
Te ge vusp laan ja ana lüüs– 1 –

                                                                          (Klu bi/or ga ni sat sioo ni ni mi)                                                                                                                                                   (kuu päev)

Te ge vusp laan ja ana lüüs

TE GE VUS JA ARENG Plaa ni/üle vaa te täit mi se kuu päev:
Plaa ni väl ja töö ta mi ses osa le sid:

Te ge vus Ro hu juu re ta san di 
or ga ni sat sioo nid Tei sed klu bid Plaa nid tu le vaks pe rioo diks

Pronks Hõ be Kuld Pronks Hõ be Kuld Va ja lik 
te ge vus

Pla nee ri tud 
te ge vus Kel le poolt/mil lal

LAP SE TUR VA LI SU SE TA GA MI SE KORD (LTTK)
LTTK täit mi se 
ko hus tus

LTTK on all kir jas ta tud 
ja heaks kii de tud

LTTK on koos kõ las 
rii gi sea dus te ga 

LTTK on too de tud 
eri ne va tes for maa ti des, 
nt las te le, lap se va ne-
ma te le
LTTK on väl ja töö ta tud 
/ üle vaa da tud koos-
töös lap se va ne ma te, 
las te ja töö ta ja te ga

LAP SE TUR VA LI SU SE TA GA MI SE KON TAK TI SIK 
Kon tak ti sik on 
mää ra tud

Kon tak ti sik on 
koo li ta tud

Kon tak ti si ku kon tak t-
and meid ja ga tud

Kon tak ti si ku le on
ta ga tud täiend koo li tus

TÖÖ TA MI NE/VA BA TAHT LIK KUS
Tar ga vär ba mi se kord

Taus ta kont roll viiak se 
lä bi kõi gi le töö ta ja te le 
vas ta valt kor ra le
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Te ge vus Ro hu juu re ta san di 
or ga ni sat sioo nid Tei sed klu bid Plaa nid tu le vaks pe rioo diks

Pronks Hõ be Kuld Pronks Hõ be Kuld Va ja lik 
te ge vus

Pla nee ri tud 
te ge vus Kel le poolt/mil lal

Väl jaõ pe/suu ni sed 
lap se tur va li su se 
ta ga mi sest ja LTTK 
ole ma so lu kõi gi le 
töö ta ja te le ja 
va ba taht li ke le
Täiend koo li tus on 
ta ga tud kõi gi le töö ta ja-
te le/va ba taht li ke le 
lap se tur va li su se 
ta ga mi se ja LTTK osas
Käi tu mis koo dek si on 
all kir jas ta nud töö ta jad/
va ba taht li kud

Käi tu mis koo dek si on 
väl ja töö ta nud töö ta jad/
va ba taht li kud/ lap sed

Konk reet sed käi tu mis-
koo dek sid las te le ja 
lap se va ne ma te le

LAS TE JA LAP SE VA NE MA TE KAA SA MI NE

Las te le mõel dud 
suu ni sed/väl jaõp pe 
lap se tur va li su se 
ta ga mi se koh ta
Lap se va ne ma te le 
mõel dud suu ni sed/
väl jaõp pe lap se 
tur va li su se ta ga mi se 
koh ta
Lap se sõb ra li kus 
for maa dis too de tud 
lap se tur va li su se ta ga-
mi se osas tead lik kust 
tõst vad ma ter ja lid
Lap se va ne ma te all kir-
jas ta tud käi tu mis koo-
deks lap se va ne ma te le

Las te väl ja töö ta tud ja 
all kir jas ta tud 
käi tu mis koo deks

Lap sed ja lap se va ne-
mad tea vad, kui das 
kon tak ti si ku ga 
ühen dust võt ta / 
mu re sid tõs ta ta da
PART NE RI TE JA VA RUS TA JA TE KAA SA MI NE
LTTK on hõl ma tud 
part ner lu se su he tes se 
ja va rus ta ja te 
le pin gu tes se
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Te ge vus Ro hu juu re ta san di 
or ga ni sat sioo nid Tei sed klu bid Plaa nid tu le vaks pe rioo diks

Pronks Hõ be Kuld Pronks Hõ be Kuld Va ja lik 
te ge vus

Pla nee ri tud 
te ge vus Kel le poolt/mil lal

Part ne ri te le ja va rus ta-
ja te le mõel dud tead lik-
ku se tõst mi ne/väl jaõ pe

OHU TULT TÖÖ TA MI NE
Teh tud ül di ne 
ris kia na lüüs

Teh tud te ge vus te 
ris kia na lüüs

Sel ge prot sess 
te ge vus te ära jät mi seks 
ohu tu se puu du mi sel

Lap se va ne ma te ja
las te all kir jas ta tud 
nõu so le ku vor mid

Öö bi mi se ga väl ja -
sõi tu de ja jä re leval ve ga 
seo tud kord

Teh no loo gia ja sot siaal-
mee dia ka su ta mi se ga 
seo tud kord

Riie tus- ja du ši ruu mi de 
ohu tu ka su ta mi se 
suu ni sed

Me dit sii ni li se vor mi 
ole ma so lu

Mee dia ka jas tu se ga 
seo tud toi ming

Kord on väl ja töö ta tud 
koos töös lap se va ne-
ma te ja las te ga

MU RE DE LE REA GEE RI MI NE JA TEIS TE GA KOOS TÖÖ TA MI NE
Suu na mi se ju hen di 
ole ma so lu

Asu tus te ni med ja 
kon tak tand med, kel le le 
juh tu meid suu na ta, on 
kaus tas/saa da val lei-
ta vad
Koos kõ las tu sed/kok ku-
lep ped ins ti tut sioo ni de-
ga tea vi ta mi se prot se-
duu ri de koh ta
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Te ge vus Ro hu juu re ta san di 
or ga ni sat sioo nid Tei sed klu bid Plaa nid tu le vaks pe rioo diks

Pronks Hõ be Kuld Pronks Hõ be Kuld Va ja lik 
te ge vus

Pla nee ri tud 
te ge vus Kel le poolt/mil lal

On ole mas ni me ki ri 
asu tus test, et saa da 
nõu tur va li su se 
ta ga mi sel
Mu re de/suu na mis te 
kir jed on sal ves ta tud ja 
hoius ta tud tur va li selt/
kon fi  dent siaal selt
Vii da tud juh tu mi te 
jä rel meet med / pi dev 
tea be va he tus

AREN GU JÄL GI MI NE
Te ge vusp laan lap se 
tur va li su se ta ga mi se 
pa ran da mi seks on 
väl ja töö ta tud ja heaks 
kii de tud
Te ge vusp laa ni lap se 
tur va li su se ta ga mi se 
pa ran da mi seks vaa da-
tak se re gu laar selt üle 
ja uuen da tak se
Lap se tur va li su se 
ta ga mi se te ge vu sed 
(ene se hin da mi sed) on 
re gu laar selt üle 
vaa da tud
Lap se tur va li su se 
ta ga mi se juh tu mi test 
õpi tu ka jas ta mi ne on 
muu de tud prot se duu ri-
des ja prot ses si des
LTTK kor ra ja 
prot ses si de vä li mi ne/
sõl tu ma tu hin da mi ne


