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Sotsiaalabiameti lastekaitse osakond

1.2. Uksus:
1.3. Otsene alluvtts:
1.4. Vahetu alluvusl
1.5. Alluvad:
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2. NOTJDED
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2.2. Tbdkogemus
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erialase hari-tluse puudumisel on n6utav eelnev sotsiaalala
t66kogemus v6i erialase hariduse omandamine
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kohaliku omavalitsuse infostisteemidest
andmekogude kasutamise oskus'
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tsiksuseomadused
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2.7 Muud

koost66-'meeskonnat66-jaheasuhtlemisoskus
pingetaluvus' head suhtlemis-' eneseviiljendus-' kuulamis-'
n6ustam is-, aja planeerimise oskused

avaliku halduse organisatsioonija avaliku teenistusest
reguleerivate 6igusaktide tundmine ja rakendamise oskus'

3. TEENISTUSULESANDED
Soetsialist:

vajadusel. juristiga lapsi
koosk6lastab lastekaitse osakonna peaspetsialistiga ning
vOi taotluse ja sellega kaasnevad
puudutavates kilsimustes aarttortaurutu.a uruu*ura, nOude
iisadokumendid jiirgmisel juhtudel:
vanema
lapse iihelr vdi m6lemalt vanemalt eraldamise kohta
:.f .i.

:l!li.;:,ji"u ja

"Orl..rit.misel"kohtull
hooldusOiguste aravOtmiseta;

vanemalt vanema hooldus6iguse
3.1.2. noude esitlamisel kohtule lapse iihelt v6i m6lemalt
aravotm iseks. piiramiseks ja peatamiseks:
asjas (kohtu kirjaliku korrald.use alusel)l
J.l .3. arvamuse andmisel kohtuL vanema 6iguste taastamise
vaidluste liibivaatamisel (kohtu kirjaliku
3.1 .4. arvamuse andmisel koirtuie lapsesse pJrtuuut.
korralduse alusel);

3.1.5. taotluse esitamisel kohtule lapse tile eestkoste seadmiseks v6i selle lOpetamiseks (kirjaliku
korralduse alusel).
3.2. esindab kohtus punktis 3. I . nimetatud juhtudel eestkosteasutust (volituse alusel).
3.3. valmistab ette lapsi puudutavates kiisimustes Narva linna Sotsiaalabiameti otsuse eeln6ud.
3.4.koostab ja koosk6lastab vajadusel lapsi puudutavates kiisimustes eestkosteasutuse arvamuse,
n6ude v6i taotluse ja sellega kaasnevad lisadokumendid jdrgmistel juhtudel:
1.4.I . taotluse vOi arvamuse esitamisel alaealise 6igusrikkumise asja arutamiseks Iaste ja perede
kom isjon is;

3.5.valmistab ette ja kooskOlastab linnavalitsuse reglemendis toodud ametnikega linnavalitsuse
korralduse eelndud, mis puudutavad Narva linna klientidele makstavate riiklike peretoetuste
maksmise peatamist ning maksmise jAtkamist.

3.6.ndustabja inforrneerib Narva linna kodanikke lastekaitse alastes kiisimustes ning pakub neile
viilja v0irnalikke lahend usvarian te.
3.7. korraldab sotsiaalteenuste osutamist klientidele.
3.8. annab Narva linna lastekaitse alastes ktisimustes eksperthinnanguid.
3.9. osaleb Narva linna alaealiste tunnistajate iilekuulamistel (politsei pddrdumise alusel)

1.10.
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t6ii dokurnendiregistri, riikliku sotsiaalteenusle j a-toetuste andmeregistri (STAR) ning teiste
teenistuseks vajaminevate registritega.
Hidab ka teisi ajutise iseloomuga iilesandeid vastavalt lastekaitse osakonna peaspetsialisti
korraldustele, kui nad ei ole vastuolus Sotsiaalabiameti direktori vOi direktori kohusetaitja
korraldustega ega kehtivate 6igusaktidega.

4. OIGUSED
Spetsialistil on 6igus:
tegutseda iseseisvalt oma teenistuslilesannete tiiitmisel;
sekkuda pereellu, kui on alust arvata, et lapse areng, tervisja/v6i elu on ohus;
saada lapsesse puutuvat informatsiooni oma teenistusillesannete tAitmiseks k6igilt

4.1.
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4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

omavalitsuse asutuselt ja organisatsioonidelt;
kokkuleppe (volituse) alusel esindada ametit oma tddvaldkonnas n6upidamistel,
liibiriitikimistel, koost66projektides;
algatada lastekaitsealaseid liibiriiiikimisi;
keelduda oma kompetentsi illetava ja juhtumeid puudutava teabe viiljastamisest asjasse

mittepuutuvatele isikutele;
teha ettepanekuid osakonna t6d parendamiseks;
saada oma teenistuskohustuste tAitmiseks supervisiooni (t66juhendam ist), koolitustja
juhendamist t66andjalt ja t66andja kulul;
saada teenistusiilesannete t6itmiseks vajalikke t60vahendeid ja kontoritehnikat ning tehnilist
abi nende kasutamise[.

5. VASTUTUS
Spetsialist vastutab:

5.1.
5.2.
5.3
5.4
5.5

5.6

kAesolevast ametijuhendist ja omavalitsuse p6himdiirusest tulenevate kohustuste ja
teen istusii lesannete 6igeaegseja kvaliteetse tiiitmise eest;
seoses teen istusiJ lesan nete taitmisega teatavaks saanud isikuandmete ning
juurdepiiiisupiiranguga teabe hoidmise eest;
tildsusele valjastatava informatsiooni 6igsuse eesti
avaliku teenistuse seadusega ametnikele seatud piirangute jiirgimise eest;
teenistustilesannete tiiitmiseks antud vara heaperemeheliku ja otstarbeliku kasutamise eest;
orna kvalifikatsiooni siiilimise ja tiiiendamise eest.
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6.

AMETIJUHENDI MWTMINE

6.1.
6.2.

ametijuhend vaadatakse liibi vastavalt vajadusele;

ametijuhendit muudetakse.

kui

muutuvad vastavad 0igusaktid vOi ilmneb vajadus

ttj6korralduse muutmiseks.jalvoi tapsustamiseks.
Kinnitan, et olen ametijuhendiga tutvunud ning kohustun seda teitma.
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