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1.

Struktuuriiiksus

Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseosakond (edaspidi lastekaitseosakond)

2.

Ametikoht

Lastekaitseosakonna spetsialist (edaspidi spetsialist)

3. Alluvus
3.1. vahetu [ilemus on lastekaitseosakonna peaspetsialist (osakonna juhataja);
3.2. vahetuid alluvaid ei ole.

4.

Asendamine
Lastekaitseosakonna spetsialistit asendab tema iiraolekul lastekaitseosakonna peaspetsialisti
ettepanekul Sotsiaalabiameti direktori poolt miiiiratud lastekaitseosakonna spetsialist.

5.

Teenistusiilesanded

5. I . Perekonnas hooldam ise lepingure ertevalm istamine

ja vormistamine.
5.2. Hoolduspere vanema toetuse miiiiramine ja isiklike kulude katreks seadusandluses ettenahtud
vahendite eraldamine ja korraldam ine.
5.3. Jiirelevalve teostamine hooldusperedes hooldamisel olevate laste i.ile.
5'4. Arvestuse pidamine asendushooldusteenuselja jdrelhooldusteenusel viibivate laste tjle,
informatsioon i j a andmete si sestam i ne rr ing j uhtum iptaan ide
koostamine andmeregistris STAR.
5.5. Eestkosteperede arvestuse pidamine. nende noustamine ja kontrollimine viihemalt
aastas.

I

kord

5'6' Jiirelevalve teostamine asendushoolclusel viibivate laste tile koostocis teiste institutsioonidega.

5.7. Asendushooldusel oleva lapse ja tema bioloogiliste vanemate vahelise suhtlemise korraldamine.
5.8. N6usoleku andmine asendushooldusel viibiva lapse reisile lubamiseks ja ajutiselt perekonda
v6tmiseks.
5.9. Koduktilastuste teostamine hindamaks pere toimetu lekuv6imet ning lapse hooldamise ja
kasvatamise tingimusi.
5.10. Asendushooldusel olevatele lastele isikut tdendavate dokumentide ja sotsiaaltoetuste
vormistamine. arvelduskontode avamine ja tehingute tegemine kontodelt, teenuse rahastamise
korraldamine (teenuseosutajate arvete kontrollimine; arvestamine STAR-is) ning vajalike
lepingute s6lmimise korraldamine.
5.1 I . Dokumentide kogumine ja ettevalmistam ine avalduse esitamiseks kohtule asendushoo ldusel
oleva lapse kiisimuses, kohtuprotsessil osalemine.
5.12. Kohtu n6udel arvamuste koostamine asendushooldusel olevaid lapsi puudutavates
kiisimustes, kohtuprotsessil osalemine.
5.13. Asendushooldusel olevate Iaste bioloogilistele vanematele elatise n6uete esitamine ja
koostdcis kohtutiiituritega elatise viiljandudmine, elatisabi taotlemine.
5.14. Asendushooldusel olevate laste ellusuunamise korraldamine ja jiirelevalve teostamine.
5.15. Asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku j arelhooldusteenuses vajaduse hindamine ja
jiirelhoold u steenuse maaramine.
5.16. Kirjade koostamine ja laekunud avaldustele vastamine.
5.17. Lastekaitsealastel koosolekutel. iimarlaudadel jateistel tooalastel kohtumistel osalemine.
5.I 8. Statistikaks ja aruandluseks vajalike andmete kogumine. aruannete koostamine ja esitamine.
5.19. T66 doku rnend iregistri. riikliku sotsiaalteenuste ja-toetuste andmeregistri (STAR) ning teiste
teen istuseks \ ajamine\al.e registritega.
5.20. Sotsiaalhoolekande t66ga seotud iihekordsete Ilesannete taitmine.

6.

Vastutus

Spetsialist vastutab:
kliendi kohta koostatud infbrmatsiooni 6igsuse eest;
6.2. tema poolt peel.ava asiaajamise eest:
6.3. materiaalselt tema kasutusse antud vahendite siiilimise ja korrasoleku ning nende sihipiirase
kasutamise eest:
6.4. t66aruannetes esitatud andmete 6igsuse eest:
6.5. teiste temale pandud i.ilesannete tapse. 6igeaegse. kohusetundliku ja omakasupiiudmatu tAitmise
6.1 .

eest;

6.6.

talle teenistuse t6ttu teatavaks saanud delikaatsete isikuandmete. perekonna-

ja

eraellu

puutuvate andmete ning muu konlldentsiaalsena saadud informatsiooni hoidmise eest.

7.

Oigused
Spetsialistil on 6igus:
7.1. teha ettepanekuid t6<ivaldkonda reguleerivate 6igusaktide vastuv6tmiseks, muutmiseks vOi
tiih istamiseks:
7.2. saada t66alast supervisiooni vastavalt osakonna rahalistele v6imalustele kooskolastatult
vahetu
[)lemusega:
7 3. saada teen istu sii lesannete taitmiseks vajalikke td<ivahendeid, kontoritehnikat
ning tehnilist abi
nende kasutam isell

ja

ja

1.4. saada.teenisruseks vajalikku eri-, kutseametialast koolitust
kirjandust vastavalt
omavalitsuse rahalistele v6imarustere koosk6lastaturt vahetu i.iremusegai
T 5 saada.oma todks vajalikku inlormatsiooni ja dokumente
linnavalitsLise ametnikelr ning teistelt
riigi-ja kohaliku omavaritsuse asutustert vastavarr seadustes kehtestatud t
"

orrutl.

i

8.

Teenistuseks vajalikud n6uded
l. erialane k6rgharidus;
8.2. erialase hariduse puudumisel on n6utav eelnev tddkogemus sotsiaalt0d valdkonnas viihemalt
8.

3 aastat vOi erialase hariduse omandaminel

8.3. ametikoha tddvaldkonda reguleerivate digusaktide p6hjalik tundmine ja rakendamise oskus;
8.4. avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate 6igusaktide tundmine

rakendamise oskus:

ja

ja

asjaajamiskona tundmine ja

8.5.

kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate 6igusaktide

8.6.

eesti keele oskus k6rglasemel. iihe v66rkeele oskus kesktasemel ametialase

rakendamise oskus:
sdnavara

valdamisega;
8.7. koostdti-, meeskonnatrio8.8. pingetaluvus.

Ametijuhendigatutvunud:

ja viiga hea suhtlemisoskus:
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