TALLINNA LASTEAEDADE
HOOLEKOGUDE LIIT

Lisamaterjalid!
TLHL tegemisest loe lähemalt aadressilt:
www.hoolekogudeliit.ee
Põhjaliku ülevaate Tallinna lasteaedade
rahastamise probleemidest leiad aadressilt:
ttp://bit.ly/tegelikOlukord
Hoolekogude tööd puudutavad seaduse
paragrahvid on välja toodud aadressil:
http://bit.ly/tlhlOigusaktid
Projekti “Liit ühendab hoolekogud” kohta
saad lugeda täpsemalt aadressilt:
http://bit.ly/tlhlProjekt

TALLINNA LASTEAEDADE
HOOLEKOGUDE LIIT

hoolekogudeliit@gmail.com
Info tel +372 5647 4484
www.hoolekogudeliit.ee
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L hoolekogud!
Partnerid - Eesti Lastevanemate Liit, Kodaniku Hääl

Mis on Tallinna Lasteaedade
Hoolekogude liit (TLHL)?
TLHL on sõltumatu ja erakondlikult apoliitiline
ühendus, mis loodi Tallinna lasteaedade
hoolekogud tegevuse koordineerimiseks,
aktiivsete lastevanemate eestvedamisel, 2009
aastal. Kõigi lasteaedade nimel osaletakse
ühiselt lasteaialastega seonduva:
• füüsilise keskkonna
• õppeprogrammide
• rahastamise põhimõtete
väljatöötamisel, järelvalve teostamisel ning
ettepanekute tegemisel. Hoolekogude
omavaheline suhtlemine ja ühiselt tegutsemine
parendab kõigi Tallinna lasteaedade olukorda.

Mida saan mina
lapsevanemana teha?

Lapsevanem

Lasteaia hoolekogu
pöördub oma probleemidega TLHL poole

• Esmalt aita kaardistada rõõmud ja mured
oma lapse rühmas
• Seejärel arutle neid rõõme ja muresid
hoolekogu koosolekul teiste rühmadega

Tallinna Lasteaedade
Hoolekogude Liit

Millega tegeleb lasteaia
hoolekogu?

• leiab vastused hoolekogu tööd
puudutavatele küsimustele

Hoolekogu on ainukene koht, kus lapsevanem
saab sisuliselt kaasa rääkida oma lapsele parima
arengukeskkonna loomisel. Hoolekogu on parim
õppimise ja koos kasvamise koht aktiivsetele
lapsevanematele.

• esindab seadusloome protsessis
lasteaedade hoolekogusid, suhtleb
meediaga, jälgib eelkooliealisi lapsi ja
asutusi puudutavaid otsuseid, lubadusi
ning nende hilisemat täitmist

Mis on hoolekogude liidul plaanis?
TLHL on algatanud projekti “Liit ühendab
hoolekogud!”, mille raames koolitatakse
ja koondatakse lasteaedade hoolekogud.
Koolitustega teadvustatakse lapsevanematele
hoolekogudes tegutsemise vajalikkust ja
võimalusi ning tuuakse välja, kui suur jõud on
tegelikult lastevanemate soovidel, kui neid
ühiselt otsustajateni viiakse.

• Lasteaia hoolekogu liikmena on Sul
ainulaadne ja reaalne võimalus aidata
kaasa lastele parema arengukeskkonna
loomisel

Kohalik
omavalitsus
(Tallinn linnavalitsus)

meedia

• Koostage ühine plaan ja tegevuskava
olukorra parendamiseks
• Kui aga peaksite põrkuma muredega, mida
lasteaia siseselt oma jõududega lahendada
ei suuda, siis pöörduge TLHL poole.
• Liidust saad infot varasemate kogemuste
ja praktiliste lahenduste kohta ning
vajadusel koondab liit jõud, et kohaliku
omavalitsuse, riigi ja meedia abiga
mõistlikud lahendused leida.

Lapsevanemana on Sinu
soovidel palju suurem jõud kui
Sa seda ette kujutada oskad.
riik
(riigiasutused ja
ministeeriumid)

