
Käi tu mis koo deks lap se va ne ma te le

Lap se va ne ma na pa nus tan las te le jalg pal li män guks tur va li se ja lõ bu sa at mos fää ri 
loo mis se järg mi selt:
  teen koos tööd ja aus tan kõi ki män gu ga seo tud isi kuid;
  eden dan au sat män gu ja kõr geid käi tu miss tan dar deid;
  nõus tun kõi gi jalg pal li koh tu ni ke teh tud ot sus te ga;
  ei ka su ta ega sal li mit te ku na gi haa va vat, sol va vat või väär koht le vat käi tu mist või 

 kõ nep ruu ki ühe gi män gi ja või koh tu ni ku suh tes;
  kii dan pin gu tus te ja osa le mi se eest, mit te ei kes ken du vaid soo ri tu se le ja tu le muste le;
  pöö ran tä he le pa nu lap se ter vis li ku le ja ta sa kaa lus ta tud toi tu mi se le ning pii sa va le 

 puh ke- ja unea ja le;
  ei sal li ega jul gus ta mis ta hes kiu sa mist;
  ei alan da ega hal vus ta lap si või nen de pin gu tu si jalg pal li män gus või tree ning sessioo nil

ega süü dis ta last män gu kao ta mi se pä rast;
  ei ka ris ta füü si li selt üh te gi last;
  aus tan las te pri vaat sust, näi teks ei si se ne riie tus ruu mi des se il ma tee ne ri ga kok ku 

 lep pi ma ta;
  pöö ran tä he le pa nu lap se ter vis li ku le ja ta sa kaa lus ta tud toi tu mi se le ning pii sa va le

 puh ke- ja unea ja le;
  hoi dun oma sot siaal mee dia kon to del so bi ma tu test pos ti tus test, mis puu du ta vad 

las te ja nen de pe re de pil ti de ja kom men taa ri de pos ti ta mist, il ma as jas se puu tu va te las te   
ja nen de va ne ma te loa ta

  väl jen dan iga mu ret oma või mõ ne tei se lap se tur va li su se ja heao lu koh ta tree ne ri le 
ja/või lap se tur va li su se ta ga mi se kon tak ti si ku le või kui te da po le mää ra tud, siis 
ju ha tu se le;

  hoian end kur sis mi nu lap se ga seo tud kõi gi prob lee mi de või mu re de ga, sa mas on
mul  õi gus eel da da, et mi nu mu re de ga te ge le tak se as ja ko ha selt.
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