
 

 
TARTU VANGLA 
TEEGVUSJUHENDAJA AMETIJUHEND 

Struktuuriüksuse nimetus: Kolmas üksus 

Ametikoht: Tegevusjuhendaja 

Vahetu juht: Kolmanda üksuse juht 

Alluvad: Puuduvad 

Asendab: Kedagi ei asenda 

Asendaja: Keegi ei asenda 

Ametikoha põhieesmärk: 
 

Tegevusjuhendaja toetab vahetult kliendi igapäevaelu, arendades 
tema oskusi ja tegevusvõimet, eesmärgiga saavutada võimalikult 
iseseisev toimetulek ja integreerumine ühiskonda. 

 

Kvalifikatsiooninõuded: Töötaja omab tegevusjuhendaja kutseharidust ja vähemalt 2-

aastast töökogemust tegevusjuhendajana või sotsiaaltöötajana. 

Eesti keele valdamine kõrgtasemel. 

Vene keele suuline valdamine. 

 

 

 

Tööajakorraldus: 

Summeeritud tööaeg, töötamine öisel ajal ja riigipühadel. 

 

Tööülesanded Töötulemus: 

1. Viib läbi individuaalseid vestlusi, et välja 
selgitada kliendi tegevusvõime ja hinnata 
kõrvalabi vajadust. 

2. Viib läbi grupitöid, et arendada sotsiaalseid 
oskusi ning toimetulekut. 

3. Õpetab isiklike ja igapäevaelu oskustega 

toimetulekut. 

4. Õpetab tundma ja jälgima haiguse sümptomeid 

ning mõistma, kuidas nendega toime tulla. 

5. Arendab suhete ja kontaktide loomise ning 

säilitamise oskusi. 

6. Arendab aja planeerimise ja vaba aja 

sisustamise oskusi; arendab asjaajamise ning 

avalike teenuste kasutamise oskusi. 

7. Teeb koostööd tugivõrgustikuga 

(sotsiaaltöötajad, kontaktisikud, psühholoogid, 

psühhiaatrid). 

1. Patsiendi tegevusvõime on hinnatud 
 
 
 

2. Patsiendile pakutakse tema 
tegevusvõimele vastavat arendavat 
tegevust 

8. Täidab vahetu juhi või vangla juhtkonna poolt 

antud ühekordseid ülesandeid. 

 

9. Erinõuete täitmine. Teadmised erihoolekande teenustest ja 
sihtgruppidest, eetilise käitumise põhimõtetest 
tööks erivajadustega inimestega, oskus jälgida 
inimese tervislikku seisundit  

10. Osaleb tööalastel koosolekutel Tagatud info liikumine 

11. Vastutab tema kasutuses olevate 
materiaaltehniliste vahendite eest. 

Majandab heaperemehelikult temale vallata 
antud vara.  

 

Informatsioon  

1. Esitab vastavalt vajadusel otsesele juhile elektroonselt aruandeid oma tegevuste kohta. 
2. Haigestudes või muudel kaaluvatel põhjustel töölt puudumistest teatab koheselt vahetut juhti. 

 

Aktiivsus ja ettepanekud  

Teeb vahetule juhile eelanalüüsitud, argumenteeritud ja rakendatavaid ettepanekuid töökorralduse 
muutmiseks ja parendamiseks ning puuduste kõrvaldamiseks 



 

 

Õigused  

1. Õigus viibida vangla territooriumil töövälisel ajal. 
2. Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi. 
3. Keelduda tööülesande täitmisest, kui selleks pole vajalikku ettevalmistust ega pädevust  
4. Saada tööülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni. 

 
 

Töötaja: /nimi/ Olen käesoleva ametijuhendiga tutvunud ja selles toodud sätetest 
aru saanud. 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 


