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NARVA SOTSIAALTÖÖKESKUSE KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

Narva Sotsiaaltöökeskus on võtnud Kliendi õiguste ja kohustuste ülesmärkimisel aluseks 

järgmised dokumendid: 

 Inimõiguste ülddeklaratsioon; 

 Euroopa Liidu põhiõiguste harta; 

 Põhiseaduse II peatükis toodud õigused ja vabadused; 

 Euroopa patsientide õiguste harta; 

 Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt; 

 Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvaheline pakt; 

 Euroopa inimõiguste konventsioon; 

 Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon; 

 Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta; 

 Puuetega inimeste õiguste konventsioon ja fakultatiivprotokoll; 

 Lapse õiguste konventsioon; 

 Sotsiaalhoolekande seadus 

Õigused 

1. Õigus saada kvaliteetset ja professionaalset teenust ning olla koheldud väärikalt ja 

hoolivalt. 

2. Õigus olla võrdselt koheldud sõltumata soost, vanusest, rahvusest, rassist, nahavärvusest, 

keelest, välimusest, erivajadusest, seksuaalsest sättumusest, sotsiaalsest päritolust, 

varalisest seisundist, usulisest veendumusest, poliitilistest või muudest veendumustest. 

3. Õigus võrdsetele võimalustele. 

4. Õigus võrdsele kohtlemisele. 

5. Õigus võrdsele osavõtule. 

6. Õigus valikuvabadusele. 

7. Õigus enesemääratlemisele (st. igaüks võib vabalt otsustada välise surveta oma tegevuse 

üle). 

8. Õigus oma elu üle kontrolli omamisele. 

9. Õigus eraelu puutumatusele. 

10. Õigus oma õigussubjektsuse tunnustamisele. 

11. Õigus tutvuda teenuse osutamisega seotud seaduste ja dokumentidega, sh teenuse 

osutamise kord, ettepanekute ja kaebuste menetlemise kord. 

12. Õigus olla kaasatud teenuse osutamise protsessi ja Klienti puudutavate otsuste 

vastuvõtmisesse. 

13. Õigus kaasa rääkida, milliseid teenuseid ja kui kaua neid kasutada. 

14. Õigus rääkida kaasa teenuste kujundamisel ja tegevuste planeerimisel.  

15. Õigus saada infot sarnaste teenuste kohta mujal, kui asutus ei saa mingil põhjusel vajalikku 

teenust pakkuda või kui Klient soovib teenust kasutada mõnes teises asutuses. 

16. Õigus esitada kaebus või ettepanek ja õiglasele, erapooletule ning võimalikult kiirele 

kaebuse käsitlemisele. 



17. Õigus (uue) olukorra üle järele mõelda, et mitte teha tormakaid, talle ebasoodsaid otsuseid. 

18. Õigus anda tagasisidet osaledes teenustega rahulolu-uuringutel (viiakse läbi kord aastas). 

19. Õigus oma isikuandmete kaitsele (st. ilma Kliendi või eestkostja nõusolekuta ei tohi keegi 

avaldada Klienti puudutavaid andmeid teistele isikutele, va. juhul, kui seadus ei sätesta 

teisiti). 

20. Õigus informeeritud nõusolekule, kui Kliendi andmeid soovitakse kasutada uurimuslikel 

eesmärkidel. 

21. Õigus tutvuda teenuse ajal kogutud teda puudutavate dokumentidega, pöördudes asutuse 

juhataja poole. 

Kohustused 

1. Klient peab Keskuse töötajatesse suhtuma korrektselt ja ei tohi lubada endale 

väärkohtlemist Keskuse töötajate suhtes. 

2. Klient tasub temale osutatud teenuste eest. 

3. Järgib Keskuse kodukorra ja muid reegleid, mis on kehtestatud Keskuse või kohaliku 

omavalitsuse poolt. 

4. Klient hoiab korras temale Keskuse poolt isiklikuks kasutamiseks antud ja üldkasutuses 

olevat Keskuse vara ja inventari.  

5. Õigeaegselt teavitama Keskust, Keskuselt saadud kõlbmatust ja ebakvaliteetsest 

inventarist, materjalidest, seadmetest jms. 

6. Õigeaegselt teavitama Keskust, teistest Keskusest mitteolenevatest  asjaoludest, mis 

võivad mõjuda teenuse osutamise tähtajale ja kvaliteedile. 

7. Õigeaegselt teavitama Keskust oma soovist loobuda teenuse saamisest. 

Narva Sotsiaaltöökeskuse teenuste osutamisel tekkinud probleemidega tegeleb eelkõige keskus ise, 

kuid isikul, kes ei ole rahul teenuse osutamisega, on lisaks õigus pöörduda järgmiste 

organisatsioonide poole:  

 Narva linna Sotsiaalabiamet (Linda 4, 20309 Narva, e-post: sotsiaalabiamet@narva.ee   tel 

35 69600) 

 Narva Linnavalitsus (Peetri plats 5, 20308 Narva, e-post: narvalv@narva.ee, tel 35 99013) 

 Sotsiaalministeerium (Gonsiori 29, 15027 Tallinn,  e-post: info@sm.ee, tel 626 930) 

 Õiguskantsleri Kantselei (Kohtu 8, 15193 Tallinn, e-post: info@oiguskantsler.ee tel 693 

8400) 

 Viru Maakohus Narva Kohtumaja (1.Mai 2, 20308 Narva, e-post: 

vmknarva.menetlus@kohus.ee, tel 359 9800) 

 Tartu Halduskohus Jõhvi Kohtumaja (Kooli 2, 41532 Jõhvi, e-post: 

trthkjohvi.menetlus@kohus.ee, tel 663 8382) 

 Terviseamet (Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn, e-post: kesk@terviseamet.ee, tel. 6943500) 

 Eesti Patsientide Esindusühingu (Kaupmehe 14, 10114 Tallinn, e-post: epe@epey.ee, tel 

65 66 429) 

 Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond (Vahtra 3, 21003 Narva, e-post: 

ida@politsei.ee, tel. 35 76175) 

 Andmekaitse Inspektsioon (Väike-Ameerika 19, Tallinn, e-post: info@aki.ee tel. 627 

4135)  
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