Taotlus juhtkoera saamiseks
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood
Kontaktaadress (tänav/küla, maja ja
korteri number, linna/vald, maakond,
postiindeks)
Kontakttelefon
E-post
Hetkel töötan

Jah

Ei

Hetkel õpin/osalen kursustel

Jah

Ei

Kinnitan, et mul on tuvastatud raske või
sügav nägemisfunktsiooni kõrvalekalle
(nägemispuue)

Jah

Ei

Jah

Ei

Olen olnud juhtkoera kasutaja

Jah

Ei

Hetkel olen juhtkoera kasutaja

Jah

Ei

Olen kohtunud juhtkoera treeneriga.
Kui ei ole, siis palun põhjenda
Põhjendus:

Jah

Ei

Kinnitan, et olen tutvunud juhtkoera
treeneri kinnituskirjaga

Jah

Ei

Kasutan abivahendeid. Kui kasutate
abivahendeid, siis palume need märkida
Abivahend(id):
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Igapäevaseks liikumiseks spetsiaalse väljaõppe saanud juhtkoera vajan sest: /palun
kirjeldage vabas vormis selgitused, miks Teil on juhtkoera vaja. Näiteks enda toimetuleku
kirjeldus; eesmärgid, mida juhtkoer aitab kasutajal saavutada (näiteks iseseisvuse
suurendamine, abiks kooli/tööle minemisel jne/

Taotlusele on lisatud järgmised dokumendid
Teenuseosutaja kinnituskiri
(kohustuslik)
Rehabilitatsiooniplaani koopia juhul, kui
plaan on koostatud enne 01.01.2014
Muu dokument
nimetus):

(märkida

dokumendi

Soovin otsust kätte saada
E-postiga krüpteeritult
(E-kirja manuses olev dokument on krüpteeritud ja
selle avamiseks on vajalik ID-kaart, ID-kaardi
lugeja ning DigiDoc tarkvara, samuti Acrobat
Reader vms tarkvara pdf-vormingus dokumendi
avamiseks)

E-postiga *¹
(E-kirja manuses oleva pdf-vormingus dokumendi
avamiseks on vajalik Acrobat Reader vms tarkvara)

Sotsiaalkindlustusameti
klienditeenindusest
Lihtkirjaga taotlusel märgitud elukoha
aadressil *²
(Lihtkiri saadetakse Teile postkasti)

Tähtkirjaga taotlusel märgitud elukoha
aadressil
(Tähtkiri väljastatakse elukohas või elukohajärgses
postkontoris)

*¹Krüpteerimata dokument edastatakse Teile avatud kujul, mis tähendab, et igaüks, kel on ligipääs Teie
e-posti aadressile, saab Teie dokumendi sisuga tutvuda. Sotsiaalkindlustusamet ei saa tagada Teile
edastatavate andmete turvalisust ja konfidentsiaalsust.
*²Lihtkirjaga saatmise korral ei saa Sotsiaalkindlustusamet tagada Teile edastatavate andmete kohale
jõudmist.
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Olen nõus, et:
 Sotsiaalkindlustusamet kasutab taotluse menetlemisel minu delikaatseid isikuandmeid,
milleks on andmed minu tervise, puude ja töövõime kohta, ja võib edastada nimetatud
andmed
ekspertidele
eksperthinnangu
andmiseks
ning
tutvuda
minu
tegevuskeskkonnaga.
Olen teadlik, et:
 Sotsiaalkindlustusamet võtab vajadusel lisainfo küsimiseks taotlejaga ühendust ning
vajadusel kaasatakse eksperte.
 Sotsiaalkindlustusamet teeb taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse 30
kalendripäeva jooksul, alates kõikide vajalike dokumentide kättesaamise päevast. Vajalike
dokumentide mitteesitamisel on Sotsiaalkindlustusametil õigus lõpetada taotluse
menetlemine.

Taotluse täitmise kuupäev

Ees-ja perekonnanimi

Allkiri

E-postiga saadetav taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud taotleja poolt.
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