
 
M04: INFORMATSIOONI ANALÜÜSIMINE 

Tutvustus 
 

Nimi: Informatsioon ja dokumentatsioon 
 

Sisu: 
Antud moodul annab juhised informatsiooni kogumiseks ning dokumentatsioonist, 
kasutades Hindamise Raamistikku (Assessment Framework). Moodul tutvustab 
peamisi printsiipe (sh professionaalsus, kaalukus, privaatsus, eetilised aspektid), 
millest tuleb lähtuda kohase informatsiooni kogumisel lapse õiguste juhtumites. 
Need meetodid on abiks lastekaitse juhtumites ning spetsialistide töös. 
 
Informatsiooni kogumine ning dokumentatsioon on dünaamiline, pigem protsess. 
Käesolev moodul annab vöga konkreetseid meetodid, kuidas koguda 
informatsiooni täiskasvanutelt ning erineva tausta, arengu ja vanusega lastelt. 
Täiskasvanutelt, õpetajatelt, vanematelt, lähedastele isikutelt kogutud 
informatsioon on hädavajalik lapse parimate huvide väljaselgitamiseks (sh lapse 
kaitseks) ning hilisema politsei ja kohtu kaasamiseks. 
 
Informatsiooni registreerimine (üleskirjutamine, salvestamine) mängib lastekaitse 
valdkonnas väga olulist rolli. Korrektselt kogutud ning talletatud info aitab hinnata 
lapse ja perekonna heaolu. See sisaldab endas: soovitused, kontrollnimekirjad, 
erinevad vormid (ankeedid), infolehed, teenuse kirjeldused, perekonda kaasatud 
otsuste tegemise juhised, jt abivahendid (sh kodu inventuur, küsimustikud). 
 

 

Eesmärk: miks on see teema tähtis? 
Juhtumi menetlemine on süsteemne, detailne tegevus, mille eesmärgiks on 
komplekse olukorra võimalikult detailne uurimine. See sisaldab endas kuulamist, 
küsimuste esitamist, vaatlust, teiste spetsialistidega konsulteerimist ning 
ettevaatlikku/tähelepanelikku analüüsi. Hästi kogutud ning organiseeritud 
informatsioon aitab spetsialiste nende töös lastega, määrtledes tugevaid ning 
nõrku kohti, mis võivad lapse heaolu mõjutada. Meetodid aitavad asetada lapse 
perspektiivi juhtumi keskele läbi konkreetsete juhiste ja abistavate vormide. 
 

Eesmärgid: mida osalejad õpivad? 
− Miks on oluline koguda korrektset informatsiooni ning millist kasu saavad 

spetsialistid korrektsest dokumentatsioonist 
− Millised on korrektse dokumentatsiooni kogumise sammud ning 

informatsiooni jagamise võimalused 
− Miks ning kuidas jagada informatsiooni multidistsiplinaarses meeskonnas 
− Kuidas hinnata lapse heaolu, võttes arvesse lapse vanust ning arengut 

 

 

  

 

 



 
M04: INFORMATSIOONI ANALÜÜSIMINE 

Tutvustus 
 

Planeerimine: Milliseid materjale kasutada ja ettevalmistada?  
► Projektor 
► Powerpoint slaidid 
► Lisamaterjalid 
► Post-it kleepsud 
► Markerid 

 

Ajakava:  
180 minutit  
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