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Sotsiaaltoetused puuetega inimestele
1. jaanuaril 2011 võtab Eesti krooni asemel kasutusele euro. Alates 1. jaanuarist 2011 laekuvad kõik toetused ja hüvitised pangakontodele eurodes.
Toetused ja hüvitised arvutatakse ümber detsembris 2010. Ükski toetus ega
hüvitis sellega seoses ei vähene. Samuti ei muutu nende saamise tingimused
ja kord. Kui te saate või teie pereliige saab praegu mõnda toetust või hüvitist,
siis jätkub nende saamine uuel aastal täpselt samamoodi. Samaks jääb ka
nende rahaline väärtus, muutub üksnes valuuta: kroonide asemel saate toetusi ja hüvitisi edaspidi eurodes.
Puuetega inimestele makstakse sotsiaaltoetusi eesmärgiga toetada nende
iseseisvat toimetulekut, sotsiaalset lõimumist ja võrdseid võimalusi puudest
tingitud lisakulude osalise hüvitamise kaudu.
Riik maksab sotsiaaltoetusi puudega inimesele, kellel on oma puude tõttu
lisakulusid, näiteks on tal vaja abivahendeid, hooldust, rehabilitatsiooni, või
on lisakulud seotud transpordi, töötamise või õppimisega.
Toetusi määratakse ja makstakse Eesti alalisele elanikule või tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisõiguse alusel Eestis elavale isikule lisakulusid
põhjustava keskmise, raske või sügava puude korral.
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Toetuseliike on mitu, kuid alati tuleb toetuse taotlemisel esitada:
1. vormikohane avaldus,
2. taotleja isikutunnistus (ID-kaart) või pass,
3. ekspertiisi otsus puude raskusastme kohta.
Peale nende tuleb mõne toetuseliigi puhul esitada lisadokumente.
Sotsiaaltoetuste arvutamise aluseks on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määr.
Sotsiaaltoetuste määr on 2011. aastal 25,57 eurot (2010. a 400 krooni).
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Puudega lapse toetust

makstakse igakuiselt kuni 16-aastasele

puudega lapsele puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks ja rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud tegevusteks:
• keskmise puudega lapsele 270% sotsiaaltoetuste määrast
(2011. aastal 69,04 eurot);
• raske või sügava puudega lapsele 315% sotsiaaltoetuste määrast (2011.
aastal 80,55 eurot).
Dokumentidest tuleb selle toetuse taotlemisel lisaks esitada lapse sünnitunnistus.

Puudega tööealise inimese toetust makstakse igakuiselt puudega tööealisele inimesele puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks.
Toetust makstakse igakuiselt vastavalt lisakuludele, kuid mitte alla 65% sotsiaaltoetuste määrast (2011. aastal 16,62 eurot) ja mitte üle 210% sotsiaaltoetuste määrast (2011. aastal 53,70 eurot) kuus.

Puudega vanaduspensioniealise inimese toetust makstakse igakuiselt keskmise, raske või sügava puudega vanaduspensioniealisele inimesele puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks ja rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral selles ettenähtud tegevusteks:
• keskmise puudega inimesele 50% sotsiaaltoetuste määrast
(2011. aastal 12,79 eurot),
• raske puudega inimesele 105% sotsiaaltoetuste määrast
(2011. aastal 26,85 eurot),
• sügava puudega inimesele 160% sotsiaaltoetuste määrast
(2011. aastal 40,91 eurot).
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Puudega vanema toetust makstakse igakuiselt kuni 16-aastast last
ning põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppivat kuni 19-aastast last
• kasvatavale puudega üksikvanemale;
• kasvatavale ühele puudega abikaasadest;
• üksi kasvatavale puudega võõrasvanemale;
• üksi kasvatavale puudega eestkostjale;
• üksi kasvatavale puudega inimesele, kui temaga on sõlmitud
sotsiaalhoolekande seaduse alusel kirjalik perekonnas hooldamise leping.
Puudega vanema toetuse suurus on 75% sotsiaaltoetuste määrast
(2011. aastal 19,18 eurot).
Toetuse taotlemisel tuleb lisadokumentidena esitada:
1. lapse sünnitunnistus;
2. õpilaspilet või õppeasutuse teatis lapse õppimise kohta põhikoolis,
gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kui toetust taotleb 16–19-aastast
last kasvatav puudega inimene;
3. perekonnaseisu tõendav dokument või üksikvanema tõend või toetuse
taotleja omakäeline kinnitus, et ta kasvatab last üksinda, kui toetust
taotleb last üksi kasvatav puudega inimene;
4. teise abikaasa kirjalik nõusolek, kui toetust taotleb üks puudega
abikaasadest.
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Õppetoetust makstakse igakuiselt mittetöötavale puudega õppurile, kes
õpib gümnaasiumi 10.–12. klassis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis ja kellel
on puudest tingituna õppetööga seotud lisakulutusi. Õppetoetust ei maksta
juuli- ja augustikuu eest.
Õppetoetuse suurus on 25–100% sotsiaaltoetuste määrast vastavalt tegelikele lisakulutustele (2011. aastal 6,39–25,57 eurot).
Toetuse taotlemisel tuleb lisadokumentidena esitada:
1. õppeasutuse teatis õppimise kohta või õpilaspilet või üliõpilaspilet;
2. dokument puudest tingitud ja õppetööga seotud lisakulude olemasolu või
selliste kulutuste tegemise vajaduse kohta;
3. omakäeline kinnitus mittetöötamise kohta.

Töötamistoetust makstakse 16-aastasele ja vanemale töötavale puudega inimesele, kellel on tööga seotud lisakulutusi, mis on tingitud puudest.
Töötamistoetust makstakse puudega inimese enda poolt tehtud ning puudest tingitud töötamisega seotud tegelike kulutuste osaliseks hüvitamiseks
kuni kümnekordses sotsiaaltoetuste määras kolme kalendriaasta jooksul alates toetuse esmakordsest määramisest. Kui kolme kalendriaasta jooksul tehtud lisakulud on maksimumsummast väiksemad, makstakse toetusena välja
puudega inimese poolt kauba või teenuse eest tegelikult tasutud summa.
Toetusega hüvitatavad kulutused peavad olema tehtud töötamise ajal. Enne
töötamise algust ja pärast töötamise lõppu tehtud kulutuste hüvitamiseks
toetust ei maksta. Toetust makstakse vastavalt esitatud kuludokumentidele
kalendriaasta kestel tehtud kulutuste eest. Eelmisel kalendriaastal tehtud kulutuste eest makstakse toetust juhul, kui toetuse saamise avaldus on esitatud
hiljemalt jooksva aasta 31. märtsil.
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Toetuse taotlemisel tuleb lisadokumentidena esitada:
1. tööraamat või muu töötamist tõendava dokument,
2. dokument töötamisega seotud kulude kohta,
3. kirjalik selgitus puudest tingitud ja töötamisega seotud lisakulu vajaduse
kohta.

Rehabilitatsioonitoetust

makstakse 16–65-aastasele puudega

inimesele rehabilitatsiooniteenuse saamiseks sotsiaalhoolekande seaduse
§ 118 lõikes 1 nimetatud rehabilitatsiooniteenuse osutajalt.
Rehabilitatsioonitoetust makstakse tegelike rehabilitatsioonikulude osaliseks hüvitamiseks kuni 200% sotsiaaltoetuste määrast kalendriaasta jooksul
(2011. aastal 51,14 eurot).
Toetuse taotlemisel tuleb lisadokumendina esitada dokument rehabilitatsioonikulude kohta.

Täienduskoolitustoetust makstakse

töötavale puudega inimesele

tööalaseks ja tasemekoolituseks.
Täienduskoolitustoetust makstakse tegelike koolituskulude osaliseks hüvitamiseks kuni 24-kordses sotsiaaltoetuste määras kolme kalendriaasta jooksul
alates toetuse esmakordsest määramisest.
Rehabilitatsioonitoetust makstakse teenuse osutajale taotleja avalduse ja
teenuse osutaja arve alusel. Kui tööandja on täienduskoolituse eest juba koolitajale tasunud, hüvitatakse täienduskoolituse kulu otse tööandjale.
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Toetuse liik
Sotsiaaltoetuste määr

25,57 eurot

Puudega lapse toetus
• keskmise puudega lapsele
• raske või sügava puudega lapsele

69,04 eurot
80,55 eurot

Puudega tööealise inimese toetus

16,62–53,70 eurot

Puudega vanaduspensioniealise
inimese toetus
• keskmise puudega inimesele
• raske puudega inimesele
• sügava puudega inimesele

12,79 eurot
26,85 eurot
40,91 eurot

Puudega vanema toetus

19,18 eurot

Õppetoetus
Rehabilitatsioonitoetus
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Toetuse suurus

6,39–25,57 eurot
51,14 eurot

