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1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Sotsiaaltöötaja, tase 6

(1) Originaaldokumendi keeles

2. KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)

Social Worker, level 6

(1) Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.

3. KUTSEOSKUSED

Töö planeerimine ja korraldamine
- Teenuse dokumentatsiooni koostamine, kriteeriumidele vastavate tingimuste loomine ja/või järelevalve.
- Teavitustöö tegemine.
- Teenuse/tegevuse dokumenteerimine ja hindamine.
- Töötajate töö planeerimine.
- Andmete kogumine ja arvestuse pidamine osutatud sotsiaalteenuste ja -toetuste ning nende saajate kohta.
- Valdkonna arengu planeerimine ja täitmise jälgimine.
Teenuste korraldamine ja osutamine
- Teenuste vajaduse väljaselgitamine teeninduspiirkonnas.
- Teenuste osutajate kaardistamine, teenuste korraldamine.
- Sotsiaaltoetuste maksmise korraldamine, väljamaksete tegemine.
Juhtimine, juhendamine ja tööalane toetamine
- Tööalane juhendamine ja toetamine.
- Nõupidamiste jm kollektiivsete töövormide korraldamine.
- Sotsiaaltöö valdkonna juhtimine asutuse tasandil, sh arengueesmärkide seadmine, tegevuste läbiviimine ja
hindamine.
- Ohutusnõuete täitmise jälgimine.
Enesearendamine
- Refleksioon ja professionaalne enesearendamine.
- Kollegiaalses nõustamises (kovisioon) osalemine, uute erialaste oskusteadmiste vahendamine.
- Koolitustel osalemine.
- Tööjuhendamises/supervisioonis osalemine.
Klienditöö
- Abivajajaga kontakti loomine.
- Koostöösuhte loomine, andmete kogumine ja töötlemine.
- Kliendi vajaduste hindamine ja eesmärkide määratlemine.
- Klienditöö läbiviimine.
- Kliendiga koostöö lõpetamine, abistamise järjepidevuse korraldamine.
- Kliendi toetamine tema õiguste kaitsel.
- Juhtumikorralduse rakendamine.
- Abistamine kriisiolukordades.
Sotsiaalnõustamine
- Teabe andmine sotsiaalkaitse võimalustest.
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- Nõustamine kliendi elukeskkonna ressursside kättesaadavuse suurendamiseks.
- Klientide, perede ja gruppide abistamine konkreetsete probleemide lahendamisel ja edaspidise toimetuleku
soodustamiseks.
Teavitus- ja ennetustöö kogukonnas, kogukonna aktiveerimine
- Töö avalikkusega.
- Ennetustöö sotsiaalvaldkonnas.
- Kogukonna aktiveerimine.
- Vastastikuse abistamise korraldamine kogukonnas.
Spetsialistide võrgustiku loomine, hoidmine ja tugevdamine
- Võrgustiku loomine ja aktiveerimine.
- Võrgustikukohtumiste korraldamine, juhtimine.
- Meeskonnatöö koordineerimine

6. taseme sotsiaaltöötaja spetsialiseerub vähemalt ühele järgmistest spetsialiseerumistest: laste ja perede heaolu; sotsiaaltöö
laste ja peredega; lastekaitse; sotsiaaltöö puudega inimestega; sotsiaaltöö psüühiliste erivajadustega inimestega; sotsiaaltöö
eakatega; sotsiaaltöö kodututega; sotsiaaltöö töötutega; sotsiaaltöö sõltlastega; ohvriabi; sotsiaaltöö maakogukonnas

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Sotsiaaltöötaja, sotsiaaltöö spetsialist, sotsiaalnõunik, lastekaitsetöötaja

(1) Kui on kohaldatav

5. KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm

Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt
tegevusloa saanud Kutset Andev Organ

Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi
ja õiguslik vorm

Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu

Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)

Eesti kvalifikatsiooniraamistik, tase 6
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, tase 6

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

sooritatud/mitte sooritatud

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda

Sotsiaaltöötaja, EKR tase 7

Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus

Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)

6. AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS

Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse
andmise korras esitatud nõuetele

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee

http://www.kutsekoda.ee

