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ASENDUSHOOLDUSTEENUSELE SUUNATAVA TALLINNAST PÄRIT LAPSE INFO KAART 

 lapse suunamine perekodusse
 lapse suunamine asenduskodusse
LAPS 
_________________________________________ 

isikukood 

_________________________________________         ____________________________ 
eesnimed          perekonnanimi 

sünniaeg: ____/_____/________ 
     päev         kuu               aasta 

_________________________   _________________ 
rahvus          suhtluskeel 

Elukoht: tänav, maja, korter, linn/alev/küla vald/maakond: 
Registrijärgne elukoht  ______________________________________________ 
Tegelik elukoht   ______________________________________________ 
Kelle hooldada ja kasvatada on laps praegu : 
bioloogilised vanemad     vanavanemad     sugulased      eestkostel      kasuvanemad     turvakodu
muud
Lisainformatsioon: 

Kas laps on andnud nõusoleku teenusele tulekuks  jah    ei 

_________________________________________     _______ 
Praegune kool/lasteaed   klass 

Kas on planeeritud kooli/lasteaia vahetus  jah    ei 
On viibinud asendushooldusel   jah    ei 
Kus, millal? 

Mis põhjusel eelnev teenus lõpetati? 

Kommentaar

Kommentaar
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Lapse kasvu ja arengut mõjutavad tegurid: 

Lapse tervislik seisund ja toetavad meetmed/ osutatav ravi/ eritoitumine jmt: Puue, krooniline haigus, ravimid, sõltuvus, 
allergia, teraapia või abivahendite vajadus jmt 

Lapse huvid/huvialad ja hobid/ringid: 

Lapse sotsiaalne küpsus, iseloomujooned, käitumine ja eripärad: 

Lapse suhe bioloogilise ema ja isaga: 

LAPSE EMA LAPSE ISA 

_____________________________ 
eesnimed 

_____________________________ 
            perekonnanimi 

Kontaktandmed: 

__________________________________ 
eesnimed 

___________________________________ 
perekonnanimi 

Kontaktandmed: 
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Ema roll lapse kasvatamises: Isa roll lapse kasvatamises: 

ÕED/VENNAD 

______________ ____________________   ___/____/______   ____________ 
eesnimi      perekonnanimi           sünniaeg elukoht 

______________ ____________________   ___/____/______   ____________ 
eesnimi    perekonnanimi           sünniaeg elukoht 

______________ ____________________   ___/____/______   ____________ 
eesnimi    perekonnanimi           sünniaeg elukoht 

______________ ____________________   ___/____/______   ____________ 
eesnimi    perekonnanimi           sünniaeg elukoht 

______________ ____________________   ___/____/______   ____________ 
eesnimi    perekonnanimi           sünniaeg                           elukoht 

______________ ____________________   ___/____/______   ____________ 
eesnimi    perekonnanimi           sünniaeg                           elukoht 
Suhe õdede/vendadega: 

Lisainformatsioon: 

LAPSE SUGULASED, TUGIVÕRGUSTIK 

______________ __________________   __________     ___________________  
 eesnimi perekonnanimi  elukoht                  suhe lapsega (tädi, onu vms) 

______________ __________________   __________     ___________________ 
   eesnimi                        perekonnanimi     elukoht                  suhe lapsega(tädi, onu vms) 

______________ __________________   __________     ___________________ 
 eesnimi perekonnanimi     elukoht                  suhe lapsega(tädi, onu vms) 

______________ __________________   __________   ___________________ 
  eesnimi  perekonnanimi     elukoht                  suhe lapsega(tädi, onu vms) 
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Lapse suhe teiste tema jaoks oluliste isikutega, kas keegi perest/tugivõrgustikust oleks last aegajalt nõus 
võtma oma perre: 

LAPS JA ASENDUSHOOLDUSTEENUS 
Põhjus lapse asendushooldusele paigutamiseks: 

Edasine perspektiiv, pere või üksuse eelistus, teenusele planeeritav aeg: 

Soovitused asendushooldusteenuse osutajale: 

Vanemate ja omaste suhtumine asendushooldusteenusele paigutamise suhtes: 

MUU OLULINE INFORMATSIOON 

Koostamise kuupäev:  ____/_____/_____  ______________________   ___________________ 
      päev kuu      aasta               dokumendi koostaja eesnimi       perekonnanimi 

__________________________________________________________________________ 
dokumendi koostaja kontaktandmed 
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