi: märkamine, vajab lisainfot
või abi vmt.

Spetsialistile ilmub "lipuke" +
meeldetuletus kui mõni nende
tööülesannete alla kuuluv asi on
tegemata või selle tähtaeg läheneb

Spetsialistid täidavad peale iga
olulist kokkupuudet lapsega tema
arengulugu (Info sisestamine
vastuvõtu/ teenuse osutamise
sisust ja tulemustest.) ja teise ala
spetsialistid näevad arenguloos
neile teenuse osutamiseks või
seisundi või prognoosi kirjeldamiseks olulist infot.

Kirjeldavad lapse seisundit,
prognoosi oma ekspertiisist
lähtuvalt.

