Tööturuameti kontaktandmed
Hiiumaa
Põllu 17, Kärdla 92412
tel 463 2143, faks 463 2144
hiiu@tta.ee

Raplamaa
Tallinna mnt 14, Rapla 79513
tel 485 7987, faks 485 8030
rapla@tta.ee

Ida-Virumaa
Keskväljak 9, Jõhvi 41531
tel 337 5590, faks 337 1091
idaviru@tta.ee

Saaremaa
Kitsas 3, Kuressaare 93814
tel 452 4060, faks 452 1061
saare@tta.ee

Jõgevamaa
Suur 14, Jõgeva 48306
tel 772 2450, faks 772 2450
jogeva@tta.ee

Tallinn ja Harjumaa
Endla 4, Tallinn 10142
tel 626 3252, faks 626 3241
tallinn@tta.ee

Järvamaa
Tallinna mnt 18, Paide 72715
tel 385 1117, faks 385 1217
jarva@tta.ee

Tartumaa
Riia 35, Tartu 50410
tel 742 7155, faks 742 7158
tartu@tta.ee

Läänemaa
Jaama 13, Haapsalu 90507
tel 473 5517, faks 473 5517
laane@tta.ee

Valgamaa
Vabaduse 26, Valga 68204
tel 767 9780, faks 767 9789
valga@tta.ee

Lääne-Virumaa
Tallinna 12, Rakvere 44306
tel 322 3453, faks 322 3777
rakvere@tta.ee

Viljandimaa
Jakobsoni 11, Viljandi 71020
tel 435 4644, faks 435 4648
viljandi@tta.ee

Põlvamaa
J. Käisi 1a, Põlva 63305
tel 799 7803, faks 799 5000
polva@tta.ee

Võrumaa
Jüri 54, Võru 65604
tel 782 3706, faks 782 1848
voru@tta.ee

Sõidu ja majutustoetust
saab taotleda tööturukoolitusel
ja tööpraktikal osaleja
Sõidu- ja majutustoetuse saamiseks tuleb täita avaldus. Toetust makstakse osaletud päevade eest.
Ühes kuus hüvitatakse nii sõidu- kui majutuskulusid, kuid ühe päeva eest hüvitatakse kas sõidu- või
majutuskulud. Toetuse ülemmäär on 1200 krooni
kuus.

Tööturukoolitus
Tööpraktika
Tööharjutus

Sõidukulude arvutamisel arvestatakse lühimat teed
elu- ja koolitus/praktikakoha vahel. Toetust makstakse läbitud kilomeetrite alusel. Vahemaad alla 500
meetri ei arvestata ning 500 meetrit ja üle selle ümardatakse kilomeetrini. Sõidukulusid hüvitatakse iga
läbitud kilomeetri kohta 1 kroon ja 50 senti, kuid mitte
rohkem kui kuu päevamäär. Kuu päevamäär leitakse
kuu ülemmäära (1200 krooni) jagamisel tööpäevade
arvuga vastaval kalendrikuul.
Majutuskulud hüvitatakse tasutud arve alusel, kuid
ühe päeva kohta mitte rohkem kui kuu päevamäär.
Kuu päevamäär leitakse kuu ülemmäära (1200 krooni)
jagamisel tööpäevade arvuga vastaval kalendrikuul.
Majutusteenuse osutajaks võib olla registreeritud majutusettevõte või majutust pakkuv õppeasutus.

Pärnumaa
Ringi 12, Pärnu 80010
tel 447 2183, faks 447 2183
parnu@tta.ee

www.tta.ee

Tööturukoolitus aitab tööle

Töökogemus tööpraktika kaudu

Tööturukoolitus on tööalane koolitus, kuhu töötu
suunatakse eelnevalt kokkulepitud individuaalse tööotsimiskava alusel. Koolitus kestab kuni 12 kuud.

Tööpraktika annab Teile reaalse töökogemuse. Praktikale suunatakse Teid vastavalt eelnevale kokkuleppele individuaalse tööotsimiskava alusel.

Abiks tööturukoolituse valikul:

Tööpraktikal osalemine

• Tutvuge ajalehtedes, internetis ja Tööturuametis
leiduvate tööpakkumistega.
• Kujundage ülevaade, millise töö vastu Te huvi
tunnete ja keda tööturg vajab.
• Kaaluge, kas pakutav töö sobib Teile ja milliseid
lisaoskusi on selle jaoks vaja.
• Vajadusel aitab õppe- ja töösoove täpsustada Tööturuameti karjäärinõustaja.

Tööpraktika kestab kuni 4 kuud, 8 tundi päevas (kuni
40 tundi nädalas). 16–17-aastased osalevad tööpraktikal 7 tundi päevas (kuni 35 tundi nädalas).

Nõuanded
tööturukoolitusel osalejale:
• Võtke osa kõigist õppetundidest.
• Mõjuval põhjusel (nt haiguse tõttu) puudumisest
teatage esimesel võimalusel kursuse korraldajale.
• Haiguse tõttu puudumise kohta esitage arstitõend.
• Pöörduge Tööturuameti konsultandi poole määratud ajal (eelneva kokkuleppe olmasolul võib
ühendust võtta ka telefoni teel).
• Pärast kursuse lõpetamist esitage Tööturuametile
koolituse läbimist tõendav dokument.
• Kursuse lõpetamisel täitke küsitlusleht.

Tööturukoolituse stipendium
Kui võtate osa vähemalt 40 tundi kestvast koolitusest,
on Teil õigus saada stipendiumi. Stipendium arvutatakse koolitaja esitatud andmete alusel iga õppetööl
osaletud tunni eest (3.75 krooni/tund). Stipendiumi
makstakse kord kuus kas Teie pangakontole või posti
teel.

Kohustused
Praktika ajal tuleb pidada praktikapäevikut, kus kirjeldate täidetud tööülesandeid. Päeviku esitate Tööturuametisse hiljemalt iga kuu 5. päeval.
Mõjuval põhjusel, näiteks haiguse tõttu puudumisest tuleb tööandjale teatada esimesel võimalusel.
Haigestumist kinnitab arstitõend.

individuaalse tööotsimiskava alusel.
Pärast tööharjutuse läbimist analüüsite koos Tööturuameti konsultandiga, millistes tööturuteenustes
osalemine on veel vajalik uue töökoha leidmiseks.

Tööharjutus on suunatud Teile, kui Te:
• ei ole pikka aega töötanud;
• ei oma töökogemust.

Tööharjutuse stipendium
Kui osalete tööharjutusel, on Teil õigus saada stipendiumi. Stipendiumi suurus on 1,85 krooni iga osaletud tunni eest. Stipendiumi makstakse kord kuus kas
Teie pangakontole või posti teel.

Tööpraktika stipendium
Tööpraktika ajal on Teil õigus saada stipendiumi.
Stipendium arvutatakse tööandja esitatud andmete
alusel iga praktikal osaletud tunni eest (3.75 krooni/tund). Esimesel kuul makstakse stipendiumi ühekordse tunnimäära alusel, teisel kuul 1,5-kordse tunnimäära alusel. Kolmandal ja neljandal kuul 2-kordse
tunnimäära alusel.
Stipendiumi makstakse kord kuus kas Teie pangakontole või posti teel.

Tööharjumuse kujundamine
Tööharjutus aitab taastada või kujundada tööharjumust.
Tööharjutusel tehakse kergemaid töid, mis ei nõua
erialaseid teadmisi või milleks vajalikud oskused
omandatakse tööharjutuse käigus juhendaja nõustamisel. Tööharjutus kestab kuni 3 kuud. Tööharjutusele suunakse Teid vastavalt eelnevale kokkuleppele

Töötutele suunatud ümberõppeprojekt Ida-Virumaal 2004.

Kõik riiklikud tööturuteenused on tasuta.
töövahendus · teavi�
tööruumide ja -vahendite kohandamine · tehniline abivahend · abistamine tööintervjuul · tugiisikuga töötamine

Foto: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

