
Ettevõtetele pakutavad teenused:  

 

 Värbamine ja valik; 

 Tugi töökoha kohandamisel 

ja hilisem monitoorimine; 

 Informatsioon ja nõu ligipää-

setavuse ja abivahendite  

osas. 

Asutuse nimetus 

 

 

 

Puudega töötaja 

värbamine 



 Rahalised toetused (toetused, 

to o koha kohandused, tugisik) 

 Tunnustus ettevõttele kaasamise 

eest; 

 Puuetega inimeste panus ettevo t-

tesse; 

 Suurenenud turud puuetega ini-

meste, nende perekondade ja so p-

radest tarbijate na ol. 

 Positiivne organisatsioonikliima 

ja teiste to o andjate motivatsioon; 

 Inimestele keskendunud to o kesk-

kond; 

 Firma maine on avalikkuse ees 

paranenud. 

Praktilised soovitused: 

 

 Õ pi, kuidas suhelda puuetega inimestega; 

 Vaata, et firma dokumendid ei oleks diskri-

mineerivad ning et ettevo te oleks ligipa a se-

tav igasugustele inimestele; 

 Koosta to o kirjeldused, na idates a ra ameti-

koha baasu lesanded; 

 Õle kindel, et pakutav to o  ei ohusta inimese 

tervist; 

 Paku vajalikku ja mugavat , et inimene  

saaks to husalt oma to o d teha; 

 Kohtle puudega to o tajaid sama va a rikuse ja 

austusega, millega koheldakse ko iki teisi; 

 Tea, et va ljao ppe saanud puudega inimesed 

on kvalifitseeritud spetsialistid; 

 Teavita juhte  ja kaasto o tajaid puudega ini-

mesega suhtlemise vormidest nind edenda 

ligipa a setavust; 

 Kindlusta isiklike ja meditsiiniliste andmete 

konfidentsiaalsus; 

 Ku si finantsilist tuge ja teenuseid, mida pa-

kutakse  puuetega inimeste to o levo tmisel. 

Väldi 

 

 Mo tlemist, et puudega inimesed ei ole 

„to o jo ud“, neil ei ole to o kogemust vo i vasta-

vat koolitust ja nad ei taha vo i ei pea to o ta-

ma; 

 Eelarvamust, et kindlad to o kohad ei ole 

puuetega inimestele sobivad; 

 Puuetega inimeste va rbamist, kellel ei ole 

vajalikku kvalifikatsiooni edukaks to o ga toi-

metulekuks, isegi, kui on vo imalik to o kohta 

fu u siliselt  kohandada; 

 Mo tlemist, et sa ei saa ebakompetentset to o -

tajat lahti lasta ainult seeto ttu, et tal on puue; 

 Mo tlemist, et to o o nnetuste risk suureneb 

ainult seeto ttu, et to o tajal on puue; 

 Mo tlemist, et to o kindlustusmakse kasvab; 

 Mo tlemist, et to o koha kohandamine on aja-

mahukas ja kallis; 

 Mo tlemist, et firmal ei ole to o d, mida saaks 

teha puudega inimene; 

 Õletamist inimese vo ime u le u lesannet soori-

tada; 

 Mo tlemist, et puudega inimesed puuduvad 

to o lt sageli ning ei ole korrektsed.   

Eelised puuetega 

töötajate värbamisel 


