
Väga rõõmustav, et leidsite meie programmist vaatamiseks sobiva filmi!  Lapse õiguste programmi panid
kokku Just Filmi, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Lastekaitse Liidu
ning Õiguskantsleri Kantselei esindajad ning see programm soovib juhtida tähelepanu teemadele, mis
lastele ja noortele korda lähevad ning meid kõiki puudutavad. Oma meeskonnaga oleme teile koostanud
filmi üle arutlemiseks töölehe, mis saab olla heaks abimeheks filmi üle mõtete vahetamisel.

Just Filmi lapse õiguste programmi tööleht 

koolidele filmi teemadel arutlemiseks

Palun jaga oma muljeid ja pilte festivalikülastusest ning filmijärgsest arutelust võimalusel
sotsiaalmeedias. Kasuta ka teemaviiteid #justfilm #lapseoigusteprogramm, sest nii aitate kaasa sellele,
et võimalikult paljud häid filme näevad ning lapse õiguste teemal kaasa mõtlevad!

Nii lapsed kui täiskasvanud võivad
sattuda olukordadesse, kus on vaja tuge ja abi.  
Lasteabiga saab ühendust võtta:  
ööpäevaringselt, tasuta ja anonüümselt
telefon 116111 
veebinõustamine www.lasteabi.ee ja lasteabi äpist 
e-post: info@lasteabi.ee

                      nõustajatelt saad tuge ja abi, kui on
vaimse tervisega seotud muresid või küsimusi
Peaasi.ee

Palun salvesta enda telefoni lasteabi number 116111 või lae alla tasuta lasteabi äpp. Loe nende
veebikodult juurde, kellele ja kuidas saavad lasteabi konsultandid abiks olla – kasvõi ära
kuulamisega.                
          www.lasteabi.ee
Lisaks saab vaadata videolugusid eeskosteperede ja hooldusperede kogemustest. 
Lugude pikkused on ca 20 – 24 minutit  www.tarkvanem.ee/kasupere/lood/

Põrgu
…on film lapse armastusest oma vanema vastu. Armastusest isegi siis, kui laps ei saa elada oma kodus.

Arutlege peale filmi klassis gruppides või üheskoos:

Lisaks soovitame:

Mida nägid filmist sellist, mida Sa varem ei teadnud?  
Millised võiksid olla need märgid või olukorrad, kus ema ei näidanud tüdrukule enda armastust ja
hoolimist? Pange paberile kirja, koguge kokku ning keegi klassist loeb ette. 
Millised on lapsele või noorele olulised tunded ja tegevused, et ta ennast kodus armastatud ja
hoituna tunneks?  
Arutlege teemal, kuidas saab last või noort aidata, kes tunneb ennast eemale tõrjutuna,
tähtsusetuna, kes saab kodus haiget. Kuhu võib pöörduda, kui laps või noor vajab abi või nõuannet?

Töölehe on teile koostanud Mari-Liis
Mänd, lasteabi teenuse juht.
Meiliaadress: 
mari.liis.mand@sotsiaalkindlustusamet.e
e
Kui teil on filmi, festivali, töölehe või
filmis käsitletud teemade kohta küsimusi
või ettepanekuid, siis võtke palun
ühendust töölehe autoritega.

Aitäh, et hoolid, filme vaatad ja arutled!

Just Filmi lapse õiguste programmi seltskond

http://www.lasteabi.ee/
http://www.tarkvanem.ee/kasupere/lood/

