
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

Ütle talle
...on film, mis räägib ühe pere purunemise loo. Vanemate lahkuminekule järgnenud sündmusi
näidatakse lapse silmade läbi, kirjeldades tema läbielamisi olukorras, kus vanemad ei jõua omavahel
kokkuleppele, mis lapsest pärast nende lahku kolimist saab.

ARUTELU ÕPILASTEGA:

Arutlege selle üle, kuidas peaks vanemate lahkumineku korral lapse arvamuse välja selgitama ja
sellega arvestama. Mida tegid tegelased (ema, isa, vanaema/vanaisa) õigesti ja mida valesti lapse
arvamuse välja selgitamisel? Kuidas peaks lapse arvamuse välja selgitama muudes tema elu
mõjutavates olukordades, nt koolieluga seotud küsimustes?  
Arutlege selle üle, millised küsimused on lapsele vanemate lahkumineku korral olulised. Milline
lahendus oleks lapse parimates huvides?  
Arutlege selle üle, kelle poole saaks laps pöörduda, kui ta tunneb, et ta vajab abi, aga ei saa oma
pereprobleemidest vanematega rääkida. Küsige õpilastelt 1) kas nad teavad, kuhu sel juhul pöörduda;   
2) mida uut said nad teada filmist ja lisamaterjalidest.

Sissejuhatuseks enne arutelu:

Tutvuge lapse õigusi tutvustava infomaterjaliga. Paluge ka õpilastel see materjal läbi lugeda.  
Lugege õiguskantsleri veebilehelt laste ja vanemate õiguste ja kohustuste kohta. 
 Lugege justiitsministeeriumi veebilehelt hooldusõiguse kohta.   
Lugege justiitsministeeriumi veebilehelt piiriüleste lapse hooldus-ja külastusõiguste ning lapseröövi
kohta.  
Tutvuge lasteabi veebilehega. Lastele on abiks lasteabitelefon 116111.   
Tutvuge psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi saamise võimalusi tutvustava infomaterjaliga.  
Tutvuge perelepituse teenuse kirjelduse ja abi saamise võimalustega lepitajate ühingu veebilehel.

https://www.oiguskantsler.ee/lapse-oigused/
https://www.oiguskantsler.ee/et/laste-ja-noorte-%C3%B5igused-ja-kohustused
https://www.oiguskantsler.ee/et/lapsevanema-%C3%B5igused-ja-kohustused-1
https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/elfinder/article_files/hooldisigus_printimiseks.pdf
https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/euroopa_liidu_piiriulesed_lapse_hooldus_ja_kulastusoigused.pdf
https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/piiriulene_lapseroov.pdf
https://www.lasteabi.ee/
https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/IMCE/Lasteombudsman_ps%C3%BChh%20abi%20EST%202016%20%28veeb%29.pdf
http://lepitus.ee/perelepitus/


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

ARUTELU LAPSEVANEMATEGA:
 

Töölehe on teile koostanud
õiguskantsleri nõunikud Andres Aru ja
Kertti Pilvik. 
Meiliaadressid: 
andres.aru@oiguskantsler.ee
kertti.pilvik@oiguskantsler.ee
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

Arutlege selle üle, millised on vanemate õigused ja kohutused ning vastutus lahkumineku korral.
Kuidas peaks vanemate lahkumineku korral lapse arvamuse välja selgitama ja sellega arvestama?
Kuidas peaks lapsele tekkinud olukorda selgitama? Mida tegid tegelased (ema, isa,
vanaema/vanaisa) õigesti ja mida valesti lapse arvamuse välja selgitamisel?  
Kuidas välja selgitada, milline lahendus oleks lapse jaoks parim?  
Arutlege selle üle, kuhu vanemad saaksid pöörduda, kui nad vajavad abi lapse elukorraldust
puudutavate kokkulepete sõlmimisel. Mida uut saadi teada filmist ja lisamaterjalidest?

Ütle talle
...on film, mis räägib ühe pere purunemise loo. Vanemate lahkuminekule järgnenud sündmusi
näidatakse lapse silmade läbi, kirjeldades tema läbielamisi olukorras, kus vanemad ei jõua omavahel
kokkuleppele, mis lapsest pärast nende lahku kolimist saab.

Sissejuhatuseks enne arutelu:

Tutvuge lapse õigusi tutvustava infomaterjaliga. Paluge ka õpilastel see materjal läbi lugeda.  
Lugege õiguskantsleri veebilehelt laste ja vanemate õiguste ja kohustuste kohta. 
 Lugege justiitsministeeriumi veebilehelt hooldusõiguse kohta.   
Lugege justiitsministeeriumi veebilehelt piiriüleste lapse hooldus-ja külastusõiguste ning lapseröövi
kohta.  
Tutvuge lasteabi veebilehega. Lastele on abiks lasteabitelefon 116111.   
Tutvuge psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi saamise võimalusi tutvustava infomaterjaliga.  
Tutvuge perelepituse teenuse kirjelduse ja abi saamise võimalustega lepitajate ühingu veebilehel.

https://www.oiguskantsler.ee/lapse-oigused/
https://www.oiguskantsler.ee/et/laste-ja-noorte-%C3%B5igused-ja-kohustused
https://www.oiguskantsler.ee/et/lapsevanema-%C3%B5igused-ja-kohustused-1
https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/elfinder/article_files/hooldisigus_printimiseks.pdf
https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/euroopa_liidu_piiriulesed_lapse_hooldus_ja_kulastusoigused.pdf
https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/piiriulene_lapseroov.pdf
https://www.lasteabi.ee/
https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/IMCE/Lasteombudsman_ps%C3%BChh%20abi%20EST%202016%20%28veeb%29.pdf
http://lepitus.ee/perelepitus/

