Abivajavast lapsest teatamine
1. jaanuarist 2016 kehtiva uue lastekaitseseaduse kohaselt
https://www.riigiteataja.ee/akt/106122014001 on kohustus abivajavast lapsest teatada
kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast või hädaohusolevast lapsest.
Abivajavast lapsest teata vallavalitsusele 766 9271, võimalusel otse sotsiaalalatöötajale
523 5022 või lasteabitelefonile 116 111 (24h).
Hädaohus olevast lapsest teata politseile ja vallavalitsuse sotsiaalalatöötajale või
vallavalitsusele.
Hädaabinumber 112, vallavalitsuse sotsiaalnõunik 523 5022
Abivajavate laste hulka kuuluvad ka hädaohus olevad lapsed. Kuna neid mõisteid seaduses
eristatakse, on need eraldi välja toodud ka siin. Oluline on aga rõhutada, et märkamist ja abi ei
vaja mitte üksnes hädaohus olev laps, vaid ka muu abivajadusega laps. Abivajava lapse puhul
ei ole tagatud tema turvatunne, areng ja heaolu. Lapse abivajadus võib tuleneda tema
võimalikust väärkohtlemisest (sh vägivallast ja hooletusse jätmisest), aga ka tema sotsiaalsest
või hariduslikust erivajadusest, pere toimetulekuraskustest jne.
Abivajav laps on: Laps elab üksi, laps vajab erispetsialisti abi aga vanem ei tunnista seda, ei
oska abi küsida vms. Laps ei täida koolikohustust, laps jooksis kodust ära või laps pani toime
süüteo jne.
Hädaohus oleva lapse puhul vajab kaitset tema elu ja tervis. Hädaoht lapse elule ja tervisele
võib tuleneda nii välisest keskkonnast, teiste tegevusest kui ka lapse enda käitumisest.
Hädaohu korral on lapse abivajadus niivõrd akuutne, et nõuab viivitamatult sekkumist, et ohtu
ära hoida või lõpetada. Ohu tõrjumiseks võib olla vajalik lapse kiire toimetamine turvalistesse
tingimustesse. Kui lapse on hädaohtu seadnud tema pere ja ühelgi muul viisil ei ole võimalik
ohtu tõrjuda, võib-olla põhjendatud lapse eraldamine perekonnast. Lapse vastu suunatud
süüteo toimepanemise kahtlus (sh füüsiline või seksuaalne vägivald; elu ja tervist ohustav
hooletusse jätmine; jne) on kriminaal- või väärteomenetluse algatamise aluseks.
Hädaohus olev laps on: Laps on vägivalla ohver, laps on tõsiselt haige, laps üritas
enesetappu, laps on tugevas alatoitumises, laps pani toime süüteo.
Allikas: Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse. Juhend. Lasteombudsman.
http://www.oiguskantsler.ee
Kasulikud kontaktid:
Lasteabitelefon 116111 töötab üle-eestiliselt ööpäevaringselt ja kõned on kõigile helistajatele
tasuta, e-post: info@lasteabi.ee
Lastekaitse Liit http://www.lastekaitseliit.ee/
Eesti Lastevanemate Liit http://www.laps.ee

Sotsiaalkindlustusameti Lastekaitseüksuse Lõuna piirkond, Tähe 106, 51013 Tartu,
ööpäevaringne valvetelefon 5302 8887, http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lastekaitse
Laste turvakoduteenus, SA Taheva Sanatoorium, Tsirgumäe küla, Taheva vald, Valgamaa
http://www.sats.ee juhatuse liige, 517 8470, teenus on kättesaadav ööpäevaringselt
Rajaleidja Valga Keskus, Aia 9, Valga linn, telefon 5886 0714, laste psühholoogiline
nõustamine
Ohvriabi, Puiestee 4, Valga politseijaoskond, Valga linn, telefon 764 0664
Valgamaa naiste varjupaik , telefon 5303 2544 – lähisuhte vägivald
Lasteombudsman, Õiguskantsleri Kantselei, Kohtu 8, 15193, Tallinn,
http://www.oiguskantsler.ee/

