MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa projekt „Sidus kogukond annab
võimaluse - tõrjutuse ja ebavõrdsuse vähendamine läbi laste huvitegevuse,
lapsevanemate koolituse ja avatud kogukondliku tegevuse“

Tugiisiku profiil
TÖÖVERSIOON
I TEENUSE SISU
Ametikoha eesmärk

•

Tugiisiku ametikoha põhieesmärk on toetada lapse arengut. Luua ja
tagada tingimused lapse kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel
lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega,
hoolitseda laste elu ja tervise eest. Soodustada lapse sulandumist
ühiskonda.

•

Aidata kaasa lapse pingete maandamisele ja hingelise tasakaalu
saavutamisele läbi lapse kasvukeskkonna ja käitumise realistliku
hindamise ning moraalse toetuse ja isikliku eeskuju andmise.
Toetada erivajadusega õpilase huvitegevust ja läbi selle soodustada
tema igakülgset arengut.

Tugiteenuse sihtgrupp

•

Erivajadusega lapsed ja noored vanuses 7-15 aastat ja nende
vanemad.

Tugiteenuse osutamise
aluseks olevad õigusaktid

•

Sotsiaalhoolekande seadus § 24 lg 1 p 3.

•

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 58 lg 3 p 4.

Teenuse sisu kirjeldus

•

Laps saab vabatahtliku täiskasvanud tugiisiku. Tugiisiku, lapse ja
lapsevanemate, eestkostja või hooldaja vahel sõlmitakse koostöö
kokkulepe.

•

Tugiisik pakub lapsele tuge arendavate tegevuste läbiviimisel, vestleb
ja arutleb lapsega, aitab kaasa probleemsituatsioonide lahendamisel.
Osaleb koos lapsega huvitegevuses ja/või erinevatel üritustel.
Tugiisikuid koolitab, nõustab, suunab ja kontrollib juhtumikorraldaja.

•

Teenust osutatakse lapsele üks kord nädalas perioodil septembrist
juunini. Teenust osutatakse kuni teenuse vajaduse lõppemiseni.

Teenuse osutaja
iseloomustus

•

Tugiisiku töös on väga olulised isikuomadused, suhtlemisoskus ja
empaatiavõime. Olulised isikuomadused on rahulikkus, oskus kuulata
ja realistlikke eesmärke seada, tunnustamisoskus ja optimism.

Hariduslikud ja
professionaalsed nõuded

•

Vabatahtlikud tugiisikud on sotsiaaltöö suuna täisealised
gümnaasiumiõpilased või kõrgkoolide sotsiaalerialade tudengid.

•

Tugiisikud on vähemalt põhiharidusega, läbinud teenuse osutaja
poolt läbiviidud koolituse ja osalevad igakuisel supervisioonil, mis
tagab kontrollitavuse tugiisikute ja laste tegevuse üle.

•

Lapsega töötavale tugiisikute puhul tuleb arvestada
sotsiaalhoolekande seaduse § 10¹. Tugiisik ei tohi olla süüdi

Teenuse osutamise maht
II TUGIISIKU TEENUSE
OSUTAJA

mõistetud tahtlikult toimepandud kuriteo eest, mille karistusandmed
ei ole karistusregistrist kustutatud. Teenuse korraldaja kontrollib
tugiisiku andmeid karistusregistrist.

Emotsionaalsed nõuded

•

Tugiisik peab olema täisealine isik;

•

Tugiisikul on eelnev kokkupuude sotsiaalvaldkonna teemadega;

•

Tugiisik peab sobima emotsionaalselt tööks sihtgrupiga;

•

Konfidentsiaalsusreegleist kinnipidamine on kohustuslik;

•

Valmisolek töötada ka nädalavahetustel.

•

Valmisolek töötada emotsionaalselt laetud keskkonnas;

•

Kõrge pingetaluvus;

•

Sotsiaalselt aktiivne, tugev sotsiaalne närv.

