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Puudega ja tervisekahjustusega inimeste sotsiaalse kaitse tagamise ja koostöö lepe
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Puudega inimeste sotsiaalse kaitse leppe (edaspidi lepe) osalised:
...
...
...
...
...
...
...
Leppe eesmärk

Käesoleva leppe eesmärk on osaliste vahel kokku leppida vajalikud sotsiaalpoliitilised tegevussuunad ja
tegevused lähtudes muuhulgas Vabariigi Valitsuse ja puudega inimeste esindusorganisatsioonide
koostööpõhimõtete memorandumist selleks, et teha põhimõttelisi ja valdkonnaüleseid valikuid ja otsuseid
ning panna kokku pikaajaline tegevuskava, kuhu ja kuidas jõuda soovitakse ning kuidas pakkuda puudega ja
tervisekahjustusega inimestele parimat tuge, et nad saaksid olla ja tunda end täisväärtuslike ühiskonna
liikmetena.
Leppeni jõudmine on riiklikult oluline ja avatud osalemiseks kõigile erakondadele, esindusorganisatsioonidele,
sotsiaalpartneritele ja sotsiaalteadlastele, , keda kutsutakse sellega ühinema.
Soovime leppe allkirjastamiseni jõuda 2014. aasta lõpuks ning edaspidi kohtutakse vähemalt kord kvartalis,
sotsiaalministeerium vastutab kokkuleppes kindlaks määratud tähtaegade jälgimise ja töögruppidetegevuse
korraldamise eest. Käesolev lepe on muuhulgas aluseks sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete
võimaluste arengukavale, mille väljatöötamine on alanud.
III.

Leppe väärtused

Osalised peavad oluliseks:
1. Puudega ja tervisekahjustusega inimeste eneseteostust ja sotsiaalset kaasatust;
2. tervist toetavat ja turvalist töökeskkonda;
3. tööandjate, töötajate ja tervikuna kogu ühiskonna teadlikkuse tõstmist puudega ja tervisekahjustusega
inimeste potentsiaalist;
4. suurema tähelepanu pööramist omastehooldajatele ja nende ühiskonnaelus osalemisele.
5. jätkusuutliku rahastussüsteemi loomist

IV.

Leppega võetud eesmärgid ja tegevused eesmärgi saavutamiseks

1. eesmärk: ennetustegevuste arendamine
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Vaatame üle töötervishoidu ja tööohutust reguleerivad õigusaktid. Tõstame teadlikkust töötingimustest ja
tervislike töötingimuste kujundamise võimalustest. Analüüsime paindlike töövormide suurema kasutuselevõtu
võimalusi.
Jätkame tervislikke eluviise propageerivate kampaaniate ja võimaluse piires laiendame kampaaniate valdkondi.
Algatame tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse süsteemi põhialuste väljatöötamise.. Pöörame tähelepanu nii
tööandja kui töötaja ennetavatele tegevustele, mis aitavad ära hoida tervisekahjude tekkimise.
Panustame sellesse, et haridussüsteem vastaks tööturu nõudmistele ning teeme pidevat olukorra
monitoorimist.
Analüüsime erisoodustusmaksu regulatsiooni, mis kohaldub tööandjale töötaja tervisekuludega seoses.
Analüüsime võimalusi töötuskindlustushüvitise maksmise perioodi kohandamiseks sõltuvalt töötuse tasemest
ja tööturu olukorrast.
2. eesmärk: vähenenud töövõimega inimeste tööhõive suurendamine
Aastaks 2020 võtame tööle avalikus sektoris vähemalt 1000 vähenenud töövõimega inimest, et julgustada
kõiki tööandjaid rakendama positiivset diskrimineerimist vähenenud töövõimega töötajate värbamisel.
Laiendame riigipoolset sotsiaalmaksu tasumist kohalikele omavalitsustele
institutsioonidele, kes võtavad tööle vähenenud töövõimega inimese.

ja

avalik-õiguslikele

Koostame 2016. a alguseks tööandjatele tervikliku soodustuste- ja infopaketi ning rakendame täiendavaid
motivatsioonimeetmeid, julgustamaks tööle võtma inimesi, kelle töövõime on vähenenud.
Sotsiaalpartnerid pööravad tähelepanu tervist toetavale töökeskkonnale ja tervisekao ennetamisele
töökohtades. Selleks Koolitame ja nõustame tööandjaid toetamaks teadlikku käitumist töökeskkonnas ja
töösuhetes.
3. eesmärk: toetavate sotsiaal- ja tööturuteenuste arendamine, kättesaadavuse ja juurdepääsetavuse
suurendamine
Pakume kohalikele omavalitsustele võimalust taotleda Euroopa Liidu struktuurivahenditest toetust järgmiste
teenuste pakkumiseks ja olemasoleva teenuse mahu suurendamiseks - koduteenus, hooldusteenus väljaspool
kodu (nt päevakeskustes), isikliku abistaja teenus ning tugiisiku teenus ning sotsiaaltransporditeenus.
Eelistame seejuures ennekõike väiksemate kohalike omavalitsuste koostööprojekte ühistegevuste
arendamiseks hoolekande vallas.
Kaasajastame abivahendisüsteemi korraldamise ja eraldame abivahendeid inimese paremaks toimetulekuks
ning tema töövõime tõstmiseks.
Pakume kaitstud ja toetatud töö teenust neile, kes tervisest tulenevalt tööturul võrdselt konkureerida ei saa.
Jätkame tööd Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses nii otseselt Põhja-Eesti puuetega inimestele teenuste
pakkumisel kui kogemuste jagamisel teiste piirkondadega kaitstud töö pakkumisel ning rehabilitatsioonil.
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Toetame viipekeeletõlke teenuse osutamist, arendades muuhulgas lisaks senisele kontakttõlkele välja
videotõlketeenuse võimalused.
Toetame kodudes elavatele puuetega inimestele häirenupu ja telehoolduse võimaluse väljaarendamist.
Toetame Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditega erivajadusega inimeste eluasemete kohandamist
arvestades puudest tulenevaid tegevuspiiranguid ja kõrvalabi vajadust.
Tagame rehabilitatsioonisüsteemi toimivuse tööturu- kui sotsiaalvaldkonda hõlmava tervikliku süsteemina.
Kasutame esindusorganisatsioonide kompetentsi sotsiaal- ja tööturuteenuste arendamisel.
Koosmõjus hoolekandemeetmetega toetame puudega ja tervisekahjustusega inimeste sotsiaalset kaasatust
tööturupoliitiliste sammudega nagu töökohtade kohandamine, tööandjatega puuetega inimeste töölevõtmise
kulude jagamine. Kaks töösuunda kokku (hoolekande- ja tööturumeetmed) loovad puuetega inimeste
sotsiaalse kaasatuse jaoks head eeldused.
Võtame ette samme füüsilise juurdepääsetavuse tagamise suurendamiseks avalikele teenustele ja asutustele
ja ühistranspordile.
Tagame, et Eesti Töötukassa korraldab teenused, mis arendavad tööalaseid teadmisi ja oskusi, toetavad
ettevõtlust ning töövõimet ja töötamist, kõrvaldavad töölesaamise takistusi ja pakuvad individuaalseid
lahendusi.
4.

eesmärk: panustada erivajadustega laste ja noorte hariduse edendamisse ja kättesaadavuse tagamisse

Vähendame suure hooldusvajadusega raske ja sügava puudega laste vanemate hoolduskoormust ja takistusi
tööhõives osalemiseks. Selleks toetame struktuurivahenditest puudega lastele suunatud tugiteenuste
(lapsehoid, tugiisik ja transport) arendamist ning pakkumist.
5. eesmärk: ühiskonna teadlikkuse tõstmine
Tõstame ühiskonnas teadlikkust vähenenud töövõimega inimestest kui täieõiguslikest ühiskonnaliikmetest ja
nende õigusest osaleda tööturul koostöös esindusorganisatsioonidega.

V Osaliste kohustused
Kokkuleppe osalised vastutavad kokkuleppes sätestatud eesmärkide saavutamise eest oma pädevuse piires.
Eesmärkide elluviimiseks: leppe osalised hindavad kõikide otsuste rahalisi ja mitterahalisi mõjusid, teevad
koostööd otsuste ettevalmistamisel, lähtudes ühiskonna vajadustest ja riigi rahalistest võimalustest.

Tallinnas ........... 2014
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