Kliendilepingu lisa 3

LAPSE INDIVIDUAALSUSE KAART
_________________ lastehoid
LAPSEVANEMATE HINNANG
Üldandmed lapse kohta
Nimi:
Sünniaeg:
Lastehoid: Janne Lastehoid
Kaart asub Janne lastehoius, Viljandi mn.53, Rapla.
On kättesaadav ainult lapsehoidjatele.
Kodune keel (ed): eesti
Kaardi avamise aeg:……………….
Lapsevanemate nõusolek kaardi avamiseks:

Lapse areng ja elukvaliteet

Indikaator 79

1. Üld- ja peenmotoorika, füüsiline areng, heaolu

2. Eneseteenindus- Isiklik areng
Oskused ja abi vajadus

3. Silmaring, huvid ja motivatsioon

4. Mäng ja sotsiaalsed oskused. Inimeste vahelised suhted sotsiaalne kaasatus.
Mänguoskused, suhted kaaslastega/täiskasvanutega

5. Emotsionaalne seisund ja käitumine. Heaolu

6. Suhtlemine ja kõne
Mitteverbaalne ja verbaalne suhtlemine, kõne mõistmine ja kasutamine

7. Tunnetustegevus
Tähelepanu, taju, mälu, mõtlemine

8. Millised on lapsevanemate ootused lastehoiule lapse arengu osas?

9. Milline on teie enesemääramis õigus/ milline on lapse enesemääramisõigus.
Milliseid soove peate vajalikuks rakendada teenusel olles?

10. Kas on midagi mida võime teada teie perest, selleks et last toetada paremal viisil?
Täpsema info olemasolul on lastehoiul võimalik pere toetada, anda nõu ja abi toetuse
leidmisel.

11. Elukvaliteet
Mis teeb lapse elu paremaks, asjaolud mis mõjutavad lapse elukvaliteeti.

12. Õigused
Mis on teie õigused. Mis on teie lapse õigused? Kuidas neid tutvustate?

Kokkuvõte arenguvestlusest ja kokkulepe edasiste tegevuste osas
Teenuse osutaja täidab koos lapsevanemaga.
Vahekokkuvõtte (peale esimest 6 kuud):
1. Milline on lapsehoiuteenusest saadud kasu lapsevanemale/lapsele?

2. Kuidas laps käitub?

3. Kuidas on laps kohanenud?

4. Millised lapse eneseteenindusoskused on paranenud?

5. Milline on teenuse kasutamisest saadud väärtus lapse jaoks? (indikaator 88)

6. Millised on teenuse kasutegurid teie jaoks?

7. Milline on teenuse lisaväärtus teie elukvaliteedile (lapsevanemale, lapsele)?

8. Millised muutused on lapsega toimunud võrreldes lastehoidu saabumisest?
Kokkuvõte arenguvestlusest ja kokkulepe edasiste tegevuste osas.
Püstitame (lastehoid ja lapsevanemad) ühtsed eesmärgid lapse arenguks.

tähtaeg

Eesmärk, kasu

Kodu/lastehoid
tegevus

Vanem/lapsehoidja
vastutaja

9. Individualiseerimine ja diferentseerimine. Multidisiplinaarne
Toetavad tegevused
Teostajad
Vanem viib kohale Kellukese lasteaeda,
juhendaja lapsehoidja Janne Liidik
ujumine

Vajadus lapse pedagoogilis-psühholoogiliseks hindamiseks:

