Teavitus Euroopa Liidu toiduabi jagamisest
Sotsiaalministeerium jagab Euroopa enim puudust kannatavate inimeste abifondi abil ostetud
toiduabi ka 2016. aasta kevadel. Sotsiaalministeeriumi partner, kes koordineerib toiduabi jagamist
üle Eesti on Toidupank, kes omakorda teeb tihedat koostööd kohalike omavalitustega.
2016. aasta kevadel on toiduabi õigus saada inimestel, kes jaanuaris ja veebruaris taotlesid ja said
toimetulekutoetust või kellele maksti neil kuudel vajaduspõhist peretoetust.
Samuti on toiduabi õigus saada jaanuari ja veebruari kuu toimetulekutoetuse taotlejatel, kes küll
oma sissetuleku tõttu oleksid õigustatud saama toimetulekutoetust, kuid kelle kohta on kohalik
omavalitsus teinud otsuse toetust mitte maksta ning toimetulekutoetuse taotlejatel, kelle
sissetulek pärast tasumisele kuuluvate eluasemekulude maha arvamist (kehtestatud piirmäärade
ulatuses) ületab kuni 15% ulatuses kehtestatud toimetulekupiiri.

Toiduabi väljastatakse alates 06.aprill 2016 Kohtla-Nõmme Vallavalitsuses

Oluline:
•

Kaubale järgi tulles pea kinni päevast ja osutatud kellaajast.

•

Üks komplekt toiduaineid kaalub 16 kg ning sisaldab: 2 tatart, 1 jahu, 1 manna, 1 riisi, 1
rosinaid, 2 rapsiõli, 2 suhkrut, 6 veiselihakonserv, 4 kanalihakonserv, 4 sprotid õlis, 2
purgisuppi, 1 šokolaad, 1 müsli, 1 kohvi. 14 erinevat toiduainet, 29 ühikut.

•

Toiduabile järele tulles tuleb kaasa võtta üks terve komplekt.

•

Ühe toiduabi komplekti kaasavõtmiseks tuleb kindlasti kaasa võtta kaks tugevat kotti.

•

Komplektide arv sõltub teie pere/leibkonna liikmete arvust, mille deklareerisite
sotsiaaltöötajale siis, kui toetust taotlemas käisite. Kui teie pere saab enam kui ühe
komplekti, palume kaasa võtta vastava arvu kotte.
Näide:
5-liikmeline pere, kus kõigile on ette nähtud toiduabi saab viis komplekti toiduabi ehk 5 x 16=
80 kg. Vajalik seega vähemalt 5 x 2 = 10 kotti.

•

Kui on mitu komplekti, võib toiduabil mitu korda järel käia. Siiski ei tohiks unustada, et iga
kord antakse teile kaasa 29 ühikust koosnev komplekt.

Kui loobute toiduabi saamise võimalusest või ei vaja seda, palun teavitage Toidupanga esindajat /
kohalikku sotsiaaltöötajat, kontaktid:3325150 .

Täiendav info: www.toidupank.ee/euroabi
Küsimuste korral võib pöörduda kas kohaliku sotsiaaltöötaja või kohaliku toidupanga
Kohalik sotsiaaltöötaja: Moonika Räitsak, tel 3325150
Toidupanga ELi toiduabi jagamise koordinaator: Kerttu Olõkainen, kerttu@toidupank.ee

