Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse
taotlemine eesti.ee

Taotluse esitamine sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamiseks

2.

Isikul tuleb siseneda portaali eesti.ee ja minna menüüvaliku E-Teenused kaudu
leheküljele E-Teenused.
Valida sealt Kodanikule.

3.

Valida vasakmenüüst Tervis ja tervisekaitse.

1.

4.

Järgmisest valikust Riigilt sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse hüvitamise
taotlemine

Enne taotluse andmeväljade kuvamist näeb isik selgitust, mis on sotsiaalne rehabilitatsioon
ja kes on õigustatud isikud.

Kui isik on informatiivse osa läbi lugenud, kerib ta lehe alla ning näeb välju, mida tuleb täitma
hakata.
Taotlust saab esitada enda või oma eestkostetava eest. Kui taotlus esitatakse eestkosteava
eest, tuleb taotlusele märkida nii enda kui eestkostetava andmed.

Teises lahtris peab isik valima, kas taotleb teenust kui tööealine psüühikahäirega isik või kui
16-aastane ja vanem isik.

Taotlusel kuvatakse taotleja kui taotleja andmed Rahvastikuregistrist (eesnimi,
perekonnanimi, isikukood, maakond, vald, asula, tänav, maja, korter ja postiindeks).
Aadressi andmeid saab muuta sellisteks, nagu isik soovib, et nad tegeliku elukoha
aadressina Sotsiaalkindlustusametisse jõuaks. Siinne aadressi muutmine ei muuda isiku
aadressiandmeid Rahvastikuregistris.
Lisaks kuvatakse taotleja telefoninumbri ja e-posti aadressi sisestamiseks vastavad väljad.
Ka need väljad tuleb täita. Kui isik soovib, et dokumendid saadetaks talle e-postiga, siis tuleb
kindlasti täita väli E-posti aadress.

Järgmisena tuleb isikul valida õigustatuse alus. Isik saab puuduva töövõime valida alates
01.07.2016 kui Töötukassa hakkab esmakordsetel taotlejatel töövõimet hindama. Kui isik ei
ole ennetähtaegse vanaduspensioni, vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse
saaja või puuduva töövõimega isik, siis tuleb tal valida kolmas valik: ei ole töötuna arvele
võetud, ei tööta, ei ole registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva
abikaasa maksukohuslaste registris, ei omanda põhi, üldkesk-, kutse- või kõrgharidust.
Peale seda tuleb isikul hinnata oma toimetulekuvõimet ning abivajadust rehabilitatsiooni
vajaduse hindamisel.

Kui isikul on soov oma taotlusega esitada lisadokumente, saab ta need üles laadida. Samuti
saab isik trükkida vabatekstina lisainfo.

Taotluse all on vormil kaks nuppu. Nupp Esita taotlus esitab taotluse Sotsiaalkindlustusametile
menetlemiseks. Nupp Salvesta ei esita taotlust, vaid salvestab selle portaali juhuks, kui isik
soovib selle taotlusega hiljem veel edasi töötada. Esitamise või salvestamise õnnestumise
korral kuvatakse ekraanil vastav teade. Kui esitamine või salvestamine ei õnnestunud (näiteks
on mingid andmed taotlusele sisestamata), siis kuvatakse ekraanil veateade, mille järgi saab
kõrvaldada vead taotluselt.

