TOETUSTEENUSEID OSUTAVAD:

TOETUSTEENUSTE KESKUS
tel 717 4963
e-post toetusteenused@mil.ee
Toetusteenuste keskus asub Lõkke 4, Tallinn (5. korrus).
Toetusteenuste keskus on kaitseväe toetuse väejuhatuse
allüksus, mille eesmärk on toetada kaitseväelasi nende
teenistuses ning veterane ja nende peresid, tagades
psühholoogiliste, usuliste ja sotsiaalsete toetusteenuste ja
toetuste kättesaadavus.
TOETUSTEENUSTE KESKUSE KOOSSEISU KUULUVAD:
1. KAPLANITEENISTUS
2. PSÜHHOLOOGIATEENISTUS
3. SOTSIAALTEENISTUS
4. TUGIKESKUS
5. TEENUSKESKUS
Teenistuste põhiülesanne on oma valdkonna toetustegevuse juhtimine, koordineerimine ja tagamine
kaitseväes.

sotsiaaltöötajad
e-post sotsiaaltootajad@mil.ee
1. jalaväebrigaad			
tel 717 8056 ja
				tel 717 8057
kaplanid
e-post kaplanid@mil.ee
toetuse väejuhatuse toetusteenuste
keskuse tugikeskus			
tel 717 4971
toetuse väejuhatuse logistikapataljon tel 717 4303
1. jalaväebrigaad			
tel 717 8973
Viru jalaväepataljon			
tel 717 8305
2. jalaväebrigaad			
tel 717 5103
staabi- ja sidepataljon 		
tel 717 2019
õhuvägi 				
tel 717 3606
merevägi				tel 717 7107
psühholoogid
e-post psuhholoogid@mil.ee
toetuse väejuhatus
staabi- ja sidepataljon
vahipataljon 		
merevägi
õhuvägi
1. jalaväebrigaad			
2. jalaväebrigaad			

tel 717 4977 ja
tel 717 4975
tel 717 8984
tel 717 5892

kaitseväe toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse
tugikeskuse ööpäevaringne info- ja abitelefon 512 7307
e-post toetusteenused@mil.ee

TOETUSTEENUSED
AJATEENIJALE

Ära jää murega
üksi, küsi abi!

MILLISED ON TAGATISED AJATEENIJALE?

MIDA SAAB AJATEENIJA TEHA?

• Ajateenija lapse toetus – vastavalt riiklike peretoetuste
seadusele on ajateenija lapsel õigus igakuisele toetusele.
Toetust tuleb taotleda sotsiaalkindlustusametist, elektroonilise avalduse saab esitada riigiportaalis www.eesti.ee.
• Säilib töö- ja õpingukoht – ajateenistuse ajaks tööleping või teenistussuhe peatatakse. Pärast ajateenistuse läbimist on tööandjal kohustus võimaldada ajateenijal
asuda endisele töökohale. Samuti säilib ajateenistuse
ajaks õppeasutuses õpingukoht, kui taotleda akadeemilist puhkust.
• Õppelaenu tagasimaksmine – ajateenistuse ajaks on
õigus peatada õppelaenu põhiosa tagasimaksmine. Intressi tasub sel ajal riik. Soodustuse taotlemiseks tuleb
esitada pangale taotlus koos kaitseväe tõendiga ajateenistusse asumise kohta.

MILLISED ON TOETUSTEENUSED AJATEENIJALE?
• Psühholoogiline nõustamine on nõustaja ja ajateenija
privaatne kohtumine, kus saab rääkida pingetest ja konfliktidest, mis tekitavad rahulolematust ja tugevaid negatiivseid emotsioone. Nõustamisel analüüsitakse probleemi tekkepõhjuseid ning arutatakse läbi võimalused
probleemi lahendamiseks. See on võimalus väljendada
raskeid ja allasurutud tundeid turvalises keskkonnas ning
leida psühholoogi kaasabil lahendusi tulevikuks.
• Sotsiaalnõustamine toetuste, kohustuste, toimetuleku
teemadel eesmärgiga abistada probleemide lahendamisel ja inimese toimetuleku soodustamisel.
• Hingehoid, piht ja võimalus arutleda eluliste ja vaimulike küsimuste üle. Hingehoidlikul vestlusel saab kaplaniga üheskoos läbi arutada kõik hingel olevad küsimused. Nii hingehoidliku vestluse kui ka pihi puhul kehtib
pihisaladus.

Kui tunned, et ressurssidest ja teadmistest jääb puudu
oma probleemi lahendamiseks, siis ära jää oma murega
üksi – küsi nõu.

MILLISTE PROBLEEMIDEGA PÖÖRDUDA?
Psühholoogid, sotsiaaltöötajad ja kaplanid toetavad ajateenijat, aidates neil toime tulla vaimsete, sotsiaalsete või
usuliste probleemidega.
• Vaimse tervise ja kohanemise probleemid
- Sundmõtted ja hirmud, sõltuvus, unehäired, suitsiidimõtted, ärrituvus ja impulsiivsus, varasem vaimse tervise
häire, motivatsioonipuudus, lein, stress ja läbipõlemine.
• Probleemid toimetulekuga
- Pere toimetulekuraskused, probleemid laste, abikaasa/
elukaaslase või teiste pereliikmetega. Probleemid tsiviilelus toimetuleku, laenude ja rahaliste kohustustega.
• Teenistuslikud probleemid
- Kiusamine, konfliktid, teenistustingimuste sobitamine
usuliste veendumustega.

• Kaalu kohtumist psühholoogiga, kui:
- oled pidevalt stressis ja koged negatiivseid emotsioone;
- sul esineb või on esinenud suitsiidimõtteid;
- sul on raskusi magamise, kohanemise ja teistega
läbisaamisega;
- sa oled kogenud traumaatilisi sündmusi, nagu
õnnetused, lein, lahkuminek elukaaslasest vms;
- sul on probleeme alkoholi-, nikotiini- või
uimastisõltuvusega;
- tunned, et sa ei tule pingetega toime.
• Kaalu kohtumist sotsiaaltöötajaga, kui:
- vajad nõustamist seadusest tulenevate toetuste
ja teenuste asjus;
- vajad nõustamist pereteemade osas;
- vajad nõustamist oma rahaliste kohustuste osas.
• Kaalu kohtumist kaplaniga, kui:
- soovid osaleda jumalateenistusel/vaimulikul talitusel;
- oled huvitatud religioonist ja -õpetusest;
- vajad hingehoidlikku vestlust;
- seisad eetilise dilemma ees;
- soovid vestelda eksistentsiaalsetel teemadel.

