Hetkeolukorra kaardistus Võimalusel lisada statistiliste andmete juurde ajavahemik, mille jooksul need on kogutud.

Kohaliku omavalitsuse nimetus:
Kaardistuse koostamise aeg:


1. Piirkonna üldised näitajad
Pindala

Asustustihedus

Kaugus maakonna keskusest

Elanike arv


2. Rahvastiku andmed
Rahvastik vanuserühma ja soo järgi Eesti Statistikaameti andmebaas, vt www.stat.ee 

Kokku
Osakaal (%) kogu elanikkonnast
Mehi
Naisi
0-6aastaseid




7-12aastaseid




13-17aastaseid




18-26aastaseid




27-50aastaseid




51-65aastaseid




üle 65aastaseid





Leibkondade arv ja koosseis (elupinna järgi)

Töötuse määr, sh tuua eraldi välja 15-24aastaste osas

Tööhõive määr vanuse ja soo järgi, sh tuua eraldi välja 15-24aastaste hõivatus


3. Alusdokumendid, kinnitatud arengukavad, uuringud jt
3.1. Millal on kinnitatud valla/linna üldplaneering? 

3.2. Millal on kinnitatud valla/linna arengukava? 
(lisage juurde link veebilehele)

3.3. Millised valdkondlikud arengukavad on teie omavalitsuses? (nimetage ja lisage juurde link veebilehele)

3.4. Mis on linna/valla arengukavas 5 olulisemat prioriteeti?

3.5. Kuidas on kohalikku elanikkonda kaasatud/teavitatud valla/linna arengukava ja ka valdkondlike arengukavade koostamisest/vastuvõtmisest?

3.6. Milliseid valdkondlikke uuringuid on tehtud? (nimetage ja lisage juurde link veebilehele)


4. Ettevõtlus
Kes on peamised/suuremad tööandjad linnas/vallas? (nimetus koos töötajate arvuga, valdkond)


5. Lapsed ja noored 

Üldised näitajad

Asendushooldusel viibivate laste arv (st eestkostel, asenduskoduteenusel, perekonnas hooldamisel, lapsendatud)

Erivajadustega laste Vt http://opiabi.tartu.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=36 ja  http://www.eesti.ee/est/laps/erivajadustega_laps/  arv (täpsustage erivajadust/puudeastest)

Lastekodust KOVi tulnud noorte arv

Koolikohustust mittetäitvate/ laste arv

Haridustee katkestanud laste arv

Õpilaskodudesse õppima suunatud laste arv

Kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli õppima suunatud laste arv


Ülevaade lasteasutustest/teenustest
Koolieelsed lasteasutused (nimetada, sh välja tuua laste arv)

Lastehoiuteenuse pakkujad, nende mahutavus (lisada link teenusepakkujatele)

Valla piires teenust pakkuvad kasu(hooldus)- ja tugipered

Üldhariduskoolid (nimetada, sh õpilaste arvud)

Huviringid üldhariduskoolides (nimetada kool ja ringide arv, lisada ringide sisukirjeldus)

Pikapäevarühmad üldhariduskoolides (kui mitmes koolis, mida seal tehakse?)

Huvikoolid (nimetada, sh õpilaste arvud)

Kõrgharidusasutused (nimetada, sh õpilaste arvud)

Kutseharidusasutused (nimetada, sh õpilaste arvud)

Noortekeskused (nimetada, sh külastatavus)

Alaealiste komisjon (kas olemas KOV-s või maavalitsuses, sh arutelude arv aastas)

Teised teenusepakkujad (nt MTÜd)


Laste ja noorte olukorra, sh probleemide kirjeldus
5.3.1. Millised on piirkonnas laste ja noorte peamised mured ning probleemid: 
1) koolis, 
2) kodus, 
3) väljaspool kooli, 
4) tervishoius? 

5.3.2. Kes on peamised riskigrupid? (nimetage analüüsi/ülevaate aluseks olevad viited/allikad – nt kas tugineb spetsialistide hinnangule või läbiviidud uurimusele jm)





5.3.3. Kirjeldage erivajadustega laste olukorda, sh laste ja perede võimalusi.





5.3.4. Kirjeldage vähekindlustatud laste ja perede olukorda ning võimalusi.


Tugistruktuurid ja –spetsialistid Kui on piirkonnas mitu kooli, siis tugispetsialistid kaardistada koolide, lasteasutuste lõikes ametikohtade kaupa.: 
Koolieelses lasteasutuses (nt logopeed...)

Koolis (sotsiaalpedagoog, huvijuht, pikapäevarühm, abiõpe, komisjonid...)

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas (kes, kus)

Noorsootöö valdkonnas (karjäärinõustaja...)

Kohalikus omavalitsuses (lastekaitsetöötaja, peretöö spetsialist, noorsootöötaja....)


Noorsootöö korraldus, sh teenused/võimalused valdkonniti  Noorsootöö valdkonnad, vt www.entk.ee 
Erinoorsootöö (sh täpsustada, mis projektid ellu viidud, kes korraldab, mis riskikäitumisele tegevus suunatud, jt)

Noorte nõustamine (sh täpsustada kas psühholoogiline, karjäärialane, jt)

Noorte teavitamine (sh täpsustada, kes teenust pakub ja mis infot pakutakse, lisada link teenusepakkujatele)

Huviharidus ja –tegevus (sh kirjeldada, mida pakutakse ja kui paljud noored on kaasatud)

Tervistav ja arendav puhkus (noortelaagrite korraldus, sh sisu, tegijate ja osalejate täpsustamine)

Töökasvatus (töömalevate korraldus, sh sisu, tegijate ja osalejate täpsustamine)

Noorte osalus (st noortekogu, noortevolikogu, noorteühingud, sh täpsustada, kes teevad ja kui paljud noored on kaasatud)

Noorte-uuringud (täpsustada teema ja läbiviijate osas ja lisada asukoha link)


Lastele ja noortele suunatud teenuste kasutamise kirjeldus
5.6.1. Millised võimalused on loodud laste ja noorte toetamiseks, abistamiseks? Ülaltoodule lisaks kirjeldada, milliste loodud võimalustega ollakse rahul ja millest on puudus? Kes arendab ja hindab teenuste pakkumist, elluviimist?

5.6.2. Millised kodanikuühendused (MTÜd, SAd, seltsingud...) pakuvad lastele ja peredele teenuseid? Nimetage pakutavad teenused, kirjeldage lühidalt sisu, lisage teenusepakkujate koduleht, vms. 

5.6.3. Kuidas on korraldatud töö peredega? (nt nõustamine, vanemaharidus, tugiisikuteenus)

5.6.4. Kuidas on tagatud laste põhiõigused kohalikus omavalitsuses?  http://www.sm.ee/sinule/lapsele.html 

5.6.5. Ettepanekud, tähelepanekud, sh märkused konkreetsete õigusaktide muutmiseks/täiendamiseks. Lisada õigusakti pealkiri ja muutmist vajavad sätted.


6. Kogukond ja koostöö

6.1. Millised on kohaliku omavalitsuse senised varase sekkumise ja koostöö kogemused? Kes kuuluvad koostöövõrgustikku?

6.2. Kuidas toimub koostöö kirikute ja kogudustega? 

6.3. Kuidas toimub koostöö koolieelsete lasteasutuste ja koolide hoolekogudega? 

6.4. Kuidas on korraldatud infovahetus, kohtumised, nõupidamised jm koostöövõrgustikus? (osalus, kaasamine, kokkusaamise sagedus, tagasiside jm)

6.5. Ettepanekud, tähelepanekud, märkused konkreetsete õigusaktide muutmiseks/täiendamiseks vm. Lisada õigusakti pealkiri ja muutmist vajavad sätted.


Kuritegevus

Alaealiste õigusrikkumiste asjade arutelude arv alaealiste komisjonis (kaardistusele eelneva aasta jooksul)

Alaealiste poolt toime pandud väärtegude arv (kaardistusele eelneva aasta jooksul)

Alaealiste poolt toime pandud kuritegude arv (kaardistusele eelneva aasta jooksul)

Tähtajaliselt vanglast vabanenute arv (kaardistusele eelneva aasta jooksul)


7.1. Millised on kõige olulisemad kuritegevuse probleemid? (Kirjeldage lühidalt, kus alaealiste väärteod/kuriteod aset leiavad, kes neid sooritavad, kas nad teevad seda korduvalt, kes on ohvrid, kas on märgata mustrite kujunemist, kas on tehtud uuringuid ja analüüse jms)

7.2. Kas on olemas kohalik kuriteoennetuse tegevuskava/programm?

7.3. Kas on olemas kohalik kuriteoennetuse/turvalisuse koostöökogu/komisjon/koostöövõrgustik?

7.4. Mida tehakse hetkel kuriteoennetuse valdkonnas (sh mis projekte ja programme on ellu viidud/viiakse ellu)? 

7.5. Milliste kuriteoliikide ennetusele tähelepanu pööratakse? Kes pakub projekte ja tegevusi? Kuidas neid rahastatakse?

7.6. Ettepanekud, tähelepanekud, märkused konkreetsete õigusaktide muutmiseks/täiendamiseks. Lisada õigusakti pealkiri ja muutmist vajavad sätted.



