
Turvalisuse plaan
Mõtle läbi, kas on turvaline võtta see plaan endaga koju kaasa? Kus Sa seda hoiaksid?

Enne turvalisuse plaani täitmist täitke ära riskihindamise küsimustik (DASH-i riskihindamise 
ankeet).

Loodud 
(kuupäev).......

Üle vaadatud 
(kuupäev).......

Üle vaadatud 
(kelle poolt) 
.......

TP kuupäev Lehekülg 
nr...

Riskitegurid 
või teemad

Kokkulepitud 
tegevus

Kes on  
vastutaja?

Mis ajaks? Kuupäev, 
millal 
tegevus 
kokku lepiti

Kommentaarid



Turvalisuse plaan

Soovitused ja nõuanded

Mõtle läbi, kas on turvaline võtta see plaan endaga koju kaasa? Kus Sa seda hoiaksid?   
Lk nr_______ 
Lisada see kliendi dokumentide juurde ning kui see on ohutu, siis võib anda koopia ka kliendile 
kaasa. 

Üldine turvalisuse plaan    
  

Lahutus ja lahkuminekujärgne periood

Rutiin / turvalisus kodus, tööl, sotsiaalsed 
suhted / põgenemisteekonna plaan / kood-
sõnad

Koodsõnad / põgenemisteekond / plaan lah-
kumiseks / tugi peale lahkuminekut

Seadusandlik pool Lapsed

Seadusandlikud ja õiguslikud võimalused / 
politsei teavitamine / tugi kohtus / (seadus)
rikkumised / kontaktid lastega / elukoht ja 
kodakondsus / kaitse teemad / immigrat-
sioon / kriminaalhooldusega seonduv 

(Eks)partneri, teiste pereliikmete läbikäimine 
laste ja kooliga / vanema staatus / lastekait-
setöötaja juurde suunamine / toetus lastele 

             
 



Lk nr_______

Rahaasjad Majutus ja turvalisus 

Ligipääs finantsasjadele, toetused / majutuse 
piirkonnad / immigratsiooniteemad seoses 
finantsidega

Majutus hädaolukorras ja pikas perspektiivis / 
turvalisuse abinõud / tuleohutus 

Tervis ja heaolu Lisatoetamise võimalused 

Akuutsed meditsiinilised vajadused, ligipääs 
seksuaaltervisega seotud teenustele ning 
üldistele tervishoiuteenustele, vaimse tervise 
teenused ning kliendi erivajadusi arvestavad 
teenused

Vaimne tervis / erivajadused 

Teenuseosutajate kontaktid ning lahtiolekuajad:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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