___________________________LINNAOSA VALITSUSE
SOTSIAALHOOLEKANDE OSAKONNALE

Sotsiaaltransporditeenuse taotlus
* väljade täitmine on kohustuslik
Põhiandmed
Isikuandmed

Eesnimi*
Perenimi*
Isikukood*
Registreeritud elukoht*
Sidevahendid
E-post
Tegelik elukoht

Telefon

Kontaktisikute andmed (kuni 2 isikut) – palun täitke vajadusel
Kontaktisikut ei pea märkima, kui Te seda ei soovi. Saab sisestada kuni kahe kontaktisiku andmed.
Kontaktisikul on võimalik sotsiaaltransporditeenuse kasutajat vajaduse korral esindada.

Kontaktisik 1 andmed
Eesnimi
Perenimi
E-post
Telefon
Seos: □ abikaasa □ elukaaslane □ eestkostja □ vanem □ õde/vend □ töökaaslane
□ hooldaja □ sotsiaal- või lastekaitsetöötaja □ muu – täpsusta seos
Kontaktisik 2 andmed
Eesnimi
Perenimi
E-post
Telefon
Seos: □ abikaasa □ elukaaslane □ eestkostja □ vanem □ õde/vend □ töökaaslane
□ hooldaja □ sotsiaal- või lastekaitsetöötaja □ muu – täpsusta seos
Abivahendid ja lisainfo
Kasutan abivahendit
Kasutan saatjat

jah/ei
jah/ei
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Lisatud abivahend □ passiivratastool □ kahekäeratastool □ ratastel käsivarte toetamise laud
□ alusega käimislaud □ käimistool □ käru □ kepp □ kargud □ juhtkoer □ saatja
Märkus abivahendi kasutamine kohta
Põhjenda miks ei ole võimalik kasutada ühissõidukit või isiklikku sõidukit –
Dokumendid
Teenuse vajaduse tõendamiseks esitan allnimetatud dokumendid – palun tõmba rist õigesse kasti

□ Sotsiaalkindlustusameti puude raskusastme või lisakulude tuvastamise otsus
□ Töötukassa töövõime hindamise otsus
□ rehabilitatsiooniplaan või vajaduse hindamise instrument
□ arstitõend regulaarse dialüüsiprotseduuri vajaduse kohta
□ muu dokument (tööleping, kooliteatis, hindamisinstrument jmt)
Transpordikaartide andmed
Palun vali kaardi liik ja tõmba rist õigesse kasti
Liiniveo- või juhuveoteenuse kasutamisel on isikul valideerimiskohustus.
Kaardi liik □ Tallinna ja Harjumaa ühiskaart □ Eesti üliõpilaspilet □ Eesti õpilaspilet
□ ISIC õpilaspilet □ ISIC üliõpilaspilet □ IYTC noortekaart □ IYTC personalikaart
□ ITIC õpetajakaart
Kaardi number
Kehtiv alates
Kehtiv kuni
Teenuste valik
Soovitud teenuste valimine
Põhjendus, miks puue takistab ühissõiduki ja isikliku sõiduki kasutamist

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Vali teenus
□ Liiniveoteenus
□ Juhuveoteenus
□ Taksoveoteenus
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Teenuse taotlus
Eesmärgi valik
Liiniveo puhul - palun tõmba rist õigesse kasti
Teenuse eesmärk
□ tööle sõiduks
□ õppeasutusse sõiduks
□ hoolekandeasutusse sõiduks
□ dialüüsiprotseduurile sõiduks
Lisateave
Abivahendite vajadused
Vajan sõidukis kohta saatjale
jah/ei
Vajan sõidukis kohta ratastoolile
jah/ei
Sõidusoov 1
Sõidu lähtekoha aadress
Lähtekoha asutus - täida, kui lähtekohaks on asutus
Üleandja isik:
Isik / asutus
Telefon
E-post
Sõidu sihtkoha aadress
Sihtkoha asutus - täida, kui sihtkohaks on asutus
Vastuvõtja isik
Isik / asutus
Telefon
E-post
Sõidusoovi perioodi algus
Sõidusoovi perioodi lõpp
Regulaarsus – palun täpsusta nädalapäevad ja kellaajad
Täpsusta regulaarsust – palun tee valik
E
T
Lähtekohast lahkumise aeg
või Sihtkohta jõudmise aeg
Sõiduga seotud muudatused või lisa sõiduvaba periood
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Sõidusoov 2 (nt koosta sõidusoov vastupidise suunaga, nt koolist > koju)
Sõidu lähtekoha aadress
Lähtekoha asutus - täida, kui lähtekohaks on asutus
Üleandja isik:
Isik / asutus
Telefon
E-post
Sõidu sihtkoha aadress
Sihtkoha asutus - täida, kui sihtkohaks on asutus
Vastuvõtja isik
Isik / asutus
Telefon
E-post
Sõidusoovi perioodi algus
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Sõidusoovi perioodi lõpp
Regulaarsus – palun täpsusta nädalapäevad ja kellaajad
Täpsusta regulaarsust – palun tee valik
E
T
Lähtekohast lahkumise aeg
või Sihtkohta jõudmise aeg
Sõiduga seotud muudatused või lisa sõiduvaba periood
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Juhuveo puhul - palun tõmba rist õigesse kasti
□ teenuse eesmärk – hoolekandeasutusse, tervishoiuasutusse või ametiasutusse sõiduks
Lisateave
Abivahendite vajadused
Vajan sõidukis kohta saatjale
jah/ei
Vajan sõidukis kohta ratastoolile
jah/ei
Juhuveo puhul saab täita ühe nädalapäeva ja kellaaja korraga
1. Sõidusoovi kuupäev
Lähtekohast lahkumise aeg
või Sihtkohta jõudmise aeg
2. Sõidusoovi kuupäev
Lähtekohast lahkumise aeg
või Sihtkohta jõudmise aeg
3. Sõidusoovi kuupäev
Lähtekohast lahkumise aeg
või Sihtkohta jõudmise aeg
4. Sõidusoovi kuupäev
Lähtekohast lahkumise aeg
või Sihtkohta jõudmise aeg
Taksoteenuse puhul - palun tee rist õigesse kasti
□ tavatakso (kohandamata sõiduauto)
□ tõstukiga väikebuss (kohandatud sõiduk)
Lisateave
Taksoteenuse vajaduse põhjendus - vajan teenuse sõiduõigust, sest …

Vajan tasulisi lisateenuseid
jah/ei
Tasuliste teenuste tellimiseks palun pöördu teenuse osutaja poole ja küsi hinnakirja.
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Koondvaade
Kontaktiviis ja andmetöötlus
Nõusolekud
Kinnitan, et esitatud andmed on õiged* Allkiri______________________________________
Annan nõusoleku kontaktandmete edastamiseks sotsiaaltransporditeenust osutavale
koostööpartneritele* Allkiri_____________________________________________________
Teavita mind
Otsusest teatavaks tegemise viis
□ E-posti teel
□ Iseteeninduse kaudu
□ Lihtkirjaga taotlusel märgitud tegeliku elukoha aadressil
□ Tulen järele linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda
Taksokaardi kättesaamise viis
□ Posti teel tegelikku elukohta
□ Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis
Teenusega seotud muudatustest teatavaks tegemise viis
□ E-posti teel
□ Iseteeninduse kaudu
□ Lihtkirjaga taotlusel märgitud tegeliku elukoha aadressil
□ Telefoni teel
□ SMS-i teel
Juhul kui on lisatud kontaktisikuid, siis saab tellida teenuse muudatuse teavitusi ka nende
e-mailidele
Soovin teavitusi ka eelpool kirjeldatud kontaktisikutele:

Allkiri

kuupäev
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