Kallite abivahendite (maksumusega üle 3195 eurot) taotlemine Tallinnas
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet võtab vastu nõuetekohaseid taotlusi kallite abivahendite
soetamiseks 2015. aastal 4 osas.
Taotluse esitaja peab olema rahvastikuregistri järgselt Tallinna linna elanik ( lapsed,
tööealised isikud või vanaduspensioniealised isikud) ning vastama Tehniliste abivahendite
taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord § 2. toodud nõuetele.

Taotlusi on võimalik esitada kuni järgnevate kuupäevadeni;
16.02.2015
30.04.2015
24.08.2015
19.10.2015

Riikliku komisjoni toimimise ajad on;
26.03.2015
11.06.2015
24.09.2015
26.11.2015 viimase komisjoni toimumine sõltub 2015. Eelarvejäägi seisust.
Sotsiaalministri 14.12.2000 määrus nr 79
„Tehniliste abivahendite taotlemise ja
soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord“ (Tehniliste abivahendite taotlemise ja
soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord)

Määruse paragrahv 51 järgselt on keerulisema tehnilise abivahendi soodustingimustel
ostmiseks või laenutamiseks vajalikud järgmised dokumendid:
1) taotlus kohalikule ekspertkomisjonile (vabas vormis),
Ees ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, kontakt telefoni nr, avalduses märkida,
millist abivahendit soovitakse, vajaduse põhjendamine, eelmise abivahendi soetamise aeg.
2) isikliku abivahendi kaart – avaldusele märkida abivahendi kaardi number.
3) eriarstitõend või rehabilitatsiooniplaani koopia.
4) hinnapakkumised (vähemalt 2 hinnapakkumist).
5) keerulisemate juhtumite puhul on vaja Astangu Puudealase Teabe ja Abivahendikeskuse
eksperthinnangut.
Peale eelpool nimetatud kuupäeva saabumist edastatakse saabunud taotlused
Sotsiaalministeeriumi juures tegutsevale üleriigilise tehniliste abivahendite ja
rehabilitatsiooniteenuste ekspertkomisjonile.
Taotlused, mis ei ole esitatud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile 16. veebruariks,
11. maiks, 24. augustiks 19. oktoobriks 2015 või taotlused, mis on küll esitatud
õigeaegselt, aga mille puhul esineb nõuetele mittevastavusi, Sotsiaalministeeriumisse ei
edastata.

Vajalikud dokumendid on võimalik tuua või saata posti teel aadressil Narva mnt 11D (II
korrus) kabinet 222 Kerti Kollom Seidelberg nimele või saata digitaalselt allkirjastatuna eposti teel aadressile: Kerti.Kollom-Seidelberg@tallinnlv.ee või sotsiaal@tallinnlv.ee

Lisainformatsioon
Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet
Kerti Kollom Seidelberg
6457804
Kerti.Kollom-Seidelberg@tallinnlv.ee

Lisa 1. Avalduse blankett
Lisa 2. Hea teada.
Hea teada!
Enne kalli abivahendi taotlemist:






Planeeri abivahendi taotlemist võimalusel pikalt ette ning ära jäta kohtumist
ettevõtetega ning dokumentide viimist viimasele hetkele. Ka ettevõtete töökoormus
suureneb komisjoni eelsel ajal ning pikemalt ette planeerides on kergem kohtumiseks
sobivat aega leida.
Varu aega ja kannatust, sest kalli AV taotlemine on pikk protsess.
Paljudel ettevõtetel on igakuised maakondlikud vastuvõtud ja teostavad
koduvisiite üle Eesti.
Vajalik on kohtuda vähemalt kahe ettevõttega, kes pakuvad sobivat abivahendit.

Miks on kohtumine vajalik?
Võimalus abivahendit proovida ning veenduda selle sobivuses.
Võimalik tutvuda ettevõtte tootevalikuga.
Pidevalt tuleb turule uusi abivahendeid ning erinevate ettevõtete tootevalik on erinev.
Praktika näitab, et olles ettevõtte spetsialistiga kohtunud, siis on pakkumises
arvestatud kõiki vajalikke ja olulisi detaile, mis telefonivestluses või meili teel
suheldes ei selgu, kuid võivad mängida olulist rolli toote sobivuses kliendile.
5. Komisjoni eelistus on ettevõte, kes on kliendiga kohtunud.
6. Tagatud on hinnapakkumiste võrreldavus ja sobivus kliendile.
1.
2.
3.
4.

Pärast komisjoni:






Kalli abivahendi taotlemise positiivse otsuse korral on kliendil õigus pöörduda üle
Eesti vastavat abivahendit pakkuvate ettevõtete poole, et riiklikust komisjonist
eraldatud summa eest osta vajalik toode. Riiklik komisjon eraldab rahasumma, mitte
konkreetse abivahendi.
Abivahendi eest tasumisel kaetakse abivahendi maksumuse riigi osaluse protsent
pärast isiku omaosaluse protsendi tasumist.
Riigi osalus abivahendi eest tasutakse Sotsiaalministri poolt kehtestatud piirhinna
ulatuses.

Kliendi õigused:







Kliendil on õigus valida ka kallim toode. Vahe lisandub kliendi omaosaluse summale.
Kliendil on õigus võtta hinnapakkumine kõikidelt ettevõtetelt üle Eesti (ka nendelt,
kellel ei ole kohalikku esindust või lepingut omavalitsusega).
Komisjoni praktika näitab, et otsust ei määra mitte abivahendi hind, vaid vajaduse
piisav põhjendus.
Tehnilisi abivahendeid soodustingimustel müüvad ja laenutavad ettevõtted peavad
abivahendi müümisel või laenutamisel tagama kliendile abivahendi sobitamise,
kohandamise ning esmase kasutamise ja hooldamise õpetamise.
Kliendil on õigus tagastada mittesobiv abivahend! Kui eritellimusel valmistatud või
kohandatud
soodustingimustel
eraldatud
tehniline
abivahend
osutub
kasutuskõlbmatuks garantiiaja jooksul või selgub, et eraldatud abivahend isikule ei
sobi, loetakse abivahend selle väljastanud ettevõtte praagiks ja see kuulub
ümbertegemisele või vahetamisele ettevõtte omavahendite arvelt.

