Tööturuameti teenused puuetega inimestele
Tööturuamet on neile puuetega inimestele, kes on töötamisest huvitatud, üldiselt teada
tuntud asutus. Puuetega inimesed kasutavad üldjuhul neile ettenähtud teenuseid
niivõrd, kui nad neist teadlikud on. Infonappuse üle kurdetakse palju, mistõttu
veelkord ülevaatlikult Tööturuameti poolt pakutavatest teenustest:
I Üldised teenused:
• Teavitamine tööturu olukorrast, Tööturuameti poolt pakutavatest teenustest ja
toetustest;
• Töövahendus võimaldab Teil leida sobiva töö;
• Karjäärinõustamine on Teie haridusele, tööoskustele ja isikuomadustele
vastava haridustee, töö, tööalase valiku või töölesaamiseks vajaliku koolituse
soovitamine.
II Teenused puudega töötule:
• Tööotsingukoolitus annab Teile teadmised ja oskused CV koostamise ning
tööintervjuul käitumise kohta, õpite tundma ja kasutama töövahendusportaale
ning olete teadlik erinevatest tööotsinguvõimalustest. Need teadmised annavad
Teile hea eelduse kandideerida sobivale töökohale;
• Erialakoolitus võimaldab Teil tööalaselt omandada uusi teadmisi;
• Tööpraktika (4 kuud või 6 kuud) aitab Teil omandada praktilisi töökogemusi;
NB! Koolitusel ja tööpraktikal osaledes saate taotleda stipendiumi ning sõidumajutusega seotud kulude hüvitamist.
• Tööharjutus aitab Teil ennast ette valmistada töölkäimiseks, suhelda ja töötada
koos kollektiivis, õppida kohusetunnet ja täpsust.
• Töökoha ja -vahendite kohandamine. Mida teha juhul, kui Teil on tööalased
oskused ja haridus, kuid töö leidmine on ometi raskendatud, sest töökoht ei ole
Teile ligipäästev või töövahendid kasutatavad? Pakume töökoha ja -vahendite
kohandamise teenust, mille abil vajalikke ümberkorraldusi teha. Peale
tööleasumist hüvitame Teie tööandjale töökoha ja -vahendi kohandamise
maksumusest 50%, kuid mitte rohkem kui 30 000 krooni.
• Tehniline abivahend. Tööturuamet annab Teile tasuta kasutamiseks vajaliku
tehnilise abivahendi, milleta puudest tulenevalt ei oleks võimalik tööülesandeid
täita. Abivahendi kasutusele andmiseks sõlmime Teie või tööandjaga lepingu.
• Abistamine tööintervjuul. Puudest sõltuvalt võib tööintervjuu olla Teie jaoks
keeruline, kui ei ole inimest, kes abistaks. Leiame Teile abilise, kellega
tööandja juurdevestlusele minna.
• Iseseisvus uuel töökohal. Uus töökoht on väljakutse igaühele. Sageli on vaja
abilist, kes toetaks ja õpetaks. Leiame Teile vajadusel tugiisiku, kes Teid
esimesel tööaastal juhendab ning kohustustega kohaneda aitab.

III Teenused puudega töötajale:
• Töökoha ja -vahendite kohandamine. Kas tunnete, et puudest tulenevalt on
töötamise jätkamiseks vaja töökohta või -vahendit kohandada? Pakume töökoha
ja -vahendite kohandamise teenust, mille abil vajalikke ümberkorraldusi teha.
Hüvitame Teie tööandjale kohanduse maksumuse kuni 50 000 krooni ulatuses.
• Tehniline abivahend. Kui Teil ei ole varem olnud võimalust või vajadust
kasutada tehnilist abivahendit või vana abivahend vajab väljavahetamist, siis
pakub Tööturuamet Teile tasuta abivahendit töö jätkamiseks. Abivahendi
kasutusele andmiseks sõlmime Teie tööandjaga lepingu.
• Toimetulek töökohal. Töökohal võib ette tulla muutusi. Nendega paremaks
toimetulekuks saate abi tugiisikult, kelleks on Teie töökaaslane. Tugiisik toetab
ja julgustab Teid uute tööülesannete täitmisel. Tööturuamet hüvitab tugiisiku
lisatöö.
• Erialakoolitus. Kas tunnete, et antud töö ei sobi Teile enam tervisest, puudest
tulenevalt ja leiate, et võiksite leida rakendust uuel töökohal, uuel erialal?
Tööturuamet pakub Teile võimalust saada tasuta ümberõpet.
• Erandlikud lahendused. Kui Teil tekib takistusi osaleda Tööturuameti poolt
pakutavates teenustes või on Teil oht kaotada töö, siis on võimalik Teie puude
iseärasusi arvesse võttes pakkuda lisaks toetavaid teenuseid. Nt viipekeele tõlk,
invatransport, isiklik abistaja koolitusel või praktikal osalemise ajal jmt.

Sobiva teenuse valikul aitab Teid kohalikus Tööturuameti esinduses puuetega
inimeste konsultant. Teenuste saamiseks palume eelnevalt aeg kokku leppida.
Igas maakonnas on üks või mitu esindust. Vaadake lähemalt www.tta.ee või
küsige infot telefonil 15501.
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