EESTI TÖÖTUKASSA VABATAHTLIKU TÖÖ TEENUS – JUHENDMATERJAL ÜHENDUSTELE

Vabatahtlik – vabatahtlikule tööle suunatud registreeritud töötu
Töötukassa konsultant – registreeritud töötu kontaktisik Eesti Töötukassas
Teenusepakkuja – Eesti Töötukassa lepingupartner, kes korraldab vabatahtliku töö teenust
Töötukassa kontaktisik – vabatahtliku töö korraldaja kontaktisik Eesti Töötukassas

Eesti Töötukassa teavitab registreeritud töötuid vabatahtliku töö teenuse võimalusest ja edastab info vabatahtliku töö pakkujate kohta.


Vabatahtliku töö huviline võtab ühendust teenusepakkujaga ja lepib sobivusel kokku vabatahtlikuna alustamise kuupäeva, täpse vabatahtliku töö tegevuse ja selle
intensiivsuse.





VABATAHTLIK

TEENUSEPAKKUJA

*Vabatahtlik teatab teenusepakkujaga kokku lepitud vabatahtliku töö alustamise
kuupäeva etteulatuvalt OMA TÖÖTUKASSA KONSULTANDILE.
Eesti Töötukassa suunab töötu etteulatuvalt vabatahtlikule tööle ning töötu
allkirjastab individuaalse tööotsimise kava (ITK). ITK-le on märgitud teenusele
suunamise periood. Töötukassa konsultant selgitab töötule, et töötu vastutab oma
suunamisperioodi võimalikust pikendamisest teavitamise eest ning selgitab, mille
alusel makstakse töötule päevastipendiumi ja sõidutoetust.

*Teenusepakkuja teavitab etteulatuvalt oma töötukassa kontaktisikut
vabatahtlikuna alustava
töötu
nimest, tegevuse alguskuupäevast ja
planeeritavatest tegevustest.

Töötukassa vabatahtlikud osalevad vabatahtlikena korraga ühe suunamisperioodi
vältel. Kui töötu suunatakse teenusele näiteks 30-päevaks ja ta soovib seda perioodi
pikendada, peab ta sellest teavitama oma konsultanti.
Juhul, kui töötu ei teavita õigeaegselt oma konsultanti, ei maksta talle vabatahtlike
töö teenusel osalemise eest tagasiulatuvalt sõidutoetust ja päevastipendiumi.

Eesti Töötukassa kaudu vabatahtliku töö teenusele suunatud inimesi ei ole tarvis
registreerida töötamise registris vabatahtlikena.
Teenusepakkuja võib vajadusel sõlmida vabatahtlikuga konfidentsiaalsuslepingu või
muid kokkuleppeid. Vabatahtlikule ei tohi maksta töötasu.



Töötu võib osaleda vabatahtlikul tööl maksimaalselt kuni 3 kuud
Vabatahtlik võib osaleda kuni 4 päeva nädalas. Nädal on esmaspäevast
pühapäevani. 4 päeva reegel kehtib põhimõttel, et töötul peab olema garanteeritud
nädalas 1 vaba argipäev, mil ta otsib tööd ja osaleb töövestlustel

*Teenusepakkuja korraldab vabatahtliku töö osavõtulehe täitmise ning vastutab
selle tähtaegse esitamise eest.
Juhul, kui vabatahtlik töö on erandkorras intensiivsem ja toimub enam kui 4 päeva
nädalas, peab teenusepakkuja selle etteulatuvalt kooskõlastama oma töötukassa
kontaktisikuga. Samuti tuleb vajadusel kooskõlastada tegevuse korraldamine
lepingus märgitust erineval aadressil.


*Teenusepakkuja esitab iga osalenud töötu osavõtulehe töötukassa kontaktisikule
hiljemalt järgneva kalendrikuu 5. kuupäevaks. Aruandlus esitatakse eelnenud
kalendrikuul toimunud vabatahtlikul tööl osalemise kohta.
Osavõtulehe saab esitada kahepoolselt allkirjastatuna kas paberkandjal või
elektrooniliselt.

*Vajadusel: Vabatahtlik teavitab pärast töötukassa konsultandiga vabatahtliku töö
suunamise pikendamist uuest teenusel osalemise perioodist ka teenusepakkujat.




*Vabatahtliku töö lõppedes annab teenusepakkuja vabatahtlikule kirjaliku kinnituse
Vabatahtlikus töös osalemise kohta ning esitab Eesti Töötukassale vabas vormis
kirjaliku tagasiside, kus kirjeldab lühidalt töötu töö tulemust ning annab hinnangu
tema tööharjumusele ja motivatsioonile.

