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Moderaator: Helen Michaels
9.30–10.00 Registreerimine ja tervituskohv
10.00–10.15 Avasõnad
 Heljo Pikhof, Riigikogu õiguskomisjoni esimees
10.15–10.35 Lapsendamine taasiseseisvunud Ees  s
 Sigrid Petoff er, MTÜ Oma Pere tegevjuht
Mis on muutunud viimase 20. aasta jooksul ja millist mõju on 
muutused avaldanud lapsendamisele üldisemalt. Milline on 
lapsendamine tänases Ees  s. 
10.35–11.05 Perekonna loomine lapsendamise kaudu, 
 Eveliis Kurs, sotsioloog
Traditsiooniline perekond on see, kus mehe ja naise suhtest 
sünnivad lapsed. Lapse saamine on perekonnaseaduse koha-
selt võimalik ka lapsendamise kaudu. Perekond on aga midagi 
enamat kui juriidiline fakt- see on suhted ja kuuluvustunne. Kui-
das mõjutab ühiskonna suhtumine perekonda, mis erineb seni 
harjumuspärasest peretüübist. Kas traditsiooniline perekond 
tagab lapsele turvalise elu. 
11.05–11.50 Arutelu teemal „Kelle huvides on lapsen-

damine: lapse, bioloogilise perekonna või 
lapsendajaperekonna huvides“

11.50–12.30 Mida ootame lapsendajalt?
 Mr John Simmonds, Director of Policy, Research 

and Development at Coram BAAF (Bri  sh As-
socia  on for Adop  on & Fostering)

„Mul on ainult üks ema ja isa. Ainus mida tahan teada mulle elu andnud inimeselt on see, 
et miks ta pidi minust loobuma. Mis siis ikkagi juhtus?“

Tõnis, 15-aastane

S E M I N A R

LAPSENDAMINE ON LAPSE 
PARIMATES HUVIDES

29. september 2015
Riigikogu konverentsisaalis, Lossi plats 1a

Seminari korraldamise eesmärk on ühtsema arusaama kujundamine lapsendamise suhtes. 

Mida ootame inimeselt, kes soovib lapsendada. Mida peab ta 
teadma ja oskama lisaks sellele, mis on oluline iga lapsevanema 
rolli kandva inimese jaoks. Kas ja kui palju on võimalik inimest 
e  e valmistada lapsevanemaks olemiseks. Miks on naine või 
mees valmis kasvatama teistest vanematest sündinud last. Mil-
list toetust vajab lapsendajapere.
12.30–13.30 Lõuna
13.30–14.00 Ma kasvasin lapsendajaperekonnas.
 Külli Pärnpuu-Kasemaa, täiskasvanud lapsendatu
Kas lapse sünnitamine ja lapsele elu andmine teeb nendest 
ema või isa või lapsevanem on see, kes last tegelikult kasvatab. 
Mida tähendavad minu jaoks ema, isa ja perekond, siis kui ma 
olen lapsendatud. Millised on lapse õigused ja võimalused tea-
da oma päritolu. 
13.30–14.00 Arutelu teemal „Päritoluperekond ja lapsendaja-

perekond – millised on nende rollid lapse elus“. 
14.45–15.05 Millises suunas liigub lapsendamine.
 Eve Liblik, Sotsiaalkindlustusame   lastekaitse juht
Kas lapsendamise korraldus Ees  s vajab muutmist/kaasajasta-
mist? Lapsendamissaladus ja lapse   parima huvi kontseptsioon. 
Sotsiaalkindlustusame   kui riigi rakendusüksuse pädevus laste 
heaolu tagamisel.
15.05–15.30 Kokkuvõ  e ja e  epanekute tegemine, kuidas Ees-

 s laste huvidest lähtuvalt lapsendamist korralda-
da.

Seminari korraldab MTÜ Oma Pere (www.omapere.ee) koostöös riigikogu õiguskomisjoni ja Bri   saatkonnaga. 
Seminar on osalejatele tasuta. Registreerimine seminarile meiliaadressil sigrid@omapere.ee kuni kohtade täitumiseni. 

Kaasa palun võ  a isikut tõendav dokument.




