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SOS LASTEKÜLADE RAHVUSVAHELINE
ORGANISATSIOON
SOS Lastekülad on rahvusvaheline organisatsioon, kuhu kuulub enam kui 130 rahvuslikku SOS Lasteküla
organisatsiooni üle maailma. SOS Lastekülad on mitteusuline ja vabaühenduslik lastekeskne
organisatsioon, mis pakub hooldust ning haridus- ja tervishoiuvaldkonna teenuseid lastele, kes on
vanemliku hoolitsuseta või kellel on oht kaotada vanemlik hoolitsus. Ühendus arendab laste hooldajate,
nende perede ja kogukonna suutlikkust, pakkumaks lastele sobivat hooldust.
SOS Lastekülad seisab nende laste õiguste eest, kes on vanemliku hoolitsuseta või kellel on oht kaotada
vanemlik hoolitsus. 1949. aastal asutatud ühendus juhindub oma tegevuses ÜRO lapse õiguste
konventsiooni põhimõtetest. www.sos-childrensvillages.org

RAHVUSVAHELINE SOTSIAALTALITUS (ISS)
Rahvusvaheline Sotsiaaltalitus aitab üksikisikuid, lapsi ja perekondi, kes kogevad rahvusvahelise
migratsiooni või ümberasustamise tõttu sotsiaalseid probleeme, mis on seotud kahe või enama riigiga.
1924. aastal asutatud rahvusvaheline mittetulunduslik ühing tegutseb 140 riigis ja pakub teenuseid rohkem
kui 50 000 inimesele kogu maailmas.
ISS on saavutanud kompetentsi lapsendamise valdkonnas ning on pädev ka laste hülgamise ennetamise,
hooldusele paigutamise, päritoluperekonna toetamise ning kasuperekonda ja hooldusasutusse paigutatud
laste õiguste tagamise alal. www.iss-ssi.org
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EESSÕNA
Miljonid lapsed maailmas on ilma või on ohus jääda ilma vanemlikust hoolitsusest, seistes igapäevases elus
silmitsi tõsiste väljakutsetega, millel on pikaajalised tagajärjed.
ÜRO lapse õiguste komitee jõudis ÜRO lapse õiguste konventsiooni täitmist jälgides arusaamisele, et
paljusid neist väljakutsetest, mis mõjutavad lapsi ja peresid, ei ole siiani adekvaatselt mõistetud ja seetõttu
pole neid ka poliitikas ja praktikas arvesse võetud.
Lapse õiguste ja nende reaalses elus rakendamise vahel tekkivate lünkade äratundmine innustas komiteed
pidama oma 2005. aasta üldarutelu päeva teemal „Vanemliku hoolitsuseta lapsed”. Selle päeva tulemusena
tegi komitee olulise tähtsusega soovituse, kutsudes rahvusvahelist üldsust – riike, ÜRO ametkondi,
vabaühendusi, eksperte, akadeemikuid ja erialaühendusi – tulema kokku ja koostama rahvusvaheliste
standardite kogu, mis annaks riikidele ja teistele vastutajatele ekspertjuhised ÜRO lapse õiguste
konventsiooni rakendamiseks.
Seetõttu tervitab komitee soojalt olulist ja tähtsat tunnustust, mida ÜRO Peaassamblee jagas laste
asendushoolduse juhistele ÜRO lapse õiguste konventsiooni 20. aastapäeval 20. novembril 2009. Juhised
on komitee 2005. aastal tehtud üleskutse ja viieaastase töö tulemus, mis hõlmas laiaulatuslikke nõupidamisi
ja läbirääkimisi.
Sooviksin tänada Brasiilia valitsust juhtiva rolli eest Sõprade Kogu (Group of Friends) kokkukutsumise ja
väsimatu töö eest laste asendushoolduse juhiste tunnustamisel. Loomulikult ei oleks see töö olnud võimalik
ilma vabaühenduste ja teiste oluliste koostööpartnerite pühendunud toetuseta, eriti väärib esile tõstmist
Genfis tegutseva vanemliku hoolitsuseta laste töögrupi panus.
Mul on äärmiselt hea meel väljendada ÜRO lapse õiguste komitee siirast lootust, et laste asendushoolduse
juhised pakuvad hindamatut abi ÜRO lapse õiguste konventsiooni ellurakendamisel, ning tervitada
käesolevat väljaannet kui esimest sammu juhiste levitamisel.

Prof Yanghee Lee
ÜRO lapse õiguste komitee eesistuja
Soul, Korea
20. novembril 2009
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SISSEJUHATUS
20. novembril 2009 võttis ÜRO Peaassamblee ametlikult vastu lapse asendushoolduse juhised, et sellega
tähistada ÜRO lapse õiguste konventsiooni 20. aastapäeva. Meie, SOS Lastekülad ja Rahvusvaheline
Sotsiaaltalitus, tervitame seda uut rahvusvahelist raamistikku suure entusiasmiga. Sellel on potentsiaali
edendada lapse õigusi ja parandada miljonite laste, nende perede ja kogukondade elu kogu maailmas.
Eesmärgiga soodustada juhiste levitamist ja toetada nende ellurakendamist tutvustab siinne väljaanne laste
asendushoolduse juhiste (Peaassamblee A/HRC/11/L.13) ametlikku teksti ja esitab järelemõtlemiseks
küsimusi mõne juhistes välja toodud olulise teema kohta.

TAUST
Laste alternatiivhoolduse juhised sündisid ÜRO lapse õiguste komitee 2005. aasta üldarutelu päeval
toimunud äratundmisest, et ÜRO lapse õiguste konventsiooni ellurakendamises on märkimisväärsed
lüngad, mis puudutavad kogu maailmas miljoneid lapsi, kes on vanemliku hoolitsuseta või kellel on oht
kaotada vanemlik hoolitsus. Nimetatud lünkadega tegelemiseks kogunes rahvusvaheline üldsus, et töötada
välja laste asendushoolduse juhised. Laste asendushoolduse juhised on viieaastase arutelude ja
läbirääkimiste tulem, milles osalesid ÜRO lapse õiguste komitee, valitsused Brasiilia valitsuse juhtimisel,
UNICEF, eksperdid ja akadeemikud, vabaühenduste esindajad ja samuti asendushooldusel viibinud noored.

OLULISEMAD PÕHIMÕTTED
Laste asendushoolduse juhised rõhutavad vajadust asjakohase poliitika ja praktika järele, mis võtaks
arvesse kahte olulist põhimõtet: vajalikkust ja sobivust. Vajalikkuse lähtepunktiks on soov toetada laste
kasvamist ja hooldamist oma perekonnas. Lapse lahutamine tema perekonnast peaks olema viimane
lahendus, mistõttu enne igat sellist otsust on vajalik läbi viia põhjalik last kaasav hindamine.
Mis puutub hoolduse sobivuse põhimõttesse, siis määratlevad laste asendushoolduse juhised hulga sobivaid
alternatiivseid hooldamise võimalusi. Igal asendushooldust vajaval lapsel on kindlad vajadused, mida tuleb
arvesse võtta – näiteks lühi- või pikaajalisele hooldusele paigutamine või õdede-vendade koos hooldusele
paigutamine. Valitud hoolduse vorm peab vastama individuaalsetele vajadustele. Lapse hooldusvormi
sobilikkus tuleb regulaarselt üle vaadata, et hinnata asendushoolduse jätkuvat vajadust ja võimalust naasta
oma perekonna juurde.

KUIDAS SEDA VÄLJAANNET KASUTADA
Laste asendushoolduse juhiste igast peatükist leiate riikliku poliitikaga seotud küsimused. Ehkki need
küsimused ei ole ammendavad ega kuulu ametliku juhiste teksti juurde, on nende eesmärk ärgitada järele
mõtlema juhiste olulisemate põhimõtete ellurakendamisele riiklikul tasandil. Laste asendushoolduse
juhistel on laste eludele ning nende peredele ja kogukondadele positiivne mõju ainult sel juhul, kui juhistes
kirjapandut ka ellu viiakse. Meie pühendame end sõnade tegudeks muutmisele.

Richard Pichler, peasekretär
SOS Lastekülade rahvusvaheline organisatsioon
Jean Ayoub, peasekretär,
Rahvusvaheline Sotsiaaltalitus
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I. EESMÄRK
1 Käesolevad juhised on mõeldud edendama lapse õiguste konventsiooni ja muude asjakohaste
rahvusvaheliste sätete ellurakendamist selles osas, mis puudutab nende laste kaitset ja heaolu, kes on
vanemliku hoolitsuseta või keda ohustab sellest ilma jäämine.

2 Arvestades nimetatud rahvusvahelisi dokumente ning võttes arvesse kasvavat teadmiste ja kogemuste
hulka antud valdkonnas, aitavad juhised seada poliitikale ja praktikale soovitud suunda. Juhised on
mõeldud laiaulatuslikuks levitamiseks kõikides sektorites, mis on kas otseselt või kaudselt seotud
asendushoolduse teemaga, ning eriti on nende eesmärk:
(a) Toetada püüdlusi hoida lapsi oma perekonnas või toetada laste naasmist oma pere hoolde, või kui see
pole võimalik, leida mõni muu sobiv ja püsiv lahendus, mille hulka kuulub lapsendamine ja islami seaduste
kohane kafala;
(b) Tagada, et otsitakse püsivaid lahendusi, või kui need ei ole võimalikud või lapse huvides, leitakse ja
tagatakse kõige sobivamad asendushoolduse vormid tingimusel, et need aitavad kaasa lapse täielikule ja
harmoonilisele arengule;
(c) Aidata ja julgustada valitsusi paremini täitma oma vastutust ja kohustusi asendushoolduse küsimustes,
pidades silmas iga riigi majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi olusid;
(d) Suunata kõikide nende poliitikat, otsuseid ja tegevust, kes on seotud sotsiaalse kaitse ja laste heaolu
teemadega nii avalikus kui ka erasektoris (kaasa arvatud kodanikuühiskond).

II. ÜLDISED PÕHIMÕTTED JA SEISUKOHAD
A. LAPS JA PEREKOND
3 Kuna perekond on ühiskonna alustala ja loomulik keskkond lapse kasvamiseks, heaoluks ja kaitseks,
tuleb pingutada eelkõige selle nimel, et võimaldada lapse kasvamist oma pere juures või naasmist oma pere
või teiste lähedaste pereliikmete hoole alla. Riik peab tagama, et peredel on ligipääs toetusele, mis on
vajalik nende hooldaja rolli täitmiseks.

4 Iga laps ja noor peaks elama toetavas, kaitsvas ja hoolivas keskkonnas, mis võimaldab tema potentsiaali
täielikku väljaarenemist. Ebapiisava vanemliku hoolitsusega või vanemliku hoolitsuseta lapsi ohustab
sobivast kasvukeskkonnast ilmajäämine.

5 Kui lapse enda perekond ei suuda isegi piisava toetuse olemasolu korral tagada lapsele piisavat hooldust,
jätab lapse maha või loobub temast, vastutab lapse õiguste kaitsmise ja sobiva asendushoolduse tagamise
eest riik, tehes seda pädevate kohalike ametivõimude või selleks volitatud kodanikuühiskonna ühenduste
kaudu või nendega koostöös. Riigi ülesanne on tagada asjatundlike pädevate ametivõimude kaudu
asendushooldusele paigutatud lapse turvalisuse, heaolu ja arengu järelevalve ning hooldusvormi sobivuse
regulaarne ülevaatamine.

6a Kõik antud juhiste valdkonda kuuluvad otsused, algatused ja lähenemisviisid tuleb teha
juhtumipõhiselt, pidades eriti silmas lapse kaitse ja turvalisuse tagamist. Need peavad põhinema kõnealuse
lapse huvidel ja õigustel, olema kooskõlas mittediskrimineerimise põhimõttega ja võtma arvesse ka soolist
aspekti. Otsused peaksid täiel määral austama lapse õigust olla kaasatud ja võtma vastavalt lapse
arengutasemele arvesse tema arvamust ning põhinema eeldusel, et lapsel on juurdepääs vajalikule
informatsioonile. Igal võimalusel tagatakse, et sedalaadi konsultatsioonid viiakse läbi ning informatsiooni
esitatakse lapse poolt eelistatud keeles.
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6b Siinsete juhiste rakendamisel on lapse huvidega arvestamise eesmärgiks välja töötada tegevuskavad
vanemliku hoolitsuseta jäänud või sellest ilmajäämise ohus olevatele lastele, mis sobivad kõige paremini
nende vajaduste ja õigustega; võttes arvesse kõigi nende isiklike õiguste arengut perekonnas, sotsiaalses ja
kultuurilises keskkonnas ning lapse seisundit õiguste subjektina nii hinnangu andmise hetkel kui ka
pikaajalises perspektiivis. Hindamise käigus tuleks muu hulgas arvesse võtta lapse õigust sellele, et ta
kuulatakse ära ja tema arvamust võetakse arvesse vastavalt tema eale ja küpsusastmele.

7 Riigid peaksid oma olemasoleva sotsiaal- ja inimarengupoliitika raames välja arendama ja ellu
rakendama kõikehõlmavat laste heaolu- ja lastekaitsepoliitikat, milles pööratakse tähelepanu olemasoleva
asendushoolduse valdkonna arendamisele, järgides siinsetes juhistes sisalduvaid põhimõtteid.

8 Püüdes vältida laste eraldamist vanematest, peaksid riigid leidma sobivaid ja kultuurilist tausta arvesse
võtvaid meetmeid:
(a) Selleks, et toetada perekonnas hooldamist keskkonnas, mille võimalused on piiratud selliste tegurite
tõttu nagu puue, narkootikumide ja alkoholi kuritarvitamine, vähemus- või põlispäritolu perekondade
diskrimineerimine, elamine relvastatud konfliktidega piirkonnas või okupatsioonitingimustes;
(b) Selleks, et pakkuda kohast hoolt ja kaitset haavatavatele lastele, kes võivad olla kas väärkohtlemise või
ärakasutamise ohvrid, tänavalapsed, abieluvälised lapsed, ilma saatjata ja perekonnast eraldatud lapsed;
riigisiseselt pagendatud ja põgenikest lapsed, rändtööjõu lapsed, asüülitaotlejate lapsed; HIVi/AIDSi või
muid raskeid haigusi põdevad lapsed, ja lapsed, kelle elusid sellised haigused mõjutavad.

9 Erilisi pingutusi tuleb teha selleks, et võidelda diskrimineerimisega, mis põhineb kas lapse või vanemate
mis tahes staatusel, sealhulgas vaesus, rahvus, religioon, sugu, vaimne ja füüsiline puue, HIV/AIDS
diagnoos või muud tõsine haigus, abieluväline sünd, sotsiaal-majanduslik häbimärgistamine ja kõik muud
seisundid ja olukorrad, mis põhjustavad lapsest loobumist, lapse hülgamist ja/või äravõtmist.

B. ASENDUSHOOLDUS
10 Kõik asendushooldusega seotud otsused peaksid täiel määral arvesse võtma soovitavat eesmärki jätta
laps oma tavapärasele elukohale nii lähedale kui võimalik, et hõlbustada kontakti perekonnaga ja
võimalikku perre naasmist ning võimalikult vähe häirida lapse hariduse omandamist ning kultuuri- ja
seltsielu.

11 Lapse asendushooldust (sealhulgas mitteformaalset) puudutavad otsused peavad arvestama seda, kui
oluline on tagada lastele stabiilne kodu ning vastata põhilisele vajadusele omada turvalist ja püsivat
kiindumussuhet hooldajatega.

12 Lapsi tuleb alati kohelda väärikalt ja lugupidamisega ning kaitsta neid tõhusalt kuritarvitamise,
hooletussejätmise ja kõikide ärakasutamise viiside eest. Kaitse peavad tagama kas hooldajad, eakaaslased
või kolmandad osapooled olenemata sellest, mis laadi hoolduvormiga on tegemist.

13 Lapse perest eraldamine peaks olema kõige viimane meede ja kui võimalik, peaks see olema ajutine
ning nii lühiajaline kui võimalik. Perekonnast eraldamise otsus tuleks regulaarselt üle vaadata ja lapse
huvides on vanemate hoole alla naasmine koheselt, kui perest eraldamise põhjused on kas lahenenenud või
ära langenud, arvestades punktis 48 mainitud kriteeriume.

14 Rahaline ja materiaalne vaesus või muud vaesusele omistatavad tingimused ei tohiks kunagi olla
ainsaks õigustuseks lapse perekonnast eraldamiseks, asendushooldusele paigutamiseks või perekonda
tagasipaigutamise vältimiseks, kuid neid tuleks käsitleda signaalina, et perekonnale on vaja pakkuda
asjakohast toetust.
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15 Tuleb jälgida, et edendataks ja kaitstaks kõiki muid vanemliku hoolitsuseta laste õigusi, sealhulgas
õigus haridusele, tervisehoiule ning muudele põhilistele teenustele, samuti õigus identiteedile,
usuvabadusele, keelele ning omandi- ja pärandiõiguse kaitsele.

16 Omavaheliste suhetega õdesid-vendi ei tohiks asendushooldusele paigutamisel põhimõtteliselt lahutada,
välja arvatud juhul, kui on olemas selge väärkohtlemise oht või mõni muu põhjendus, miks see on lapse
huvides. Igal juhul tuleb teha kõik selleks, et võimaldada õdedel-vendadel hoida omavahelist kontakti, välja
arvatud juhul, kui see ei ole nende endi soov või nende huvides.

17 Tõdedes, et enamikus riikides hoolitsevad vanemliku hoolitsuseta laste eest mitteformaalselt kas
sugulased või teised isikud, peaksid riigid kavandama käesolevate juhistega kooskõlas olevaid sobivaid
meetmeid, et tagada mitteformaalsel hooldamisel olevate laste heaolu ja kaitse, võttes arvesse kultuurilisi,
majanduslikke, soolisi ja usulisi erinevusi ja tavasid, mis ei ole vastuolus lapse õigustega ja on lapse
huvides.

18 Ükski laps ei tohiks jääda seadusliku esindaja või muu ametlikult tunnustatud vastutava täiskasvanu või
pädeva avaliku asutuse poolse toe ja kaitseta.

19 Asendushooldust ei tohiks kunagi osutada juhul, kui asendushoolduse pakkuja peamiseks eesmärgiks
on poliitiliste, usuliste või majanduslike eesmärkide saavutamisele kaasa aitamine.

20 Asutusepõhise hoolduse kasutamine peaks olema piiratud ning lubatud ainult nende juhtumite korral,
kus antud keskkond on konkreetse lapse jaoks spetsiifiliselt sobilik, vajalik ja edasiviiv ning tema huvides.

21 Tuginedes ekspertide arvamusele, peaks väikelaste, eriti alla 3-aastaste asendushooldus toimuma
perepõhises keskkonnas. Selle põhimõtte suhtes tehtavad erandid on õigustatud siis, kui on vaja vältida
õdede-vendade lahutamist ja juhul, kui hooldusele paigutamine on erakorralise iseloomuga või hooldust on
vaja kindlaks ja ajaliselt limiteeritud perioodiks ning kui selle lõplikuks eesmärgiks on plaanitud
taasühendamine perekonnaga või muu sobivam lahendus, näiteks paigutus pikaajalisele asendushooldusele.

22 Tunnustades, et asutusepõhine hooldus ja perekeskkonnas pakutav hooldus täiendavad üksteist, et
vastata laste vajadustele, tuleks suurte hooldusasutuste allesjäämisel pakkuda üleüldise
deinstitutsionaliseerimise strateegia raames välja täpsete eesmärkidega alternatiive, mis võimaldaks
institutsioonide järk-järgulist kaotamist. Selleks peaksid riigid kehtestama hooldusstandardid, mis aitavad
tagada lapse arenemiseks vajalikku kvaliteeti ja tingimusi, nagu individuaalne ja väikerühmades osutatav
hooldus, ning hindama olemasolevate asutuste vastavust nendele standarditele. Uute riiklike või
eraõiguslike hooldusasutuste asutamisel või asutamislubade andmise üle otsustamisel peaks täiel määral
arvesse võtma deinstitutsionaliseerimise strateegiat ja eesmärki.

VAJALIKKUSE PÕHIMÕTE
Selle põhimõtte kohaselt on riikliku poliitika eesmärgiks ennetada laste perekonnast eraldamist ja
tagada vajalikud ressursid perekonda toetavate sotsiaalteenuste jaoks.
KAS RIIKLIK POLIITIKA …
… sätestab selgelt, et lapse perekonnast eraldamine peaks olema kasutatav ainult viimase ja äärmise
võimalusena?
… tagab, et vaesus üksi ei ole kunagi peamine õigustus laste perekonnast eraldamiseks ja
asendushooldusele paigutamiseks?
… tagab, et kasutatakse ühtseid ja põhjalikke kriteeriume selleks, et hinnata perekonna võimet lapse eest
hoolitseda juhul, kui on kindlaks tehtud, et laps on selles perekonnas ohus?
… edendab ja toetab erinevate peret toetavate teenuste arendamist ja ellurakendamist, tagamaks, et laste
eest hoolitseksid nende enda perekonnad?
… tagab, et vanemad ja lapsed osalevad täiel määral neid puudutavates otsustusprotsessis ja neid
teavitatakse nende õigustest, eriti õigusest vaidlustada lapse perest eraldamise otsust?
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… tagab lapsevanematele, eriti teismeeas lapsevanematele, vanemakoolituse ja muu asjakohase toetuse,
et vältida lapse hülgamist?
… tagab igal juhul selle, et alati, kui laps paigutatakse asendushooldusele, vaadatakse see otsus
perioodiliselt üle, et hinnata, kas perekonnast lahusolek on endiselt vajalik ning kas on võimalik lapse
naasmine perekonda?

Meetmed rakendamise edendamiseks
23 Riigid peaksid maksimaalsete olemasolevate ressursside piires ja vajadusel ka arengukoostöö raames
eraldama rahalisi ja inimressursse, et tagada oma territooriumil käesolevate juhiste õigeaegne, optimaalne
ja järk-järguline rakendamine. Riigid peaksid soodustama kõigi asjassepuutuvate asutuste omavahelist
aktiivset koostööd, samuti tegelema laste ja perede heaolu teemade laiendamisega kõigis otseselt või
kaudselt asjassepuutuvates ministeeriumides.

24 Riigid ise vastutavad käesolevate juhiste ellu viimiseks vajaliku rahvusvahelise koostöö ning
koostööpalve esitamise eest. Selliseid palveid tuleb kindlasti arvesse võtta ja neile tuleks vastata
positiivselt, kui see on võimalik ja asjakohane. Käesolevate juhiste tõhus rakendamine peaks kajastuma
arengukoostöö programmides. Riigile abi osutades peaksid välisriigid hoiduma algatustest, mis ei ole
juhistega kooskõlas.

25 Mitte midagi käesolevast juhistest ei tohiks tõlgendada kui soovitust või õigustust madalamatele
standarditele kui need, mis antud riigis juba kehtivad. Samamoodi on pädevatel asutustel,
erialaorganisatsioonidel ja teistel soovitatav arendada välja riiklikud või erialaspetsiifilised juhised, mis
lähtuvad käesoleva juhiste sisust ja vaimust.

SOBIVUSE PÕHIMÕTE
Juhtudel, kui asendushooldust peetakse vajalikuks ja lapse huvides olevaks, püüavad juhised
tagada ka selle, et hooldusvormi valik ja hooldusel viibitud aeg oleksid sobilikud vastavalt
kõnealusele juhtumile ning toetaksid hoolduse stabiilsust ja püsivust.
KAS RIIKLIK POLIITIKA …
… tagab piisavas ulatuses asendushoolduse võimalusi, mis vastavad hooldust ja kaitset vajavate laste
individuaalsetele vajadustele?
… sisaldab selget riiklikku kava hooldussüsteemi deinstitutsionaliseerimiseks ja perepõhiste ning muude
sobivate asendushoolduse vormide loomiseks?
… kohustab kõiki asendushoolduse pakkujaid tegema asjakohaseid taustauuringuid, et tagada
potentsiaalsete hooldajate sobivus?
… sisaldab asendushoolduse vormi ning koha valimisel nõuet võimaldada õdede-vendade koospaigutamist?
… kohustab kõiki asendushoolduse korraldajaid ja hoolduse osutajaid tagama perekonna ja lapse täielikku
kaasamist asendushooldusele paigutamisega seotud planeerimis-, ülevaatamis- ja otsustusprotsessidesse?
… pakub õigustepõhist raamistikku, mis lähtub terviklikust lähenemisest lapse õigustele, võttes arvesse
mitte üksnes hooldust ja kaitset, vaid ka näiteks haridust, tervist, identiteeti, usulist kuuluvust ja privaatsust?
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III. JUHISTE KASUTUSALA
26 Käesolevad juhised kehtivad formaalse asendushoolduse sobivale rakendamisele ja tingimustele kõigi
alla 18-aastaste isikute osas, välja arvatud juhtudel, kui kehtivates seadustes on sätestatud teistsugune
täisealisuse piirvanus. Juhised kehtivad mitteformaalse asendushoolduse osas üksnes dokumendis ära
toodud määral, võttes arvesse sugulaste ja kogukonna olulist rolli ning riigi kohustusi nende laste ees, kes ei
ole vanemate ega seaduslike või tavapäraste hooldajate hoole all, nagu on määratletud lapse õiguste
konventsioonis.

27 Käesolevate juhiste põhimõtted kehtivad ka noorte suhtes, kes on juba asendushooldusel ja kes vajavad
jätkuvat hoolt või tuge üleminekuperioodil iseseisvasse ellu pärast kehtiva seadusandluse kohaselt
täisealiseks saamist.

28 Käesolevate juhiste osas kehtivad punktis 29 loetletud erandeid arvesse võttes järgmised mõisted:
(a) Vanemliku hoolitsuseta lapsed: kõik lapsed, kes ei ole vähemalt ühe oma vanema hooldada mis tahes
põhjusel ja tingimustel. Vanemliku hoolitsuseta lapsi, kes asuvad väljaspool asukohakohariiki või on
hädaolukordade ohvrid, võib määratleda järgmiselt:
(i) „ilma saatjata”, kui nende eest ei hoolitse mõni teine sugulane või täiskasvanu, kes on kas
seaduse või tava järgi kohustatud seda tegema;
(ii) „perekonnast eraldatud”, kui nad on eraldatud eelmisest seaduslikust või peamisest
põhihooldajast, kuid neil on siiski saatjaks mõni teine sugulane.
(b) Asendushooldust võib pakkuda järgmiselt:
(i) mitteformaalne hooldus: mis tahes eraviisiline perekondlikes oludes toimuv elukorraldus, kus
pidevalt või määratlemata ajani kannavad lapse eest hoolt kas sugulased või sõbrad või teised
isikud oma võimete kohaselt kas siis lapse enda, tema vanemate või kellegi teise initsiatiivil, ilma
et selline korraldus oleks määratud kas haldus- või kohtuasutuse või mõne muu organi poolt;
(ii) formaalne hooldus: igasugune perekondlikus keskkonnas toimuv hooldus, mille on määranud
pädev haldusorgan või kohtuasutus; samuti igasugune hooldusasutustes pakutav hooldus –
sealhulgas eraõiguslike organisatsioonide poolt, olgu siis määratud haldus- või kohtuasutuse poolt
või mitte.
(c) Olenevalt keskkonnast, kus see toimub, võib asendushooldus olla:
(i) sugulaste juures hooldamine: perepõhine hooldus kas lapse laiendatud perekonnas või lapsele
tuttavate perekonnasõprade juures, nii formaalne kui ka mitteformaalne;
(ii) kasuperes hooldamine: olukorrad, kus pädev asutus paigutab lapse kodustes oludes pakutava
asendushoolduse eesmärgil perekonda, mis ei ole lapse enda pere ning mis on sellise hoolduse
pakkumiseks välja valitud, sobivaks ja heaks kiidetud ning mida kontrollitakse;
(iii) muud perepõhised või peresarnased hooldusvormid;
(iv) hooldusasutused: mis tahes mitteperepõhises grupis toimuv hooldus, nagu näiteks
kriisiolukordade tarbeks mõeldud turvakodud, üleminekukeskused ning muud lühi- ja pikaajalist
hooldust pakkuvad asutused, sh rühmakodud;
(v) noortekodud iseseisvasse ellu astuvatele noortele.
(d) Olenevalt asendushoolduse eest vastutajatest:
(i) ametkonnad, kas avalikud või eraõiguslikud, kes korraldavad laste asendushooldust;
(ii) avalikud või eraõiguslikud asutused/organisatsioonid, mis pakuvad lastele asendushooldust.

29 Käesolevates juhistes määratletud asendushoolduse põhimõtete rakendamine ei laiene järgnevatele
juhtumitele:
(a) Alla 18-aastased isikud, kes on õigus- või haldusasutuse otsusega ilma jäetud oma vabadusest, kuna on
kas väidetavalt rikkunud seadust, süüdistatud seaduserikkumises või kelle seaduserikkumine on tõendatud,
ning kelle olukorra kohta kehtivad ÜRO alaealiste üle õiguse mõistmise miinimumeeskirjad ja ÜRO reeglid
alaealiste kaitseks, kellelt on võetud vabadus.
(b) Kui laps on pärast lõplikku lapsendamisotsust lapsendajate eestkostel ja hoole all, siis sellest hetkest
edasi arvatakse laps siinsete juhiste mõttes vanemliku hoolitsuse all olevaks.
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Kui laps paigutatakse eeldatavate lapsendajate hoole alla kas lapsendamiseelseks või katseperioodiks, siis
kehtivad juhised eeldusel, et paigutus vastab nõuetele, mis on kehtestatud muudes rahvusvahelistes
dokumentides seda tüüpi hooldusele paigutamise osas.
(c) Mitteametlikud kokkulepped juhtudel, kus laps jääb vabatahtlikult kas sugulaste või sõprade juurde
meelelahutuslikel eesmärkidel ning põhjustel, mis ei ole seotud vanemate üldise suutmatuse või
soovimatusega pakkuda piisavat hoolitsust.

30 Pädevad asutused ja teised asjassepuutuvad osapooled peaksid julgustama käesolevate juhiste
rakendamist vajadusel näiteks internaatkoolides, haiglates, vaimse ja füüsilise puudega või muu
erivajadustega laste keskustes, laagrites, töökohtades ja muudes asutustes, mis võivad olla vastutavad laste
hoolekande eest.

IV. ASENDUSHOOLDUSE VAJADUSE ENNETAMINE
A. VANEMLIKU HOOLITSUSE SOODUSTAMINE
31 Riigid peaksid püüdma ellu viia poliitikaid, mis tagavad toetuse perekondadele, kes täidavad oma
kohustusi lapse ees ja soodustavad lapse õigust suhelda mõlema vanemaga. Poliitikad peaks olema
suunatud laste hülgamise, lapsest loobumise ja lapse perekonnast eraldamise algpõhjustega tegelemiseks,
tagades muu hulgas õiguse sünni registreerimisele, ligipääsu sobivale majutusele ja elementaarsetele
tervise-, haridus- ja sotsiaalhoolekande teenustele; samuti edendama meetmeid vaesuse, diskrimineerimise,
marginaliseerimise, stigmatiseerimise, vägivalla, laste julma kohtlemise ja seksuaalse kuritarvitamise ning
narkootiliste ainete kuritarvitamise vastu võitlemiseks.

32 Riigid peaksid välja arendama ja ellu viima järjekindlat peredele suunatud poliitikat, mille eesmärk on
soodustada ja tugevdada vanemate suutlikkust oma laste eest hoolitseda.

33 Riigid peaksid rakendama tõhusaid meetmeid laste hülgamise, lapsest loobumise ja lapse perekonnast
eraldamise ennetamiseks. Sotsiaalpoliitika ja -programmid peaksid muu hulgas kindlustama perekondadele
hoiakud, oskused, võimed ja vahendid, mis võimaldavad neil adekvaatselt oma laste eest hoolitseda, neid
kaitsta ja arendada. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleks rakendada kõiki riigi ja kodanikuühiskonna
kompetentse (sh kaasata kogukondlikud organisatsioonid ja vabaühendused, usuliidrid, meedia).
Sotsiaalkaitse meetmetes peaks sisalduma järgnev:
(a) Peresid tugevdavad teenused nagu vanemakoolitused, lapse ja vanema positiivse suhte
edendamine, konflikti lahendamise oskused, töövõimalused, sissetuleku leidmise võimalused ja
vajaduse korral sotsiaalne abi;
(b) Toetavad sotsiaalteenused nagu laste päevahoid, vahendus- ja lepitusteenused, sõltuvusravi,
rahaline abi ning teenused puudega vanematele ja lastele. Soovitavalt integreeritud ja
mittesekkuvad teenused peaksid olema kogukonna tasandil kättesaadavad ning kaasama aktiivselt
perekondi, ühendades nende ressursse kogukonna ja hooldajate omadega;
(c) Noortepoliitikad, mille eesmärk on toetada noori, et nad suudaksid tulla toime igapäevaelu
väljakutsetega, sh vanematekodust lahkumisega, ning valmistada tulevasi lapsevanemaid ette
teadlikeks otsusteks oma seksuaal- ja reproduktiivtervise osas ja et nad suudaksid vajadusel täita
oma kohustusi lapsevanematena.

34 Perekonna toetamiseks tuleks kasutada erinevaid üksteist täiendavaid meetodeid ja tehnikaid, näiteks
koduvisiidid, grupikohtumised teiste perekondadega, juhtumiarutelud ja kõnealuse perekonna lubaduste
täitmise jälgimine. Need peaksid olema suunatud nii peresiseste suhete hõlbustamisele kui ka edendama
perekonna integreerimist kogukonda.

35 Kohalikke seaduseid silmas pidades tuleb erilist tähelepanu pöörata üksikvanemate ja teismeeas
vanemate ning nende laste tugi- ja hooldusteenuste pakkumise edendamisele, olenemata sellest, kas laps on
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sündinud abieluväliselt või mitte. Riigid peaksid tagama selle, et teismeeas vanemad säilitavad oma
õigused nii lapsevanema kui ka lastena, sealhulgas ligipääsu kõigile nende enda arenguks vajalikele
teenustele, lapsevanemate toetustele ja pärandiõigusele. Tuleb kasutusele võtta meetmed lapseootel
alaealiste kaitseks ja tagada, et nad ei jätaks oma õpinguid pooleli. Samuti tuleb teha jõupingutusi, et
vähendada üksikvanemate ja teismeliste lapsevanematega seotud häbimärgistamist.

36 Õdedele ja vendadele, kes on kaotanud kas vanemad või hooldajad ja kes otsustavad kokku elama
jääda, tuleb tagada tugi ja teenused tingimusel, et kõige vanem neist soovib olla ja on tunnistatud
suuteliseks olema perekonnapea. Riigid peaksid nimetama kas seadusliku esindaja, vastutusvõimeliseks
tunnistatud täiskasvanu või vajaduse korral avaliku organi, kellel on juriidiline õigus toimida hooldajana,
nagu eelnevalt määratletud punktis 18, ning tagama seeläbi, et sellised perekonnad saavad nõutava kaitse
igasuguse ärakasutamise ja väärkohtlemise eest, samuti järelevalvet ja abi kohalikult kogukonnalt ja
asjakohastelt teenustelt nagu näiteks sotsiaaltöötajate teenused; eriti tuleb tähelepanu pöörata laste tervisele,
eluasemele, haridusele ja pärandiõigusele. Erilise tähelepanuga tuleb jälgida, et lisaks oma õigustele
perekonnapeana säilivad õigused lapsena, sealhulgas õigus haridusele ja puhkeajale.

37 Riigid peaksid tagama päevahoiu ja pikapäevakooli ning ajutise hoolduse võimalusi, mis võimaldaks
vanematel paremini toime tulla kõigi oma perekondlike kohustustega, sealhulgas lisakohustustega, mis
kaasnevad erivajadustega laste eest hoolitsemisega.

VANEMLIKU HOOLITSUSE SOODUSTAMINE
Sotsiaaltöö ennetavat rolli rõhutades toovad juhised esile vajaduse toetada ja jõustada haavatavaid
perekondi, et nad saaksid oma laste eest hoolitseda.
KAS RIIKLIK POLIITIKA …
… tagab perekondade haavatavuse põhjuseid puudutava teabe süstemaatilise kogumise ja selle, et oluline
info oleks arvesse võetud perekondi toetavate teenuste osutamisel?
… näeb ette sobivad sekkumisviisid perekondade toetamiseks ja tugevdamiseks, et vältida lapse
perekonnast eraldamist, ning tagab, et sekkumised on eesmärgistatud, ellu viidud ja et selleks on olemas
vajalikud vahendid?
… tagab, et peredele suunatud poliitika on olemas ja seda viiakse ellu perekondliku keskkonna
tugevdamiseks ilma diskrimineerimiseta näiteks perekonnaseisu, sünnistaatuse, vaesuse või rahvuse
alusel?
… tunnustab ja soosib emade ja isade ühiseid kohustusi ja tagab, et neil on võrdselt olemas asjakohased
hoiakud, oskused, võimed ja vahendid lapsele hoolitseva keskkonna loomiseks?
… tagab koordineeritud teenusepakkumise ja asjakohaste teenuste valiku, et raskustes olevatele
perekondadele oleksid tagatud neile kohandatud ja sobivad lahendused?

Perekonnast eraldamise ennetamine

38 Tuleks välja töötadada professionaalsetele põhimõtetele tuginevad sobilikud kriteeriumid, mida
järjekindlalt rakendatakse lapse ja perekonna olukorra hindamiseks, sealhulgas tuleks hinnata perekonna
tegelikku ja potentsiaalset võimet lapse eest hoolitseda nendel juhtudel, kus pädeval asutusel või
ametkonnal on põhjust arvata, et lapse heaolu on ohus.

39 Perekonnast äravõtmise või perekonda naasmise otsused peaksid põhinema taolistel põhjalikel lapse ja
pere hinnangutel, mis on teostatud asjakohase väljaõppe ja koolituse saanud asjatundjate poolt pädeva
asutuse nimel või volitusel, kes ühtlasi peavad põhjalikult nõu kõigi osapooltega ning ei unusta sealjuures
vajadust planeerida lapse tulevikku.

40 Riikidel on soovitatav võtta kasutusele meetmed, mis kindlustavad kaitse ja tagavad õigused raseduse,
sünnituse ja rinnaga toitmise ajaks, et luua raseduse arenguks ja lapse eest hoolitsemiseks väärikad ja
võrdsed tingimused. Seepärast peaksid olema olemas toetuskavad tulevaste emade ja isade ning eriti

13

LASTE ASENDUSHOOLDUSE JUHISED
teismeliste lapsevanemate jaoks, kellel on raskusi oma vanemlike kohustuste täitmisega. Sellised kavad
peaksid julgustama emasid ja isasid täitma oma vanemlikke kohustusi väärikates tingimustes ning vältima
nende sattumist olukorda, mis sunnib neid oma haavatava seisundi tõttu last ära andma.

41 Kui lapsest loobutakse või laps hüljatakse, peaksid riigid tagama, et see toimub konfidentsiaalselt ning
lapse jaoks turvaliselt ning et austataks lapse õigust pääseda ligi päritolu puudutavale teabele, juhul kui see
on vajalik ja riigi seaduste järgi võimalik.

42 Riigid peaksid sõnastama poliitika sellisteks olukordadeks, kus laps on anonüümselt hüljatud;
määratledes, kas ja kuidas tuleks teostada perekonna ülesotsimist ning perekonda naasmist või sugulaste
juurde paigutamist. Poliitika peaks võimaldama õigeaegset otsustamist selle üle, kas lapse paigutamine
püsivale perekesksele hooldusele on lubatav ning viivitamatult korraldatav.

43 Kui avaliku või erasektori ametkonna või asutuse poole pöördub kas lapsevanem või seaduslik esindaja,
kes soovib lapsest lõplikult loobuda, peaks riik tagama selle, et perekond saab nõustamist ja sotsiaalset
toetust, et julgustada ja võimaldada neil lapse eest hoolitsemist jätkata. Kui see ei õnnestu, tuleks läbi viia
sotsiaaltööalane või muu sobiv professionaalne hindamine, et teha kindlaks, kas on teisi pereliikmeid, kes
sooviksid lapse eest püsivalt hoolitseda ning kas asjade selline korraldus oleks lapse huvides. Kui selline
korraldus ei ole võimalik või pole lapse huvides, tuleks mõistliku aja jooksul püüda leida võimalus laps
püsivalt perekonda paigutada.

44 Kui avaliku või erasektori ametkonna või asutuse poole pöördub kas lapsevanem või hooldaja, kes
soovib paigutada lapse hooldusele kas lühiajaliselt või tähtajatult, peaks riik tagama selle, et perekond saab
nõustamist ja sotsiaalset toetust, et julgustada ja võimaldada tal lapse eest hoolitsemist jätkata. Laps tuleks
asendushooldusele paigutada üksnes juhul, kui taolised püüdlused on end ammendanud ja on olemas
vastuvõetavad põhjendused hooldusele paigutamiseks.

45 Õpetajad ja teised lastega töötavad isikud peaksid saama erikoolitust, mis aitaks neil ära tunda
väärkohtlemist, hooletusse jätmist, ärakasutamist või hülgamisohtu, et suunata sellised juhtumid edasi
pädevatele asutustele.

46 Kõik otsused lapse eemaldamiseks vastu tema vanemate tahtmist peab tegema pädev asutus, otsus peab
olema kooskõlas kehtiva seadusandluse ja korraga ning kohtu poolt üle vaadatud, vanematele peab olema
tagatud õigus edasi kaevata ning juurdepääs asjakohasele õigusabile.

47 Kui lapse ainus või põhiline hooldaja võib olla vabadusekaotuse ohus kas siis vahistamise või
kinnipidamisotsuse tõttu, tuleks täiel määral võtta arvesse lapse huvisid ja kui vähegi võimalik, otsustada
tingimisi karistuse kasuks. Kui otsustatakse, kas eraldada vanemast vanglas sündinud lapsed või vanemaga
koos vanglas elavad lapsed, peaksid riigid võtma arvesse lapse huvisid. Laste eraldamist tuleb käsitleda
samamoodi nagu teisi samasuguseid juhtumeid, kus kaalutakse eraldamist. Tuleb teha kõik selleks, et
vanema hoole alla jääv laps saab piisavat hoolitsust ja kaitset, tagades samas tema vabaduse indiviidina ja
juurdepääsu kogukonnas pakutavatele tegevustele.

PEREKONNAST ERALDAMISE ENNETAMINE
Kooskõlas vajalikkuse põhimõttega keskendub perekonnast eraldamise ennetamine kokkulepitud
ning põhjaliku otsustusprotsessi tagamisele.
KAS RIIKLIK POLIITIKA …
… tagab selle, et hindamisprotsessis võetakse arvesse multidistsiplinaarset vaatenurka, näiteks hariduse,
tervise ja kõigi muude oluliste valdkondade osas?
… nõuab, et hindamisprotsess võtaks perekonnale vajaliku toe kindlakstegemisel arvesse kõike olulist ja
teeks eraldamise ennetamiseks suunamisi asjakohastele teenustele?
… tagab selle, et hindamisprotsess identifitseerib ja püüab tegeleda laste ebavajaliku eraldamise
algpõhjustega nagu diskrimineerimine, vaesus või puue?
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… toetab ja julgustab spetsialistide nagu õpetajad ja arstid koolitamist, et nad tunneksid ära ohus oleva
lapse ja kohustab neid tegema suunamisi asjakohastele teenustele ja päärduma vastutavate asutuste
poole?
… tagab haavatavatele lapsevanematele, kes kavatsevad oma lapsest loobuda, juurdepääsu nõustamisele
ning kas rahalisele või muule materiaalsele toele, et aidata neil lapse eest hoolitseda ja ennetada lapse
hülgamist?
… näeb ette, et oleksid olemas meetmed, mis võimaldavad hüljatud lastel saada konfidentsiaalse ligipääsu
oma tausta puudutavale vajalikule ja asjakohasele teabele?

B. PEREKONDA NAASMISE TOETAMINE
48 Toetamaks last ja peret lapse võimalikul perre naasmisel, peab lapse olukorda hindama selleks
määratud isik või rühm, kel on ligipääs multidistsiplinaarse meeskonna konsultatsioonile ja kes võtab
arvesse erinevaid asjassepuutuvaid osapooli (laps, perekond, asendushoolduse pakkuja) selleks, et
otsustada, kas perekonda naasmine on võimalik ja lapse parimates huvides ning milliseid samme ja kelle
järelevalvet selleks tarvis on.

49 Perekonda naasmise eesmärgid ja see, millised on perekonna ning alternatiivse hooldaja põhiülesanded,
tuleks vormistada kirjalikult ja kõigi asjassepuutuvate osapoolte nõusolekul.

50 Pädev asutus peaks perekonda naasmise eesmärgil soodustama, toetama ja jälgima lapse ja tema
perekonna regulaarset ja sobivat kontakti.

51 Kui on otsustatud lapse naasmine perekonda, tuleks seda kavandada järk-järgulise ja jälgitava
protsessina, millega kaasnevad järel- ja tugimeetmed, mis võtavad arvesse lapse vanust, vajadusi ja
arenevaid võimeid ning ka perekonnast eraldamise põhjust.

PEREKONDA NAASMISE TOETAMINE
Asendushooldusel olevate laste paigutuse sobivuse hindamisel ja hoolduskorralduse ülevaatamisel
tuleb kaaluda perekonda naasmise võimalust.
KAS RIIKLIK POLIITIKA …
… tagab perekondade ja laste õiguse kaevata lapse asendushooldusele paigutamise otsus edasi ja aitab
seega kaasa perekonda naasmisele nende endi poolt seatud tingimusel?
… tagab, et laps paigutatakse hooldusele perekonna ja kogukonna lähedusse, et võimalikult vähe last
häirida ja võimaldada hoida perekonnaga regulaarset kontakti ning toetada võimalikku perekonda naasmist?
… rõhutab, et hooldusele paigutamise regulaarsel ülevaatamisel on soovitatav ja vajalik kaaluda peamiselt
lapse perekonda naasmise võimalust?
… tagab, et lapsed ja nende perekonnad on aktiivselt kaasatud perekonda naasmise võimaluse ja
planeerimisega seotud otsustesse?
… tagab, et lapse perekonda naasmise otsus toob kaasa planeeritud ja järk-järgulise protsessi, mille jooksul
perekond saab asjakohast tuge?

V. HOOLDUSE OSUTAMISE RAAMISTIK
52 Tagamaks iga vanemliku hoolitsuseta lapse individuaalsete psühhoemotsionaalsete, sotsiaalsete ja
muude vajaduste rahuldamine, peaksid riigid võtma tarvitusele kõik vajalikud meetmed, et oleksid olemas
kõik õiguslikud, poliitilised ja finantsilised tingimused sobivate asendushoolduse võimaluste, eelkõige
pere- ja kogukonnapõhiste lahenduste pakkumiseks.
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53 Riigid peaksid tagama selle, et olemas on käesolevate juhiste üldpõhimõtetele vastavad erinevad
võimalused nii erakorraliseks, lühiajaliseks kui ka pikaajaliseks asendushoolduseks.

54 Riigid peaksid tagama, et kõik lastele asendushoolduse pakkumisega seotud üksused ja isikud saavad
asjakohase tegevusloa pädevalt asutuselt, kes jälgib neid regulaarselt, võttes arvesse käesolevaid juhiseid.
Selle tarbeks peaksid need asutused looma asjakohased kriteeriumid hoolduse pakkujate erialase ja eetilise
sobivuse hindamiseks ning nende tunnustamiseks, järelevalveks ja juhendamiseks.

55 Lapse mitteformaalsel hooldamisel kas sugulaste, sõprade või teiste ospoolte poolt peaksid riigid
julgustama hooldajaid teatama hooldama asumisest pädevaid asutusi, et nad ise ja laps saaksid vajalikku
rahalist ja muud toetust, mis soodustaks lapse heaolu ja kaitset. Kui vähegi võimalik, siis lapse ja vanemate
nõusoleku korral peaksid riigid teatud perioodi möödumisel mitteametlike hooldajate tegevuse vormistama,
seda tingimusel, et seni on see olnud lapse parimates huvides ja eeldatakse, et nii jääb see ka tulevikus.

VI. SOBIVAIMA HOOLDUSVORMI VALIK
56 Lapse jaoks parima asendushoolduse määramise otsus peaks toimuma õiguslikus, halduslikus või
mõnes muus pädevas ja tunnustatud korras koos õiguslike tagatistega, mille hulka kuulub vajaduse korral
lapse õigusliku esindaja osalus kogu kohtumenetluse juures. Otsus tuleb langetada põhjaliku hindamise,
planeerimise ja ülevaatamise tulemusena juba väljakujunenud struktuuride ja mehhanismide abil ning kus
vähegi võimalik, lahendada multidistiplinaarses meeskonnas pädevate spetsialistide poolt juhtumipõhiselt.
Kõikides etappides peaks see hõlmama nõupidamist lapsega vastavalt tema arenevatele võimetele ja
nõupidamist tema vanemate või seaduslike esindajatega. Selleks peavad kõik asjaosalised saama vajalikku
teavet, mille põhjal kujundada oma arvamus. Riigid peaksid tegema kõik võimaliku, et tagada sobivaima
hooldusvormi määramise eest vastutavate spetsialistide koolitamiseks ja tunnustamiseks piisavad ressursid
ja kanalid, hõlbustamaks käesolevate tingimuste järgimist.

57 Hindamine tuleb läbi viia kiiresti, põhjalikult ja hoolega. See peaks hõlmama lapse kohest turvalisust ja
heaolu ning tema pikaajalist hooldust ja arengut, käsitlema lapse isikuomadusi ja arengunäitajaid,
rahvuslikku, kultuurilist, keelelist ja usulist tausta, perekonda ja sotsiaalset keskkonda, haiguslugu ning mis
tahes erivajadusi.

58 Esialgseid ja läbivaatamisele järgnevaid tulemusi peaks edaspidi kasutama otsuste kavandamise
põhivahendina alates hetkest, mil pädev asutus need vastu võttis, pidades muu hulgas silmas seda, et
välditakse hoolduse osutamisel liigseid katkestusi ja vastukäivaid otsuseid.

59 Hooldusolude sagedast muutumist tuleb vältida, kuna see on kahjulik lapse arengule ja võimele luua
suhteid. Lühiajalise hooldusele paigutamise eesmärk peaks olema võimaldada leida sobivaim püsiv
lahendus lapse hooldamiseks. Hoolduse järjepidevus tuleb lubamatute viivitusteta lapsele tagada eeldusel,
et ta naaseb kas oma tuumikperekonna või sugulaste juurde või, kui see osutub võimatuks, asendusperre või
kui kehtib ülaltoodud lõige 20, siis stabiilsesse ja sobivasse asenduskodusse.

60 Hoolduse ja selle püsivuse planeerimist peaks alustama võimalikult vara, ideaaljuhul enne lapse
hooldusele saabumist, võttes arvesse iga kaalumisel oleva võimaluse olemasolevaid ja tulevasi eeliseid ning
puuduseid, samuti peaks plaan sisaldama nii lühi- kui ka pikaajalisi ettepanekuid.

61 Hoolduse ja selle püsivuse planeerimine peaks eelkõige põhinema lapse ja tema perekonna vahelise
suhte iseloomul ja kvaliteedil; perekonna suutlikkusel tagada lapse heaolu ja harmooniline areng; lapse
vajadusel või soovil tunda end perekonna osana; lapse oma kogukonda ja riiki jäämise soovitatavusel; lapse
kultuurilisel, keelelisel ja usulisel taustal; ning suhetel õdede-vendadega, püüdes vältida nende üksteisest
lahutamist.
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62 Kava peaks muu hulgas selgelt määratlema hooldusele paigutamise eesmärgid ja nende saavutamiseks
vajalikud meetmed.

63 Last ja tema vanemaid või seaduslikke esindajaid peaks täiel määral teavitama olemasolevatest
asendushoolduse võimalustest, iga võimaluse mõjudest ning sellega seonduvatest õigustest ja kohustustest.

64 Lapse kaitsmiseks mõeldud meetme ettevalmistusse, elluviimisse ja hindamisse tuleks maksimaalselt
kaasata tema vanemaid või seaduslikke esindajaid ja potentsiaalseid kasuvanemaid või teisi hooldajaid,
võttes arvesse lapse erivajadusi, veendumusi ja erisoove. Lapse soovil ning pädeva asutuse nõusolekul võib
otsustamise käigus nõu pidada ka vanemate või seaduslike esindajate või muude lapse elus oluliste
inimestega.

65 Riigid peaksid tagama, et igal lapsel, kes on asendushooldusele paigutatud kas kohtu, vahekohtu,
haldusasutuse või muu pädeva asutuse poolt, siis tema vanematel või teistel vanemlike kohustustega
isikutel on õigus enne kohtuistungit võimalus teha paigutusotsuse kohta avaldusi ning nad on teadlikud oma
õigustest taolisi avaldusi teha ja saavad vajalikku abi.

66 Riigid peaksid igale ajutisele hooldusele paigutatud lapsele tagama õiguse, et paigutusotsus vaadatakse
üle regulaarselt ja põhjalikult – soovitatavalt vähemalt iga kolme kuu tagant –, et hinnata hoolduse ja
kohtlemise sobivust, võttes eriti arvesse lapse isiklikku arengut ja võimalikke muutuvaid vajadusi, lapse
perekondlike olude muutumist ja selle valguses praeguse paigutuse sobivust ja vajadust. Ülevaatamise
peaksid tegema vastava väljaõppe ja volitustega isikud, kaasates täiel määral last ja tema elus olulisi
isikuid.

67 Laps tuleks ette valmistada kõigiks hoolduskorralduse muudatusteks, mis tulenevad hoolduse
kavandamisest ja ülevaatamisest.

SOBIVUSE MÄÄRAMINE
Kui hooldusele paigutus on vajalik, siis tuleb järgmise sammuna hinnata, milline asendushoolduse
vorm on sobivaim.
KAS RIIKLIK POLIITIKA …
… kohustab hoolduse pakkujaid kindlustama, et otsuste tegemisel kasutatakse multidistsiplinaarset
lähenemist, mis hõlmab laste ja nende perekondade teadlikku osalemist?
… pakub sobivat regulatiivset süsteemi, mis tagab hooldusepakkujate nõuetele vastavuse, registreerimise,
järelevalve ja aruandekohustuse?
… kohustab hoolduse pakkujaid tagama, et algusest peale hoitaks alles kõik asjasse puutuvad dokumendid,
näiteks hooldusele paigutamise otsustusprotsessi kirjeldav dokument annab aluse edasise hoolduse
planeerimiseks ja regulaarseks ülevaatamiseks?
… sätestab, et hooldusele paigutuse regulaarne ülevaatamine arvestaks igati lapse poolt kogetavaid
hoolduse üldtingimusi, hoolduse jätkuvat vajalikkust ja võtaks arvesse lapse enda vaateid?
… kohustab hooldusepakkujaid tagama individuaalseid hoolduslahendusi, mis soosivad stabiilset ja püsivat
hooldusplaani kas perekonda naasmiseni või asendushoolduse jätkuvaks pakkumiseks?

VII. ASENDUSHOOLDUSE OSUTAMINE
A. POLIITIKAD
68 Riigi või pädeva riigiasutuse vastutus on tagada kõigi vanemliku hoolitsuseta laste formaalset ja
mitteaformaalset hooldamist puudutava kooskõlastatud poliitika väljatöötamine ja elluviimine. Taoline
poliitika peaks põhinema kindlal infol ja statistilistel andmetel. Poliitika peaks määratlema lapse eest
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vastutava isiku määramise korra, mis võtab arvesse lapse vanemate või peamiste hooldajate rolli tema
kaitsmisel, hooldamisel ja arendamisel. Eeldatavalt vastutavad, kui ei ole määratud teisiti, lapse vanemad
või peamised hooldajad.

69 Kõik riiklikud osapooled, mis on seotud vanemliku hoolitsuseta laste suunamise ja abistamisega,
peaksid koostöös kodanikuühiskonnaga võtma omaks poliitika ja protseduurid, mis soodustavad info
jagamist ning ametkondade ja üksikisikute omavahelist suhtlemist, et tagada lastele hooldus, järelhooldus ja
kaitse. Asendushoolduse eest vastutava ametkonna asukoht ja/või töökorraldus peaks olema selline, et see
võimaldab pakutavaid teenuseid vajavatele isikutele maksimaalse ligipääsu.

70 Erilist tähelepanu tuleb nii asutuse- kui ka perepõhise hoolduse puhul pöörata asendushoolduse
kvaliteedile, eriti mis puudutab hooldajate erialaoskuseid, värbamist, koolitust ja juhendamist. Hooldajate
roll ja ülesanded peaksid olema lapse vanemate või seaduslike esindajate jaoks selgelt määratletud ja
selgitatud.

71 Iga riigi pädevad asutused peaksid koostama dokumendi, mis määratleb asendushooldusel olevate laste
õigused, võttes arvesse käesolevaid juhiseid. Asendushooldusel olevad lapsed peaksid saama abi, et mõista
enda hoolduskorralduse reegleid, eeskirju ja eesmärke ning nende endi õigusi ja kohustusi selle raames.

72 Igasugune asendushoolduse osutamine peaks põhinema kirjalikult vormistatud seisukohtadel, mis
puudutavad hoolduse pakkuja eesmärke ja sihte teenuse pakkumisel ning tema kohustusi lapse ees, mis
ühtlasi peegeldavad lapse õiguste konventsioonis sätestatud standardeid, käesolevaid juhiseid ja kehtivat
seadusandlust. Kõik hoolduse pakkujad peavad olema sobilikud ja järgima asendushoolduse osutajatele
seatud seaduslikke nõudeid.

73 Lapse asendushooldusele suunamise või vastuvõtmise ühtse korra tagamiseks tuleks kehtestada üldised
standardid.

74 Asendushoolduse pakkumisel tuleb austada ja soosida kultuurilisi ja usulisi tavasid, sealhulgas soolist
aspekti määral, mis on kooskõlas laste õigustega ja on laste parimates huvides. Protsessi, kus kaalutakse,
kas taolisi praktikaid peaks soosima, tuleb läbi viia ulatuslikult ning kaasates teemaga seotud kultuuri- ja
usujuhte, spetsialiste ja vanemliku hoolitsuseta laste hooldajaid, vanemaid ja muid asjaga seotud
huvigruppe ning lapsi endid.

ÜLDTINGIMUSED (I)
Juhised käsitlevad formaalset ja mitteformaalset hooldamist üsna erinevalt, sätestades erinevad
kohustused. Mitteformaalsetel hooldajatel soovitatakse endast teada anda, et tagada ligipääs
olemasolevale sotsiaaltoele, samas kui formaalne hooldus peaks vastama teatud üldtingimustele.
KAS RIIKLIK POLIITIKA …
… määrab asutustele sobivad standardid ja jälgib nende täitmist, et oleks tagatud füüsilise keskkonna
otstarbekohasus, kus arvestatakse tervise- ja ohutusnõudeid ning järgitakse sanitaar- ja
hügieenistandardeid, mis austavad lapse õigust privaatsusele?
… kohustab formaalsete hooldusvormide osutajaid tagama, et hooldajad on erialase väljaõppe ja
asjakohase koolitusega näiteks lapse õiguste ja arengu küsimustes?
… garanteerib praktikad, mis tagavad asendushooldusel viibiva lapse, tema vanemate, teiste pereliikmete,
sõprade ja kogukonna regulaarse kontakti?
… näeb ette vajadust vaidlustada asendushoolduse taustaga laste suhtes valitsevaid sotsiaalseid hoiakuid
ja häbimärgitamist ning keelata diskrimineerimine näiteks juurdepääsul haridusele, tervishoiule ja
tööhõivele?
… tagab, et hooldusepakkujad ja hooldusasutused suudavad hoida tasakaalu lapse hoolitsuse ja kaitse
vajaduse ning tema võimete iseseisva arengu vahel?
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1. Mitteformaalne hooldamine

75 Pidades silmas, et üksikisikute või perede poolt pakutav mitteformaalne hooldus vastab vajalikele
tingimustele, peaksid riigid seda tüüpi hoolduse rolli tunnustama ja võtma kasutusele piisavad meetmed, et
toetada selle optimaalset osutamist, hinnates eelnevalt, millised konkreetsed hooldusvormid võivad vajada
erilist toetust või juhendamist.

76 Pädevad asutused peaksid seal, kus sobilik, julgustama mitteformaalseid hooldajaid hoolduse
osutamisest teada andma ja püüdma selle poole, et neile oleks tagatud ligipääs olemasolevatele teenustele ja
toetustele, mis võivad aidata neil täita oma kohustust lapse hooldamisel ja kaitsmisel.

77 Riik peaks tunnustama lapse mitteformaalsete hooldajate tegelikku vastutust.
78 Riigid peaksid võtma kasutusele sobilikud ja kohased meetmed, mis on mõeldud mitteformaalsel
hooldusel olevate laste kaitseks väärkohtlemise, hooletusse jätmise, lapstööjõuna kasutamise ja muude
ärakasutamise viiside eest ning mis pööravad erilist tähelepanu mitteformaalsele hooldusele, mida pakuvad
kas mittesugulased, lapsele varem tundmata või lapse elukohast kaugel asuvad sugulased.
2. Formaalsete asendushoolduse vormide kohta kehtivad üldtingimused

79 Lapse asendushooldusele paigutamisel tuleb olla äärmiselt hoolikas ja taktitundeline ning teha seda
lapsesõbralikul viisil, kaasates selleks spetsiaalse väljaõppe saanud töötajaid, kes ei kanna vormiriietust.

80 Kui laps paigutatakse asendushooldusele, tuleks julgustada ja lihtsustada tema kontakti perekonna ja
muude talle lähedaste isikutega nagu sõbrad, naabrid ja eelmised hooldajad, pidades silmas lapse kaitset ja
parimaid huvisid. Kui lapsel ei ole võimalust võtta kontakti oma pereliikmetega, peaks tal olema juurdepääs
infole nende olukorra kohta.

81 Riigid peaksid pöörama erilist tähelepanu, et vanemate vangistuse või pikaajalise haiglasviibimise tõttu
oleks asendushooldusel olevatel lastel tagatud võimalus hoida oma vanematega kontakti ja saada vajadusel
nõustamist ja toetust.

82 Hooldajad peaksid tagama selle, et lapsed saavad piisavas koguses täisväärtuslikku toitu, mis on
kooskõlas nii kohalike toitumisharjumuste ja toitumisstandarditega kui ka lapse usuliste veendumustega.
Vajaduse korral tuleb pakkudaka sobivaid toidulisandeid.

83 Hooldajad peaksid hoolitsema nende vastutusel olevate laste tervise eest ja tagama, et vajadusel oleksid
kättesaadavad meditsiiniline abi, nõustamine ja toetus.

84 Lastel peab vastavalt oma õigustele olema ligipääs formaalsele, mitteformaalsele ja kutseharidusele,
võttes arvesse maksimaalseid võimalusi kohalikus kogukonnas.

85 Hooldajad peaksid tagama, et peetakse lugu kõigi laste, sealhulgas puudega, HIVi/AIDSi
kandvate/põdevate või erivajadustega laste õigusest areneda mängu ja vaba aja tegevuste kaudu ning et
selleks luuakse võimalused nii hoolduskohas kui ka sellest väljaspool. Tuleks julgustada ja kaasa aidata
kontaktide loomisele laste ja kohaliku kogukonna liikmete vahel.

86 Kõigil hooldusvormidel tuleb hoolitseda imikute ja väikelaste, samuti erivajadustega inimeste ohutuse,
tervise, toitumise, arengu ja teiste vajaduste eest, tagades püsiva kiindumussuhte loomist ühe kindla
hooldajaga.

87 Lapsed peaksid saama rahuldada oma usu- ja vaimueluga seotud vajadusi, mille hulka kuulub oma
usundi esindaja külaskäigud, õigus vabalt otsustada, kas võtta osa usulistest teenistustest, usundiõpetusest
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või nõustamisest. Lapse enda usulist tausta tuleks austada ning ühtki last ei tohiks hooldusele paigutuse ajal
julgustada või veenda usku või veendumusi vahetama.

88 Kõik laste eest vastutavad täiskasvanud peaksid austama ja soodustama õigust privaatsusele, mille alla
kuuluvad hügieeni- ja sanitaarvajaduste rahuldamiseks sobivad tingimused, respekteerides soolisi erinevusi
ja sugudevahelist suhtlemist, ning piisavad, turvalised ja ligipääsetavad hoiukohad isiklike asjade jaoks.

89 Hooldajad peaksid mõistma oma rolli positiivse, turvalise ja hoolitseva suhte loomisel lastega ning
suutma seda teha.

90 Asendushooldusvormide elamistingimused peavad vastama tervise- ja ohutusnõuetele.
91 Riigid peavad pädevate asutuste abil tagama, et laste elamistingimused asendushooldusel ja selle üle
järelevalvel võimaldaksid lapsi efektiivselt kaitsta väärkohtlemise eest. Erilist tähelepanu tuleb iga lapse
elukorralduse määramisel pöörata tema vanusele, küpsusele ja haavatavusele. Laste kaitsmiseks mõeldud
meetmed peaksid olema kooskõlas seadusega ja mitte sisaldama nende vabaduse ja käitumise
põhjendamatut kitsendamist võrreldes samaealiste lastega kogukonnas.

92 Kõik asendushoolduskohad peaksid pakkuma lastele piisavat kaitset röövimise, inimkaubanduse
ohvriks sattumise ja teiste ärakasutamisvormide eest. Piirangud laste vabadusele ja käitumisviisidele
peavad olema seatud ainult juhul, kui see on vajalik laste tõhusaks kaitsmiseks nimetatud ohtude eest.

93 Kõik hooldajad peaksid suunama ja julgustama lapsi ja noori arenema ning harjutama teadlikke valikute
tegemist, võttes arvesse lubatavaid riske ja lapse vanust ning tema arenevaid võimeid.

94 Riigid, ametkonnad ja asutused, koolid ja muud kogukondlikud teenused peaksid rakendama sobivaid
meetmeid tagamaks, et asendushooldusel olevaid lapsi ei häbimärgistata paigutuse ajal või selle järgselt.
See peaks hõlmama püüdlusi vähendada asendushooldusel olevate laste isikute tuvastamist.

95 Vastavalt rahvusvahelistele inimõigustele peavad kõik distsiplinaarsed ja käitumist reguleerivad
meetmed, mis tähendavad piinamist, julma, ebainimlikku või alandavat kohtlemist, sealhulgas suletud
ruumis kinnihoidmine, üksikvangistus või mis tahes muud füüsilise või psühholoogilise vägivalla vormid,
mis võiksid kahjustada lapse füüsilist ja vaimset tervist, olema rangelt keelatud. Riigid peavad rakendama
kõiki vajalikke meetmeid, et selliseid praktikaid vältida ja tagada nende seadusega karistatavus. Kontakti
piiramist lapse perekonnaliikmete ja muude talle oluliste inimestega ei tohiks kunagi kasutada kui karistust.

96 Jõu ja mis tahes laadi ohjeldusvahendite kasutamine ei tohiks olla lubatud, välja arvatud juhul, kui need
on rangelt vajalikud lapse enda või teiste inimeste füüsilise või psühholoogilise puutumatuse kaitsmiseks
ning see on kooskõlas seadusega, ja neid kasutatakse mõistlikult, tasakaalukalt ning lapse põhiõigusi
austades. Uimastite ja ravimite abil ohjeldamine peab tuginema ravivajadusele ja põhinema spetsialisti
poolt antud hinnangule ja ettekirjutusele.

97 Hooldusel olevatele lastele peaks pakkuma võimalust suhelda usaldusisikuga, kellele nad võivad
konfidentsiaalselt pihtida. Usaldusisiku peaks määrama pädev asutus kõnealuse lapse nõusolekul. Last
tuleks teavitada, et teatud juhtumite puhul ei saa õiguslike või eetiliste standardite tõttu konfidentsiaalsust
hoida.

98 Hooldusel olevad lapsed peaksid saama kasutada tuntud, tõhusat ja erapooletut süsteemi, mille kaudu
nad saavad teada anda kohtlemise või hoolduskoha tingimustega seotud kaebustest või muredest. Selline
süsteem peaks sisaldama esialgset nõustamist, tagasisidet, elluviimist ja edasist nõustamist. Süsteemi tuleks
kaasata eelneva hoolduskogemusega noored, kuna nende arvamusel on kaalu. Seda protsessi peaks juhtima
pädevad isikud, kes on saanud laste ja noortega töötamise alal väljaõppe.
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99 Lapse eneseidentiteedi tajumise soodustamiseks peaks lapsega koos pidama tema eluraamatut, mis
sisaldab asjakohast infot, pilte, isiklikke asju ja mälestusesemeid lapse igast eluetapist ning millele lapsel
peab olema juurdepääs kogu elu kestel.

ÜLDTINGIMUSED (II)
KAS RIIKLIK POLIITIKA …
... keelab ja sanktsioneerib asendushooldusel viibivate laste suhtes mis tahes vägivalla vormide kasutamist
ning kohustab hooldusepakkujaid tagama hooldajate teadlikkuse tõstmise ja vastava väljaõppe?
… kohustab hooldusepakkujaid tagama selle, et on loodud asendushooldusel olevate laste suhtes toime
pandud vägivallajuhtumite ülesmärkimise ja neile reageerimise süsteem ning tagab vastutusele võtmise?
… nõuab hooldusepakkujatelt, et hooldajad saaksid koolitust vägivallavabade rahustamisvõtete osas ja
oskaksid vajaduse korral õigesti kasutada füüsilise ohjeldamise võtteid?
… rõhutab kohustust märkida üles füüsilise ohjeldamise juhtumid ja näeb ette, et hooldusepakkujad nendele
juhtumitele reageeriksid ning neid jälgiksid?
… kehtestab regulatiivse süsteemi, mis tagab avatud ja erapooletu kaebuste süsteemi olemasolu ja selle
sõltumatu järelevalve?
… tagab selle, et hoolduse pakkujad aitavad kaebuse esitanud last, näiteks pakkudes kogu protsessi vältel
usaldusisiku toetust?

B. SEADUSLIK VASTUTUS LAPSE EEST
100 Olukordades, kus lapse vanemaid ei ole kohal või nad ei ole suutelised tegema lapse huvides
igapäevaseid otsuseid ning lapse asendushooldusele paigutamist on nõudnud või lubanud pädev
haldusorgan või õigusasutus, tuleks lapsega nõu pidades anda seaduslik õigus ja vastutus määratud isikule
või pädevale juriidilisele isikule, kes teeb need otsused vanemate asemel. Riigid peaksid tagama, et
nimetatud isiku või juriidilise isiku määramiseks on olemas toimiv süsteem.

101 Nimetatud õigusliku vastutuse peab määrama pädev asutus, kes jälgib selle täitmist ise või ametlikult
volitatud üksuste, sealhulgas valitsusväliste organisatsioonide kaudu. Vastutus isiku või juriidilise isiku
tegude eest peaks olema isiku määranud asutusel.

102 Sellise õigusliku vastutusega isikud peavad olema usaldusväärsed, kursis laste teemadega ning suutma
lastega töötada ja mõistma neile usaldatud laste võimalikke kultuurilisi ja erivajadusi. Nimetatud isikud
peavad saama asjakohast koolitust ja toetust ning olema positsioonil, mis võimaldab teha iseseisvaid ja
erapooletuid otsuseid, mis on kõnealuste laste parimates huvides ning edendavad ja kaitsevad lapse heaolu.

103 Vastutavaks määratud isiku või juriidilise isiku rolli ja kindlate kohustuste hulka peaks kuuluma:
(a) Tagada, et lapse õigused on kaitstud ning et laps saab sobiva hoolitsuse, elamistingimused,

meditsiinilise abi, arenguvõimalused, psühhosotsiaalse toetuse, hariduse ning keelelise toe;
(b) Tagada, et lapsel on vajaduse korral ligipääs õigusabile ja muud laadi abile; pidada lapsega nõu, et
otsuseid tegevad asutused võtaksid arvesse lapse seisukohti; anda lapsele nõu ning teavitada teda tema
õigustest;
(c) Aidata kaasa lapse huvides oleva stabiilse lahenduse leidmisele;
(d) Pakkuda end vahendajaks lapse ja erinevate asutuste vahele, mis võivad pakkuda lapsele teenuseid;
(e) Aidata last tema perekonna ülesleidmisel;
(f) Tagada, et kui laps saadetakse tagasi kodumaale või taasühendatakse perekonnaga, toimub see lapse
huvides;
(g) Aidata lapsel hoida kontakti oma perekonnaga, juhul kui see on asjakohane.
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AVALIKUD VÕI ERAÕIGUSLIKUD ASUTUSED JA
ORGANISATSIOONID NING ÜKSIKISIKUTEST HOOLDAJAD
Juhised aitavad luua standardeid, kus rõhk on riigi vastutusel hooldusepakkujate- hooldusasutuste
ja üksikisikutest hooldajate tunnustamisel, järelevalvel ja vastutusele võtmisel.
KAS RIIKLIK POLIITIKA …
… tagab hooldust pakkuvate organisatsioonide ja asutuste tunnustamise, sealhulgas kehtivate nõuete
täitmise personali värbamise, käitumise ja järelevalve osas ning hooldusstandardid ja ebasobivast
käitumisest teatamise korra?
… kohustab hoolduse pakkujaid tagama, et kõik andmed on päevakohased ja konfidentsiaalsed ning
vajaduse korral võimaldatakse lastele juurdepääs neid puudutavatele toimikutele?
… määratleb minimaalsed tööstandardid, mis tagavad sobivad töötingimused, piisava tasu ning seega
hooldajate ja muude töötajate motivatsiooni ja tööl püsivuse?
… kehtestab kriteeriumid, millega tagatakse, et hoolduse pakkujad järgivad hooldusstandardeid, tagades
hooldajate pideva arengu ja koolitamise järgmistel teemadel: lastekaitsega seonduv seadusandlus, lapse
õigused, ohjeldamisvõtete õige kasutamine, lapse arenguga seotud teemad ning erivajadustega lapsed?

1. Formaalse hoolduse eest vastutavad asutused ja organisatsioonid

104 Seaduandlus peaks sätestama, et kõik formaalset asendushooldust osutavad organisatsioonid ja
asutused peavad olema registreeritud ja neil peab olema kas sotsiaalhoolekandeasutuse või mõne muu
pädeva asutuse tunnustus; ning et selle nõude mittetäitmine on seadusega karistatav. Tegevusloa peaks
andma ja regulaarselt üle vaatama pädevad asutused, lähtudes standardkriteeriumitest, mis puudutavad
organisatsiooni või asutuse eesmärke, tegevust, personali värbamist ja väljaõpet, hooldustingimusi ning
rahalisi ressursse ja juhtimist.

105 Kõikidel organisatsioonidel ja asutustel peaks olema kirja pandud poliitika ja praktika, mis järgib
käesolevaid juhiseid ja milles selgesti määratletakse eesmärgid, põhisuunad, meetodid ja standardid, mida
rakendatakse sobivate ja väljaõppega hooldajate värbamisel, järelevalvel, juhendamisel ja hindamisel, et
tagada eesmärkide saavutamine.

106 Kõik ametkonnad ja asutused peaksid välja töötama personali käitumiskoodeksi, mis järgib
käesolevaid juhiseid ja kus on määratletud iga spetsialisti, eriti hooldajate roll, ning mis sisaldab selgeid
reegleid iga meeskonnaliikme ebasobivast käitumisest teatamise kohta.

107 Hoolduse finantseerimisviis ei tohiks kunagi olla selline, mis soodustaks lapse põhjendamatut
hooldusele paigutamist või hooldusel viibimise pikendamist organisatsiooni või asutuse initsiatiivil.

108 Asendushoolduse teenuse osutamisega seotud dokumendihaldus peab olema ülevaatlik ja
päevakohane ning sisaldama üksikasjalikke dokumente kõigi hooldusel viibivate laste, värvatud personali
ja kõigi rahaliste tehingute kohta.

109 Dokumendid, mis puudutavad hooldusel viibivaid lapsi, peaksid olema täielikud, päevakohased,
konfidentsiaalsed ja turvalised ning sisaldama teavet lapse hooldusele tulemise ning lahkumise kohta;
samuti iga lapse hooldusele paigutamise põhjuse ja üksikasjade kohta koos vajalike isikut tõendavate
dokumentide ja muu isikliku teabega. Lapse toimikus peaks olema ka info lapse perekonna kohta, samuti
regulaarse hoolduse ülevaatamise põhjal tehtud kokkuvõtted. See toimik peaks kajastama lapse elu kogu
asendushoolduse perioodi vältel ja andma infot selleks volitatud asjatundjatele, kes vastutavad lapse
praeguse hoolduse eest.
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110 Eespool mainitud dokumente võib muuta kättesaadavaks lapsele, samuti tema vanematele või
hooldajatele, pidades vajadusel silmas lapse õigust privaatsusele ja konfidentsiaalsusele. Asjakohast nõu
peaks pakkuma nii enne dokumentidega tutvumist, tutvumise käigus kui ka hiljem.

111 Kõigi asendushoolduse teenustega peaks kaasnema selge põhimõte, mida teavad ja järgivad kõik
hooldajad: hoida iga lapsega seotud info konfidentsiaalsust.

112 Hea praktika kohaselt peaksid kõik organisatsioonid ja asutused süstemaatiliselt tagama selle, et enne
töölevõtmist läbivad hooldajad ja muud lastega otseselt kokku puutuvad töötajad asjakohase ja igakülgse
hindamise oma sobivusest lastega töötada.

113 Organisatsioonide ja asutuste palgatud hooldajate töötingimused, sealhulgas palk, peaksid olema
sellised, mis tagavad maksimaalse motivatsiooni, tööga rahulolu ja järjepidevuse, millest tuleneb ka nende
kalduvus täita oma rolli kõige sobivamal ja tõhusamal viisil.

114 Kõik laste hooldamisega seotud töötajad peavad saama koolituse vanemliku hoolitsuseta laste õiguste
ja nende erilise haavatavuse kohta, eriti rasketes olukordades nagu kriisipaigutus või nende paigutamine
oma tavapärasest elukohast kaugemale. Samuti tuleks tagada töötajate kultuuriline, sotsiaalne, sooline ja
usuline teadlikkus. Riigid peaksid ka tagama piisavad ressursid ja vahendid nende spetsialistide
tunnustamiseks, et toetada käesolevate nõuete täitmist.

115 Kõik laste hooldamisega seotud töötajad peavad saama koolitust selle kohta, kuidas õigesti toime tulla
laste väljakutsuva käitumisega; koolitus peaks sisaldama konflikti lahendamise meetodeid ning viise,
kuidas ära hoida laste enesekahjustamist või teiste isikute kahjustamist.

116 Organisatsioonid ja asutused peaksid tagama, et vajaduse korral on hooldajad ette valmistatud
tegelemaks erivajadustega lastega, eriti nendega, kes elavad HIVi/AIDSiga või mõne muu kroonilise
haigusega, ning lastega, kellel on kas füüsiline või vaimne puue.
2. Kasuperes hooldamine

117 Pädev asutus või ametkond peaks välja töötama süsteemi ja koolitama vastavad töötajad, et hinnata ja
sobitada lapse vajadusi potentsiaalsete kasuvanemate võimete ja ressurssidega ning valmistada ette kõiki
asjassepuutuvaid osapooli.

118 Igas kogukonnas tuleks identifitseerida nõuetele vastavad kasuvanemad, kes suudavad pakkuda lastele
hooldust ja kaitset, säilitades samas nende sidemed perekonna, kogukonna ja kultuuriga.

119 Kasuvanemate jaoks tuleks välja arendada eriettevalmistus, tugi- ja nõustamisteenused, mis peaksid
olema neile regulaarselt kättesaadavad enne ja pärast lapse hooldusele paigutamist ning ka paigutamise ajal.

120 Hooldajatel peaks olema võimalus teha oma hääl kuuldavaks ja mõjutada poliitikat
kasuperekondadega tegelevates ametkondades ning muudes vanemliku hoolitsuseta lastega tegelevates
struktuurides.

121 Julgustada tuleks kasuvanemate ühingute asutamist, mis saavad pakkuda üksteisele ja liikmetele
vastastikust toetust ning panustada poliitika ja praktika arendamisse.

C. ASUTUSEPÕHINE HOOLDUS
122 Asendushooldust pakkuvad asutused peaksid olema väiksed ja moodusdatud lapse õigustest ja
vajadustest lähtuvalt, võimalikult perekonna või väikerühmaga sarnasel viisil. Nende eesmärk peaks
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üldjoontes olema ajutise hoolduse pakkumine ja panustamine aktiivselt lapse perekonda naasmise
toetamisse või kui see pole võimalik, lapsele stabiilse hoolduse tagamine alternatiivses perekonnas,
sealhulgas lapsendamise või islami seaduste kohase kafala kaudu.

123 Tuleks rakendada meetmeid, et seal, kus vajalik ja sobilik, majutatakse kaitset ja asendushooldust
vajav laps eraldi lastest, kellega tegeletakse karistusõiguse süsteemi raames.

124 Pädev riiklik või kohalik asutus peaks kehtestama põhjalikud valikumeetmed, et tagada üksnes
asjakohased suunamised asutusepõhisele hooldusele.

125 Riigid peaksid tagama, et asendushooldust pakkuvates asutustes on piisavalt kasvatajaid,
võimaldamaks individuaalset tähelepanu ning kui võimalik luua lähedasem side mõne hooldajaga.
Kasvatajad peaksid olema paigutatud selliselt, et oleks võimalik tõhusalt ellu viia asutuse eesmärke ja sihte
ning tagada laste kaitse.

126 Seadused, poliitika ja määrused peaksid keelama orgnisatsioonidel, asutustel ja üksikisikutel lapsi
asutusepõhisele hooldusele paigutamise eesmärgil värvata ja vahendada.

D. KONTROLL JA JÄRELEVALVE
127 Asendushooldust pakkuvad organisatsioonid, asutused ja spetsialistid peaksid olema vastutavad kindla
avaliku asutuse ees, kes peaks muu hulgas tagama sagedase kontrolli nii kavandatud kui ka ette teatamata
visiitidena, mis hõlmavad vestlusi töötajate ja lastega ning nende jälgimist.

128 Nii palju kui on võimalik ja sobilik, peaks kontrollimine sisaldama ka hoolduse pakkujate koolitamise
ja võimete arendamise aspekti.

129 Riike tuleks julgustada tagama, et oleks loodud sõltumatu järelevalvesüsteem, mis on kooskõlas
siseriiklike inimõiguste kaitse ja edendamise asutuste staatuse ja toimimise põhiprintsiipidega (nn „Pariisi
printsiibid”). Järelevalvesüsteem peaks olema hõlpsasti ligipääsetav lastele, vanematele ja neile, kes
vastutavad vanemliku hoolitsuseta laste eest.
Järelevalvesüsteemi ülesannete hulka peaks kuuluma:
(a) Privaatsetes tingimustes konsulteerimine kõikide asendushoolduse erinevatel vormidel viibivate lastega,
nende elukohaks oleva hoolduspaiga külastamine ja kõigi väidetavate lapse õiguste rikkumistega seotud
juhtumite uurimine kas siis kaebuse põhjal või omaalgatuslikult;
(b) Soovituste andmine vastavatele asutustele eesmärgiga parandada vanemliku hoolitsuseta laste
kohtlemist ja tagada, et see toimub laste kaitset, tervist, arengut ja hooldust käsitlevaid uuringutulemusi
arvesse võttes;
(c) Ettepanekute ja tähelepanekute esitamine seaduseelnõudele;
(d) Panustamine lapse õiguste konventsiooni aruandlusse, sealhulgas perioodilised riigiaruanded lapse
õiguste komiteele selle kohta, kuidas käesolevaid juhiseid rakendatakse.

HOOLDUSVÕIMALUSED
Vajaduse ja sobivuse põhimõtte austamine ja juhtumipõhise otsustamise nõue viib aruteluni
erinevate hooldusvõimaluste üle, et kindlustada juhtumile reageerimisel vajalikku paindlikkust.
KAS RIIKLIK POLIITIKA …
… sätestab ennetava tegevuskava, et töötada välja, julgustada ja toetada kasuvanemliku hoolduse ja
muude perepõhiste hooldusviiside suuremat kättesaadavust ja kasutamist?
… tagab, et kasuvanemliku hoolduse arendamine vastab kogukonna vajadustele ja on seega
kogukonnapõhine?
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… lubab kasuvanemate ja kasupere ühendustega konsulteerimist, et teavitada ja mõjutada vastavat
poliitikat?
… tagab, et hooldusasutused pakuvad väikeste rühmadena korraldatud sobilikku individuaalset hooldust,
ning neil on piisavalt kompetentseid töötajaid, et tagada vajalikud hooldusstandardid?
… tagab, et asutusepõhist hooldust kasutatakse ainult äärmisel vajadusel, ning keelab hoolduse osutajatel
aktiivselt lapsi teenusele suunata, näiteks rahastuse saamise eesmärgil?

E. JÄRELHOOLDUSE TOETAMINE
130 Ametkondadel ja asutustel peaks olema töös lastega selge poliitika ja nad peaksid läbi viima kokku
lepitud toiminguid juhtumi lõpetamisel, et tagada sobiv järelhooldus ja/või jätkuhooldus. Hooldusperioodi
jooksul peaksid nad süstemaatiliselt püüdma last ette valmistada iseseisvumiseks ja täielikuks
integreerumiseks kogukonda, eriti sotsiaalsete ja eluks vajalike oskuste omandamise kaudu, mida toetatakse
kohaliku kogukonna elus osalemise kaudu.

131 Üleminek hoolduselt järelhooldusele peaks arvesse võtma lapse sugu, vanust, küpsust ja konkreetseid
tingimusi, ning sisaldama nõustamist ja toetust, eriti ärakasutamise ära hoidmiseks. Hoolduselt lahkuvaid
lapsi tuleks julgustada osa võtma hooldusjärgse elu planeerimisest. Erivajadustega, näiteks puuetega lastel
peaks olema sobiv tugisüsteem, mis muuhulgas aitab ennetada põhjendamatut asutusepõhisele hooldusele
paigutamist. Nii avalikku kui ka erasektorit tuleks kasvõi stiimulite abil julgustada, võtmaks tööle erineva
asendushooldusteenuse kogemusega lapsi, eriti erivajadustega lapsi.

132 Erilisi pingutusi tuleb teha selleks, et igale lapsele määrataks võimaluse korral spetsiaalne isik, kes
saab hoolduselt lahkuvat last iseseisvumisel aidata.

133 Järelhooldust tuleks hakata ette valmistama alates lapse hooldusele paigutamisest niipea kui võimalik,
kuid igal juhul aegsasti enne lapse hoolduselt lahkumist.

134 Hoolduselt lahkuvatele noortele tuleks eluoskuste osana tagada jätkuvad hariduse ja kutsehariduse
võimalused, et aidata neil saada majanduslikult iseseisvaks ja endale ise elatist teenida.

135 Hoolduselt lahkuvatele ja järelhooldusel olevatele noortele tuleks tagada ligipääs sotsiaal-, õigus- ja
tervishoiuteenustele koos asjakohase rahalise toetusega.

ETTEVALMISTUS JA TOETUS HOOLDUSELT ELLUASTUMISEKS
Olles teadlik, et hoolduselt lahkuvad noored seisavad silmitsi mitmete väljakutsetega, pakuvad
juhised elluastumise ettevalmistamiseks toetavat raamistikku, mis tagab toe ka pärast hoolduse
lõppemist.
KAS RIIKLIK POLIITIKA …
… näeb ette vajadust planeerida hoolduselt lahkumist aegsasti, konsulteerides sel teemal ka lapsega?
… kohustab hoolduse pakkujaid tagama, et hoolduselt lahkumiseks valmistuvad lapsed pääseksid ligi
asjakohasele formaalsele ja kutseharidusele, iseseisva elu oskuste koolitustele ja muudele võimalustele, mis
toetavad nende iseseisvat tulevikku?
… tagab ressursside eraldamise näiteks spetsiaalse tugiisiku tarbeks, kes juhendaks ja nõustaks noori
hoolduselt lahkumiseks ette valmistudes ja pärast hoolduselt lahkumist?
… toetab vajadust, et asendushoolduse osutajad töötaksid hoolduselt lahkujate suhtes avatud uste
põhimõttel, st et nad võivad tulla külla ja hoida endiste hooldajate kui toetuse allikatega edasist kontakti?
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VIII. LASTE HOOLDAMINE VÄLJASPOOL ASUKOHARIIKI
A. LAPSE HOOLDUSELE PAIGUTAMINE VÄLISRIIKI
136 Käesolevad juhised peaksid kehtima avalikele ja eraõiguslikele asutustele, samuti isikutele, kes on
seotud lapse mujale kui oma asukohariiki hooldusele saatmise korraldamisega kas siis ravi, ajutise
peavarju, ajutise hoolduse või mõnel muul eesmärgil.

137 Asjassepuutuvad riigid peaksid tagama, et määratud asutusel on kohustus tagada kindlad standardid,
eriti mis puutub vastuvõtva riigi hooldajate valimise kriteeriumeid ning hoolduse ja järelhoolduse
kvaliteeti, samuti juhendamist ning järelevalvet.

138 Tagamaks sellistes olukordades vajalikku rahvusvahelist koostööd ja lastekaitset, on riikidel
soovitatav heaks kiita või ühineda 1996. aasta 19. oktoobri Haagi konventsiooniga, mis käsitleb vanemliku
vastutuse ja lastekaitsemeetmetega seotud kohtualluvust, kohaldatavat seadust, tunnustamist, kohtuotsuste
täitmist ja koostööd.

B. VÄLISRIIGIS ASUVA LAPSE HOOLDUSE TAGAMINE
139 Käesolevad juhised, nagu ka teised asjakohased rahvusvahelised määrused, peaksid kehtima avalikele
ja eraõiguslikele asutustele, samuti isikutele, kes on seotud hooldust vajava ja mis tahes põhjusel mujal kui
oma asukohariigis asuva lapse hoolduse korraldamisega.

140 Ilma saatjata või perekonnast eraldatud lapsed, kes asuvad juba välisriigis, peaksid põhimõtteliselt
saama samasugust kaitset ja tuge nagu lapsed, kes on kõnealuse riigi kodanikud.

141 Sobiva hooldusvormi kindlakstegemisel tuleks juhtumipõhiselt arvesse võtta ilma saatjata või
perekonnast eraldatud laste erinevust ja ebavõrdset olukorda (nagu rahvuslik ja migratsioonitaust või
kultuurilised ja usulised erinevused).

142 Ilma saatjata või perekonnast eraldatud lapsi, kaasa arvatud neid, kes saabuvad mis tahes riiki
ebakorrapäraselt, ei tohiks vabadusest ilma jätta üksnes seetõttu, et nad on rikkunud territooriumile
sisenemise ja seal viibimise kohta kehtivaid seadusi.

143 Inimkaubanduse lapsohvreid ei tohiks hoida politsei vahi all ega rakendada neile karistusi
sunniviisilise osalemise eest ebaseaduslikus tegevuses.

144 Kohe, kui ilma saatjata lapse isik on kindlaks tehtud, on riikidel rangelt soovitatav määrata lapsele
eestkostja või vajadusel lapse hoolduse ja heaolu eest vastutava organisatsiooni esindaja, kes toetab last
kogu staatuse määramise ja otsuse tegemise protsessi jooksul.

145 Kohe, kui ilma saatjata või perekonnast eraldatud laps on võetud hooldusele, tuleks teha mõistlikke
jõupingutusi, et leida üles ja taastada tema sidemed perekonnaga juhul, kui see on lapse parimates huvides
ega sea asjassepuutuvaid osapooli ohtu.

146 Aitamaks ilma saatjata või perekonnast eraldatud lapse tuleviku planeerimisele kaasa moel, mis
kaitseb lapse õigusi parimal viisil, peaksid asjakohased riiklikud ja sotsiaalhoolekandeasutused tegema
mõistlikke pingutusi, et saada vajalikud dokumendid ja info lapse asukohariigis valitseva ohu ja sotsiaalsete
ning perekondlike tingimuste hindamiseks.

147 Ilma saatjata või perekonnast eraldatud lapsi ei tohiks saata tagasi asukohariiki:
(a) Kui pärast riski- ja turvahindamist on põhjust arvata, et lapse turvalisus ja julgeolek on ohus;
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(b) Välja arvatud juhul, kui enne tagasisaatmist on sobiv hooldaja nagu lapsevanem, sugulane või muu

täiskasvanud hooldaja või siis päritoluriigi valitsusorganisatsioon või volitatud ametkond või asutus
nõustunud, et on suuteline lapse eest vastutama ning pakkuma talle sobivat hooldust ja kaitset;
(c) Kui muudel põhjustel ei ole see pädevate asutuste hinnangul lapse parimates huvides.

148 Ülaltoodud eesmärke silmas pidades tuleks edendada, tugevdada ja soodustada riikide, piirkondade,
kohalike ametiasutuste ja kodanikeühenduste koostööd.

149 Tuleks ette näha konsulaarteenistuste või selle puudumisel päritoluriigi seaduslike esindajate
kaasamine juhul, kui see on lapse parimates huvides ega ohusta last või tema perekonda.

150 Need, kes vastutavad ilma saatjata või perekonnast eraldatud lapse heaolu eest, peaksid soodustama
lapse ja tema perekonna regulaarset suhtlemist, välja arvatud juhul, kui see on vastuolus lapse soovidega
või ei ole selgelt tema parimates huvides.

151 Ilma saatjata või perekonnast eraldatud lapse hooldusele paigutamisel ei tohiks esmase võimalusena
kaaluda lapsendamist või islami seaduste kohast kafala’t. Riikidel on soovitatav kaaluda seda võimalust
alles pärast seda, kui on ammendatud püüdlused teha kindlaks lapse vanemate, sugulaste või tavapäraste
hooldajate asukoht.

VÄLISRIIKIDE LAPSED
Juhised rõhutavad, et lapsed, kes asuvad väljaspool oma kodumaad, peaksid saama samal tasemel
hooldust ja kaitset kui asukohariigi kodanikud.
KAS RIIKLIK POLIITIKA …
… tagab, et tolli- ja migratsioonitöötajad on saanud piisava koolituse, et suhtuda välisriigi laste vajadustesse
vajaliku teadlikkusega?
… võimaldab süstemaatilise suunamissüsteemi olemasolu asjassepuutuvate ametkondade ja osakondade,
näiteks migratsiooniameti, sotsiaalhoolekande ja politsei vahel?
… pakub võimaluse määrata lapsele hooldus- ja migratsioonialaste otsuse tegemise ajaks vastutav
täiskasvanu või ametkond, kes last esindaks ja toetaks?
… otsib võimalusi tagamaks, et asendushoolduse võimalused on välisriikide laste rahvusliku, kultuurilise ja
usulise tausta suhtes sobilik ja lugupidav?
… tagab kas diplomaatiliste või muude uurimiskanalite kaudu, et enne lapse päritoluriiki tagasi saatmist või
perekonnaga taasühendamist tehakse vajalikud riskihinnangud?
… tagab, et tehtakse piisavaid pingutusi lapse taasühendamiseks vanemate, sugulaste või teiste
tavapäraste hooldajatega, enne kui rakendatakse mõnd muud püsivat lahendust, näiteks lapsendamist?

IX. HOOLDUS HÄDAOLUKORDADES
A. JUHISTE KOHALDAMINE
152 Käesolevad juhised peaksid kehtima ka hädaolukordades, mis on tekkinud looduslike ja inimtekkeliste
katastroofide tagajärjel, sealhulgas rahvusvahelised ja riigisisesed relvastatud konfliktid ja okupatsioon.
Üksikisikutel ja organisatsioonidel, kes soovivad töötada hädaolukorras vanemliku hoolitsuseta laste heaks,
soovitatakse toimida kooskõlas käesolevate juhistega.

153 Sellistel juhtudel peaksid kas riik või kõnealuse piirkonna toimivad asutused, rahvusvaheline üldsus ja
kõik kohalikud, riiklikud, välisriikide ja rahvusvahelised organisatsioonid, kes pakuvad või kavatsevad
pakkuda lapsekeskseid teenuseid, pöörama erilist tähelepanu järgnevale:
(a) Tagada, et kõik üksused ja isikud, kes tegelevad ilma saatjata või perekonnast eraldatud lastega, oleksid
piisavalt kogenud, koolitatud, leidlikud ja varustatud, et teha seda sobival viisil;
(b) Vajadusest johtuva ajutise ja pikaajalise perepõhise hoolduse arendamine;
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(c) Asutusepõhise hoolduse kasutamine üksnes ajutise võimalusena seni, kuni arendatakse välja perepõhine
hooldus;
(d) Selliste uute asutuste loomise keelamine, mis on mõeldud pakkuma samaaegselt hooldust suurele
hulgale lastele kas püsivalt või pikaajaliselt;
(e) Laste piiriüleste paigutuste vältimine, välja arvatud punktis 159 kirjeldatud juhtudel;
(f) Perekonna ülesleidmise ja perekonnaga taasühendamise alase koostöö kohustuslikuks tegemine.

Perekonnast eraldamise ennetamine

154 Organisatsioonid ja asutused peaksid tegema kõik võimaliku, et vältida laste eraldamist vanematest
või põhihooldajatest, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad lapse parimad huvid; ning tagama selle, et
nende tegevus ei soodustaks tahtmatult perekonnast eraldamist, kuna pakub teenuseid ja toetusi üksnes
lastele, mitte peredele.

155 Lapse vanemate või muude põhihooldajate poolt algatatud perest eraldamise vältimiseks tuleb:
(a) Tagada,

et kõikidel majapidamistel oleks juurdepääs elementaarsele toidule ja
meditsiinivahenditele ning muudele teenustele, sealhulgas haridusele;
(b) Limiteerida asutusepõhiste hooldusvõimaluste arendamist ja piirata hooldusasutuste kasutamine
üksnes nende olukordadega, kus see on vältimatult vajalik.

B. HOOLDUSE KORRALDAMINE
156 Kogukondi tuleb julgustada, et nad märkaksid ja tegeleksid oma piirkonnas elavate laste hoolduse ja
kaitse küsimustega, sh hoolduse vastavus lapse vajadustele ning järelevalve.

157 Soodustada tuleks hooldust, sealhulgas kasuvanemlikku hooldust lapse enda kogukonnas, kuna see
võimaldab järjepidevust sotsialiseerumises ja arengus.

158 Kuna ilma saatjata või perekonnast eraldatud lapsed võivad olla suuremas väärkohtlemise ja
ärakasutamise ohus, tuleb laste kaitseks hooldajatele ette näha järelevalve ja eriline toetus.

159 Hädaolukorras ei tohiks lapsi saata asendushooldusele mujale kui nende enda asukohariiki, välja
arvatud ajutiselt ja üksnes mõjuvatel tervislikel, meditsiinilistel või turvakaalutlustel. Sel juhul peaks
hoolduskoht olema kodule nii lähedal kui võimalik, last peaks saatma kas lapsevanem või lapsele tuttav
hooldaja, ning ette tuleb valmistada selge plaan naasmiseks.

160 Kui perekonnaga taasühendamine on sobiva aja jooksul võimatu või vastuolus lapse parimate
huvidega, tuleks kavandada stabiilseid ja konkreetseid lahendusi nagu islami seaduste kohane kafala või
lapsendamine; kui ka see pole võimalik, tuleks kaaluda teisi pikaajalisi lahendusi nagu perepõhine või
asutusepõhine hooldus, sealhulgas rühmakodud või muud toetatud elamise variandid.

C. PEREKONNA ÜLESOTSIMINE JA TAASÜHENDAMINE
161 Ilma saatjata või perekonnast eraldatud laste isiku tuvastamine, registreerimine ja dokumenteerimine
on prioriteetsed igas hädaolukorras ja seda tuleks teha võimalikult kiiresti.

162 Registreerimise peavad läbi viima või selle üle valvama riiklikud ametivõimud ja selleks spetsiaalselt
volitatud üksused, kes on kogenud ja selle eest vastutavad.
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163 Kogutud info konfidentsiaalset iseloomu tuleks austada ja seada paika süsteemid info turvaliseks
edastamiseks ja hoidmiseks. Infot tohib jagada üksnes vastava volitusega ametkondadele perekonna
leidmise, perekonnaga taasühendamise ja hoolduse eesmärgil.

164 Kõik need, kes tegelevad kas pereliikmete, õiguslike põhihooldajate või tavajärgsete hooldajate
otsimisega, peaksid võimaluse korral tegutsema koordineeritult, kasutama standardseid vorme ja
vastastikku täiendavaid protseduure. Nad peaksid tagama, et laps ega teised asjassepuutuvad osapooled ei
saaks nende tegevuse läbi kahjustada.

165 Iga lapse juhtumi puhul tuleb üle kontrollida omavaheliste suhete kehtivus ja saada kinnitus lapse ja
pereliikmete soovile taasühineda. Enne, kui on ammendatud kõik võimalused perekond üles leida, ei tohi
ette võtta midagi, mis võiks takistada perekonna võimalikku taasühendamist – näiteks lapsendamine,
nimemuutus või liikumine kohtadesse, mis jäävad kaugele perekonna tõenäolisest asukohast.

166 Lapse mis tahes paigutamise kohta tuleks vormistada vajalikud dokumendid, mis hoitakse turvaliselt
ja ohutult alles, et edaspidi hõlbustada perekonnaga taasühendamist.

LAPSED HÄDAOLUKORRAS
Juhiseid tuleks kohaldada kõikide hädaolukordade korral, rõhutades peaeesmärgina püüdu leida
esmalt üles lapse vanemad ja laps perekonnaga taasühendada, enne kui otsitakse muid püsivaid
lahendusi.
KAS RIIKLIK POLIITIKA …
… nõuab hädaolukordades abistavatelt kohalikelt ja rahvusvahelistelt ametkondadelt, et neil oleks selge
poliitika selles osas, mis puudutab perekondadele ja kogukondadele tervikliku toe ning lastele vajaliku
hoolduse ja kaitse pakkumist?
… tagab riikliku järelevalve perekonnast eraldatud laste registreerimisel ning selle, et kogutud andmed on
konfidentsiaalsed, turvalised ja suunatud eelkõige perekonnaga taasühendamisele?
… tagab selle, et arendatakse välja piisav hulk kogukonnapõhiseid hooldusvõimalusi, mis suudavad
juhtumipõhiselt vastata nende laste erinevatele vajadustele, keda ei ole võimalik perekonnaga
taasühendada?
… pakub piisavaid tagatisi kindlustamaks, et enne, kui otsitakse muid püsivaid võimalusi nagu näiteks
lapsendamine, on ammendatud kõik püüdlused taasühendada lapsed nende oma perekonnaga?
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KASULIKUD LINGID
ÜRO lapse õiguste konventsioon (ÜRO LÕK)
• Konventsiooni terviktekst: http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
• Lapsesõbralik versioon: http://www.unicef.org/voy/media/rights_leaflet.pdf
• ÜRO lapse õiguste konventsioon erinevates keeltes: http://www.unicef.org/voy/explore/rights/explore_2781.html
Aafrika harta lapse õiguste ja heaolu kohta
http://www.africa-union.org/Of ficial_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/A.%20C.%20
ON%2THE %20RI GHT %20AND%20WELF %20OF %20CHILD.pdf
Euroopa nõukogu soovitus Rec(2005)5 hooldusasutustes elavate laste õiguste kohta
http://www.coe.int/familypolicy (vali ‘children in residential institutions’; olemas on tõlked inglise, vene,
kreeka, poola, eesti ja serbia keeles)
Laste asendushoolduse standardid (Q4C) – http://www.quality4children.info
Euroopa Nõukogu ja SOS lastekülade rahvusvahelise organisatsiooni materjal
„Hooldusel olevad lapsed ja noored – tutvu oma õigustega”
http://www.coe.int/t/transversalprojects/children/News/enfants%20institution/text%20flyer_en.asp
SOS lastekülade rahvusvaheline organisatsioon – http://www.sos-childrensvillages.org
Rahvusvaheline Sotsiaaltalitus ISS – http://www.iss-ssi.org/
Lapse õiguste konventsiooni valitsusväliste organisatsioonide grupp – http://www.childrightsnet.org/
Lapse õiguste infovõrgustik (CRIN) – http://www.crin.org
Parema hooldamise võrgustik (vanemliku hoolitsuseta laste koostööorganisatsioonide võrgustik) –
http://crin.org/bcn/
ÜRO lastefond UNICEF – http://www.unicef.org
Parema hooldamise võrgustik (vanemliku hoolitsuseta laste koostööorganisatsioonide võrgustik) ja
UNICEF: käsiraamat formaalsel hooldusel olevate laste indikaatorite mõõtmiseks
http://www.crin.org/docs/Formal%20Care%20Guide%20FINAL.pdf
KIRJASTAJA:
SOS Children’s Villages International
Programme Development
Hermann-Gmeiner-Strasse 51
6020 Innsbruck, Austria
Tel +43/1/310 23 98
Faks: +43/1/3 10 23 98 20
E-post lao@sos-kd.org
www.sos-childrensvillages.org
SISU EEST VASTUTAB: Christian Posch
GRAAFILINE DISAIN JA LADUMINE: SOS lastekülade rahvusvaheline organisatsioon
ÜRO on andnud loa Peaassamblee resolutsiooni (A/HRC/11/L.13) tasuta reprodutseerida. Ingliskeelse
versiooni trükiõigustele kehtib lihtlitsents, viidata tuleb autoriõigustele. Igasugune kaubanduslikel
eesmärkidel kasutamine keelatud.
Avaldamise aeg: november 2009
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WWW.SOS-CHILDRENSVILLAGES.ORG
Armastav kodu igale lapsele
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