2016. aasta jaanuarist
Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Vajate abi töö
leidmisel või
igapäevaeluga
toimetulekul?
Tööealiste vähenenud töövõimega
inimeste teenuste korraldus
uueneb 2016. aasta jaanuarist

Eesti
tuleviku heaks

on Eesti Töötukassal ja Sotsiaalkindlustusametil senisest rohkem võimalusi toetada vähenenud töövõimega inimeste töö- ja
igapäevaelu. Teenused on suunatud tööealistele inimestele, kellel on puue, püsiv töövõimetus, invaliidsusgrupp,
osaline või puuduv töövõime.

Kuidas toimida?
Kui olete tööealine ja vajate abi eelkõige töö leidmiseks või
töötamise jätkamiseks, siis pöörduge Eesti Töötukassa
poole. Kui vajate abi eelkõige igapäevaeluga toimetulekul,
võtke ühendust Sotsiaalkindlustusametiga.

EESTI TÖÖTUKASSA

SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

Mis teid ees ootab?

Mis teid ees ootab?

Eesti Töötukassas saate endale personaalse nõustaja,
kes:
• aitab teil leida sobivaid tööpakkumisi,
• selgitab välja, millist tuge te töö leidmiseks või töökohal
püsimiseks vajate,
• lepib vajaduse korral kokku teenuste saamise.

• Klienditeeninduses saab esmast nõustamist Sotsiaalkindlustusameti korraldatavate teenuste kohta.
• Teenuse saamiseks tuleb esitada taotlus.
• Taotluse esitamise järel hindab Sotsiaalkindlustusamet teie õigust teenuseid saada. Asjakohase info leiate Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Milliseid teenuseid on võimalik saada?

Milliseid teenuseid on võimalik saada?

• Eesti Töötukassa pakub mitmekesist valikut teenuseid
vastavalt sellele, mis just teie tööle saamist või töötamist takistab. Need on näiteks koolitus, tööpraktika ja
ettevõtluse alustamise toetus.
• Vähenenud töövõimega inimestele pakutakse vajadusel
järgmisi teenuseid: tööintervjuul abistamine, töökoha
kohandamine, tugiisikuga töötamine, tööks vajalik abivahend, tööalane rehabilitatsioon, kogemusnõustamine,
kaitstud töö, töölesõidu toetus ja saatja sõidukulu hüvitamine.
• Osa teenuste kasutamiseks tuleb registreerida end töötu
või tööotsijana.

Sotsiaalkindlustusameti korraldatavad sotsiaalteenused:
• igapäevaeluks ja tööks vajalikud abivahendid,
• sotsiaalne rehabilitatsioon,
• erihoolekande teenused,
• pikaajaline kaitstud töö,
• integreeritud teenused toimetulekuraskustes inimestele.

Kuidas ühendust võtta?
Eesti Töötukassa
Infotelefon: 15501 (E-N 8.30–16.45; R 8.30–15.30)
Skype: tootukassa
E-post: info@tootukassa.ee
Koduleht: www.tootukassa.ee/toovoimereform
Esindused kõigis maakondades
(kontaktid saate kodulehelt ja infotelefonilt)

Kuidas ühendust võtta?
Sotsiaalkindlustusamet
Infotelefon: 16106 (E-R 9–17, erandina iga kuu viimane
reede 9–13)
E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Koduleht: www.sotsiaalkindlustusamet.ee/toovoimereform
Klienditeenindused kõigis maakondades
(kontaktid saate kodulehelt ja infotelefonilt)

KOHALIKUD OMAVALITSUSED
Kohalikud omavalitsused pakuvad samuti sotsiaalteenuseid,
näiteks isikliku abistaja, tugiisiku või sotsiaaltranspordi teenus. Vajaduse korral pöörduge otse elukohajärgsesse kohalikku omavalitsusse.

