
Hea lapsevanem 

 

Lääne - Harju valla koostööpartner 2020 aastal logopeedilise abi osutamiseks on 

MTÜ Toetus, reg nr 80017523, aadress Keskväljak 10, Keila.  

Lääne - Harju valla lapsi teenindavad logopeedid Anu Vaher ja Maarja Heina.  

Teenuseid osutatakse Lääne - Harju valla lasteaias või koolis käivatele lastele.  

    

Juhised ja tingimused teenuse kasutamiseks 

 

1. Logopeedi teenuse kasutamise võimalus haridusasutuses kohapeal puudub 

ning lapse abivajadus on hinnatud ja kokku lepitud haridusasutuse juhi ja 

lapsevanema vahel; 

 

1. Lapsevanem pöördub MTÜ Toetusesse, tel nr 5162109 või 

toetus@toetus.ee, paneb aja kinni ja alustab lapsega teenusel käimist. 

Palun öelge, et olete Lääne- Harju vallast ning millises haridusasutuses teie 

laps käib. 

2. Arveldamine toimub valla ja MTÜ Toetuse vahel pärast teenuse kasutamist 

kuupõhiselt. 

Logopeediline abi 

1. Lapse kõneravi vajadus on hinnatud, määratletud ja kirjalik ülevaade 

logopeedi poolt lapsevanemale  esitatud (sh hinnanguline kordade arv);  

 

2. Kõneravi vajadus on hinnatud kas 

 

✓ MTÜ Toetus logopeedide poolt (Maarja Heina ja Anu Vaher). 

✓ lapsevanem on käinud lapsega Rajaleidja logopeedi juures ja 

kõneravi vajadus on määratletud; 

✓ koolivälise nõustamismeeskonna soovituses on lapse arenguks 

vajaliku logopeedilise abi vajadus ja sagedus määratletud; 

 

Logopeedi töö sisu on kõnehäirete diagnostika, nõustamine ja teraapia.  

Logopeedi ülesanne on 

✓ Lapse kommunikatsioonivõime hindamine 

✓ Suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamine  

✓ Õpetaja ja lapsevanema toetamine õpilaste kommunikatsioonivõime 

arendamisel, taastamisel ning kompenseerimisel; 
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Hea lapsevanem 

 

Lääne - Harju valla koostööpartner 2020 aastal psühholoogilise abi osutamiseks 

on MTÜ Toetus, reg nr 80017523, aadress Keskväljak 10, Keila.  

Lääne - Harju valla lapsi teenindavad psühholoogid Maret Kasepalu ja Mari 

Heina.  

Teenuseid osutatakse Lääne - Harju valla lasteaias või koolis käivatele lastele.  

    

Juhised ja tingimused teenuse kasutamiseks 

 

1. Psühholoogi teenuse kasutamise võimalus haridusasutuses kohapeal puudub 

ning lapse abivajadus on kokku lepitud haridusasutuse juhi ja lapsevanema vahel. 

 

2. Lapsevanem pöördub MTÜ Toetusesse, tel nr 5162109 või toetus@toetus.ee, 

paneb aja kinni ja alustab lapsega teenusel käimist. Palun öelge, et olete Lääne- 

Harju vallast ning millises haridusasutuses teie laps käib. 

3. Arveldamine toimub valla ja MTÜ Toetuse vahel pärast teenuse kasutamist 

kuupõhiselt. 

Psühholoogiline abi  

Lapse psühholoogilise abi vajaduse korral otsustatakse lapsevanema ja 

haridusasutuse juhi koostöös MTÜ Toetuse poole pöörduda.  

Psühholoogilise abi vajadus on hinnatud kas 

✓ MTÜ Toetus psühholoogide poolt ( Mari Heina ja Maret Kasepalu); 

✓ lapsevanem on käinud lapsega Rajaleidjas psühholoogi juures ja abi 

vajadus on määratletud; 

✓ koolivälise nõustamismeeskonna soovituses on lapse arenguks vajaliku 

psühholoogilise abi vajadus ja sagedus määratletud 

 

Psühholoogi töö sisu on individuaalne psühholoogiline nõustamine. 

Psühholoogi ülesanne on  

✓ Lapse psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavate 

tegurite (psüühilised protsessid, isiksuse omadused, emotsionaalne 

seisund, vaimse tervise probleemid, suhtlemis- ja käitumisoskused) 

hindamine;  

✓ Lapse nõustamine isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud 

probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, 

käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel;  

✓ Lapse toetamine ning vanema ja lasteaia/kooli personali nõustamine 

kriisisituatsioonist väljatulekuks toe korraldamisel. 
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