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Rae Vallavalitsusele
TAOTLUS
Meetmes „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“
(sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määrus nr 4)
osalemiseks ja eluruumi kohandamiseks
Taotleja (kohanduse vajaja) andmed
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood
Registreeritud elukoht
Telefon
E-posti aadress
Taotleja seadusliku esindaja andmed
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood
Esindusõiguse alus
(lapsevanem, eestkostja,
volitatud isik)
Telefon
E-posti aadress
Kohandatava eluruumi andmed
Küla/asula

Kinnistu nimi

Maja nr

Korteri nr

Eluruumi
taotleja

omandis/pereliikme omandis
kaasomandis/pereliikme kaasomandis
kasutusel lepingu alusel

Kohanduse andmed
Toetusega soovitakse parandada taotleja eluruumi tingimusi järgmisteks
igapäevategevusteks ning teha alljärgnevaid kohandusi (märgi sobivad
kohandused, võib ka mitu):
liikuvusega seotud toimingute parandamiseks:
platvormtõstuki paigaldamine;
laetõstuki paigaldamine;
vaheplatvormita kaldtee rajamine;
ukseava automaatika paigaldus;
hoone välisukse ava kohandus;
korteri välisukse ava kohandus;
siseukse ava kohandus;
ukseava lävepakkude eemaldamine/ uksekünnise paigaldus.
hügieenitoimingute parandamiseks:
tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi)
kohandus;
WC-ruumi kohandus;
inva WC-poti paigaldus;
tavalise kraanikausi asendamine invakraanikausiga;
käsipuude paigaldus.
köögitoimingute parandamiseks:
köögi tööpinna ja tehnika madalamale tasapinnale toomine
muu
Eluruumi kohanduse vajaduse põhjendus ja vajalike kohandustööde kirjeldus

Lisatavad dokumendid
koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist;
koopia taotleja esindaja isikut tõendavast dokumendist;
koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (eestkoste seadmise kohtumäärus,
volikiri);
koopia puude raskusastme tuvastamise dokumendist;
eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike, vajadusel korteriühistu kirjalik nõusolek
kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või
kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;
kohandamise hinnapakkumine vähemalt kolmelt töövõtjalt;
olemasolu korral eksperdi hinnang eluruumi kohandamise vajaduse kohta.
Kinnitused (märgi kastidesse rist; taotluse menetlemine eeldab kõikide punktide
kinnitamist):
kinnitan, et kohandatav eluruum on ette nähtud aastaringseks elamiseks ning
on taotleja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht
kinnitan, et olen nõus kohandatavate ruumide pildistamisega enne ja pärast
tööde teostamist
kinnitan, et taotluses ja selle lisades esitatud andmed on õiged ning olen
teadlik, et valeandmete esitamisel kaotan õiguse toetuse saamiseks ning
kohustun eraldatud toetuse tagastama
taotluse allkirjastamisega annan oma elukohajärgse omavalitsuse,
Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja rakendusüksuse töötajatele,
kes osalevad projekti eluviimisel, õiguse töödelda minu poolt käesolevas
taotluses esitatud ja projekti raames tulevikus esitatavaid isikuandmeid, sh
delikaatseid isikuandmeid minule antava abi ja toetuse eesmärgil

Otsuse ja lepingu kättesaamise viis
e-postiga
lihtkirjaga taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil
tähtkirjaga taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil
Taotleja või tema seaduslik esindaja

kuupäev

nimi

allkiri

