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Puuetega inimestele hüvitab rii k sotsiaaltoetuste kaudu kõrvalabi vajadusest tingitud 
lisakulud. Kõrvalabi vajadus määratakse puude raskusastme kaudu. 

Puue võib olla sügav, raske või keskmine. Puude aste sõltub sellest, kas inimene vajab 
kõrvalabi 24 või 12 tundi ööpäevas või vähemalt korra nädalas. Puude raskusaste võib 
rehabilit eerimise, abivahendite kasutamise, elukeskkonna kohandamise või muude asjaolude 
mõjul muutuda. 

Puuetega inimeste sotsiaaltoetused ei ole seotud töövõimetuspensioni saamise ega selle 
suurusega. Samuti makstakse toetust sõltumata sellest, kas puudega inimene töötab või mitte. 
Sotsiaaltoetusi määratakse ja makstakse Eesti alalisele elanikule või tähtajalise elamisloa 
alusel Eestis elavale isikule lisakulutusi põhjustava keskmise, raske või sügava puude korral. 

 
Sotsiaaltoetused puudega inimesele on: 
• Puudega lapse toetus;  
• Puudega täiskasvanu toetus;  
• Puudega vanema toetus;  
• Õppetoetus;  
• Rehabilit atsioonitoetus;  
• Täienduskoolitustoetus. 
 
Puudega inimese hooldajale makstakse hooldajatoetust. 
Sotsiaaltoetuste taotlemiseks: 
• pöördu elukohajärgsesse pensioniametisse, kuhu võta kaasa puude raskusastme 

määramise otsus ja isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart); puudega lapsele toetuse 
taotlemiseks tuleb esitada sünnitunnistus  

• puudega vanema toetuse, hooldajatoetuse, õppetoetuse, rehabilit atsioonitoetuse ja 
täienduskoolitustoetuse taotlemiseks on vajalikud lisadokumendid, mille kohta saad 
täpsemat teavet pensioniametist 

• täida pensioniametis vormikohane taotlus, kus märgi, milli seid toetusi taotled  
 
Puuetega inimestel on õigus taotleda soodustingimustel tehnili si abivahendeid. Tehnili sed 

abivahendid on tooted, instrumendid, varustus või tehnili sed süsteemid, mille abil on võimalik 
ennetada tekkinud või kaasasündinud kahjustuse või puude süvenemist, kompenseerida 
kahjustusest või puudest tingitud funktsioonihäiret, parandada või säilit ada võimalikult kõrget 
füüsili st ja sotsiaalset iseseisvust ning tegutsemisvõimet. 

Soodustingimustel tehnili ste abivahendite ostmist, laenutamist või nendega seotud 
teenuste kompenseerimist võivad taotleda: 

1. lapse vanemad või eeskostja lapsele 
2. tööealised isikud, kellel on tuvastatud töövõime kaotus alates 40% (kuulmispuude 

puhul kuulmislangus alates 30 detsibelli st) või on määratud invalii dsusgrupp 
3. vanaduspensioniealised isikud, kellel abivahend võimaldab parandada toimetulekut 

 
Tehnili ste abivahendite kasutamise vajaduse määrab: 
1. tehnili ste väikeabivahendite korral perearst või raviarst 
2. keerulisemate tehnili ste abivahendite korral eriarst või rehabilit atsiooni asutus 
 
Perearst või raviarst väljastab isikule vabas vormis abivahendi vajaduse tõendi. 



Soodustingimustel tehnili ste abivahendite ostmise, laenutamise taotlemiseks pöördub isik 
elukohajärgsesse maavalitsusse isikliku abivahendi kaardi saamiseks. 

Esitada tuleb: 
• Pere- või raviarst tõend tehnili se abivahendi määramise kohta 
• Taotleja isikut tõendav dokument (pass) 
• Puude olemasolu korral tõend puude raskusastme määramise kohta 
 
Soodustingimustel müüvad ja/või laenutavad tehnili si abivahendeid ainult  sotsiaalministri 

poolt kinnitatud nimekirja kantud asutused ja ettevõtted. Asutusel peab olema sõlmitud 
maavalitsusega vastav leping, kui leping puudub on isikul võimalus osta ja/või rentida 
tehnili si abivahendeid täishinnaga. 

Kui isikul abivahendi firmasse minnes puudub isiklik abivahendi kaart, siis tuleb taotlejal 
osta ja/või rentida abivahend täishinnaga. Lisaks isiklikule abivahendi kaardile peab taotleja 
esitama isikut tõendava dokumendi ja perearsti või raviarsti tõendi abivahendi vajaduse kohta.  

Lõpetuseks tooksin välja puudega inimesele puude alusel antavad toetused, teenused, 
soodustused 
1) Töövõimetuspension 
2) Puuetega inimeste sotsiaaltoetused 
3) Abivahendid 
4) Sotsiaalhoolekande seaduse alusel kohaliku omavalitsuse poolt osutatavad teenused 
5) Seoses tööga  
6) Sõidusoodustused 
7) Mootorsõiduki impordimaksud 
8) Puudega inimese parkimiskaart 
9) Liikluskindlustuspolii s 
10) Hüvitised lii klusõnnetustes tekkinud puude korral 
11) Põhihariduse- ja kutseõppega seoses 
12) Puudega lapse rehabilit atsiooniplaani alusel osutatavate rehabilit atsiooniteenuste kulude 

katmine 
13) Erivajadustega inimeste rii kliku hoolekande teenused 
14) Soodustused seoses raviga 
15) Kodakondsuse ja passi taotlemisel 
16) Seoses kaitseväega 
17) Nõuded lii kumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste lii kumisvõimaluste tagamiseks 

üldkasutatavates ehitistes  
 


