
Jänes Sass jutustab elust
SOS Lastekülas



Ahoi! Olen Sass, elan
SOS Lasteküla peres.
Olen kuulnud, et tuled
meile külla ja võibolla
jääd meie juurde ka
elama. 



Tean, et sinu jaoks on praegu väga raske aeg.
Oled nukker ja segaduses, sest ei tea, mis
sinust edasi saab. See on ok.

Palusin lastel mõelda küsimustele, mis neil
kunagi tekkisid, kui nad meie juurde elama
tulid. Loodan, et nii saad meie elu kohta palju
rohkem teada.



Kas ma hakkan
nüüd kuskil

KÜLAS elama?

Lasteküla on lihtsalt nimetus.
Meie pered elavad erinevates
Eesti paikades: Harjumaal,
Raplamaal, Lõuna-Eestis ja
Ida-Virumaal. Igas kohas on
perede elu korraldatud
erinevat moodi.

Mõned SOS pered elavad eraldi majades.
Naabriteks on samuti SOS pered. Nii
elavad pered Keila, Narva- Jõesuu ja Juuru
lastekülades.



Mõnes kohas elab SOS pere suures kortermajas
ning naabrite hulgas teisi SOS peresid ei ole. Nii
elavad pered näiteks Kohtla-Järvel.

Mõnes kohas elab SOS pere täitsa omaette,
läheduses teisi SOS peresid ei ole.



Ükskõik kus SOS pere elab, tänavatel ei ole silte, et
siin asub SOS Lasteküla.

Me tahame, et sa elaksid täiesti tavalist elu ning
keegi ei tule sind tülitama ainult sellepärast, et sa
elad nüüd SOS Lasteküla peres.



Kauaks ma SOS
perre jään?

SOS perre saad jääda nii kauaks, kui sul vaja on. Meie selle üle
ei otsusta, seda teeb lastekaitsetöötaja sinuga koos.

Võib juhtuda, et elad meie juures ainult paar kuud, aga on ka
võimalik, et jääd siia kuni suureks kasvamiseni. See sõltub
paljudest asjaoludest, mida meie kahjuks mõjutada ei saa.



Kas minu õde ja
vend jäävad

minuga?

Kui sul on õde või vend, kes vajavad uut
kodu koos sinuga, siis meie juures saate
elada kõik koos. Kui su õde ja vend
elavad juba mujal, siis hoolitseme selle
eest, et saaksite suhelda ja kohtuda.



Kas ma saan oma vanemate ja sugulastega
endiselt suhelda ja kohtuda?

Meie selle üle otsustada ei saa,
seda teeb kohus. Kui kohus
lubab suhelda, siis võivad nad
sulle helistada ja külas käia.

Samuti võid sina ise neile
helistada ja kui
lastekaitsetöötaja lubab, siis
neil ka külas käia. 

Kui sa aga nendega
suhelda ei soovi, siis
meie sind ei sunni.



Kas ma saan
oma sõpradega

kohtuda?

Kindlasti saad oma sõpradega suhelda. Kui
nad soovivad sulle külla tulla, siis ka see on
võimalik. Koos arutame, kuidas sa sõpradega
kohtuda saad.



Kuidas ma
lastekülla tulen?

Enne kui sa meie juurde elama
tuled, on sul võimalus tulla meile
külla, et oma silmaga näha, kus ja
kellega sa koos elama hakkad.

Kui sulle meie juures ei meeldi,
siis võid seda kindlasti oma
lastekaitsetöötajale öelda.

Kui sulle meie juures aga
meeldib, siis lepime kokku,
millal sa meie juurde elama
tuled. Kokkulepitud päeval
ootame sind, sööme koos
kooki ja joome teed.



Kui sul on aga midagi puudu, siis
ostame need sulle esimesel võimalusel.
Näiteks läheme sinuga koos poodi ja
valime sulle riideid.

Kas ma saan
oma riided ja
asjad kaasa

võtta?

Kindlasti võta kaasa oma
lemmikriided, pildid, kaisukad,
raamatud ja muud asjad, mis
on sulle olulised.



Lasteküla peredes elavad
lapsed kas üksinda või
kahekesi toas. Igal lapsel
on voodi, laud, tool, oma
riided, mänguasjad ja palju
muud, mis kuuluvad ainult
talle.

Kellega ja kuidas
ma SOS peres
elama hakkan?

Kui keegi tahab sinu asju
kasutada, peavad nad enne
sinu käest luba küsima. Ja
sina ka.



Mõnes peres on ka lemmikloomad. Iga laps hoolitseb
oma lemmiku eest ise.



Milline on SOS pere ja
SOS perevanemad?

Igas SOS peres on mitu last,
aga mitte rohkem kui kuus.
Lapsed võivad olla sinust
vanemad või nooremad.

Peres on alati SOS ema ja
mõnes peres ka SOS isa.

Vahel tahavad
perevanemad puhata või
sõpradega kohtuda, siis
saavad naad paariks
päevaks kodust ära minna
ja laste eest hoolitseb sellel
ajal peretädi.



Mis minust edasi
saab?

Sa kasvad siin suureks ja sinust saab hea inimene või lähed
tagasi oma vanemate või sugulaste juurde ja igal juhul
sinust saab hea inimene.


