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EASO koolituskava sissejuhatus

liikmesriikide ametiasu-
tuste ja varjupaigaküsi-
muste eest vastutavate 
riiklike teenistuste toe-
tamine koolituskavade 
koostamise ja koolituse 
pakkumise kaudu on üks 
EASO kohustusi, mis on 
määratletud määruse (EL) 
nr 439/2010 (edaspidi 
„EASO määrus“) artik-
lis 6. Alates ameti loomi-
sest 2012. aastal on EASO 
koolituskava andnud liik-
mesriikidele kvaliteetseid 
õppematerjale juhtumeid menetlevate ametnike ja vastuvõtuametnike ning 
teiste varjupaiga ja rände valdkonnas töötavate ametnike jaoks. Võime uhku-
sega tõdeda, et tänaseks on EASO koolituskava läbinud üle 23 000 ametniku 
nii ELis kui ka mujal. See arv näitab EASO koolitus- ja õppestrateegiate edukat 
rakendamist.

EASO koolituskavaga täidetakse ka edaspidi riikide ametiasutuste vajadusi ning 
aidatakse seeläbi riigiasutustel omandada ühine arusaam ELi normidest rahvus-
vahelise kaitse valdkonnas ja neid ühtlustatult kohaldada. Koolituse, õppimise 
ja arengu kaudu toetame jätkuvalt Euroopa ühise varjupaigasüsteemi praktilist 
rakendamist ja kvaliteedinormide parandamist.

Mis on EASO koolituskava?

Ühine koolitussüsteem, mis on välja töötatud ELi liikmesriikide, Norra ja Šveitsi 
(EL+ riikide) juhtumeid menetlevate ametnike, vastuvõtuametnike ning teiste 
varjupaigavaldkonna spetsialistide jaoks.

©
 EASO
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Kogu rahvusvahelise kait-
se valdkonda hõlmavaid 
interaktiivseid moodu-
leid sisaldav koolitussüs-
teem, mis töötati välja 
1951. aasta pagulasseisun-
di konventsiooni ja selle 
1967. aasta protokolli, 
Euroopa ühise varjupaiga-
süsteemi õigusaktide ning 
muu asjakohase rahvusva-
helise ja liidu õiguse raa-
mistikus.

Koolituskava töötasid väl-
ja liikmesriikide suurte teadmiste ja kogemustega eksperdirühmad ning selle 
vaatas põhjalikult läbi EASO nõuanderühm, mis koosneb Euroopa Komisjoni ja 
muude Eli institutsioonide, samuti rahvusvaheliste organisatsioonide ning aka-
deemiliste ringkondade ja kodanikuühiskonna esindajatest.

Koolituskava põhineb segaõppemetoodikal, mis hõlmab e-õpet ja vahetuid õp-
pesessioone. See lähenemisviis võimaldab nii koolituse teoreetilisi kui ka prak-
tilisi aspekte optimaalselt edastada.

Kasutatakse nn koolitajate koolitamise meetodit, mille eesmärk on arendada 
koolitajate oskusi, teadmisi ja pädevusi, kes pärast koolitusmooduli läbimist on 
võimelised koolitama riigiasutuste töötajaid, mitmekordistades seeläbi kooli-
tuse mõju.

Koolitusmaterjal on koostatud inglise keeles ja riigid saavad selle tõlkida oma 
riigikeelde. Koolitusmaterjali tõlgitud versioonid võimaldavad seda riigi tasandil 
paremini kasutada.

Samuti pakutakse koolituskava põhjal operatiivkoolitust ning seda kasutatakse 
suutlikkuse suurendamiseks ja arendamiseks kolmandates riikides.

©
 EASO
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Kes saavad EASO koolituskava kasutada?

Koolituskava kasutatakse kõikjal ELis alalise tugimaterjalina, kuid seda saab ka-
sutada ka erakorralise või eriotstarbelise toe pakkumiseks eriolukordades või 
operatsioonide käigus.

Ühtlasi saab koolituskava kasutada suutlikkuse suurendamise vahendina välis-
mõõtme raames.

Koolituskava on suunatud ELi+ riikide varjupaiga- ja vastuvõtuasutustele. Kooli-
tuskavast võivad kasu saada ka teised rahvusvahelise kaitse ja rände valdkonnas 
tegutsevad sihtrühmad.

Sertifitseerimine

EASO jätkab ka Euroopa sertifitseerimisprotsessiga seotud tööd. EASO sertifit-
seeritud koolituskavaga tagatakse, et varjupaiga- ja vastuvõtuküsimuste eest 
vastutavaid töötajaid koolitatakse kooskõlas Eli õigusraamistikuga ning neil on 
oma ülesannete täitmiseks piisavad teadmised, oskused ja pädevused.

Seepärast on Middlesexi Ülikool akrediteerinud ja sertifitseerinud EASO koo-
lituskava 13 ingliskeelset moodulit inglismaa ja Walesi riikliku kvalifikatsiooni-
raamistiku alusel.

Kust saab EASO koolituskava kohta lisateavet?

Kui soovite EASO koolituskava kohta lisateavet, võtke ühendust aadressil  
training@easo.europa.eu.

mailto:training@easo.europa.eu
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EASO koolituskava moodulid

Põhjalikud teadmised
• Kaasamine edasijõudnutele
• Vastuvõtmine
• Dublini III määrus
• Varjupaigamenetluste 

direktiiv
• Päritoluriigi teave
• Välistavad asjaolud
• Kaitse lõpetamine
• Põhiõigused ja 

rahvusvaheline kaitse ELis
• Ümberasustamine

Konkreetsetele 
sihtrühmadele
• Tõlgid
• Juhid

#EASOtraining

Põhimoodulid
• Kaasamine
• Vestluse juhtimise tehnikad
• Tõendite hindamine

Sissejuhatavad moodulid
• Euroopa ühine varjupaigasüsteem
• Sissejuhatus rahvusvahelisse kaitsesse

Keskendumine erivajadustega inimestele
• Haavatavate isikutega vestlemine
• Lastega vestlemine
• Sugu, sooidentiteet ja seksuaalne 

sättumus
• Inimkaubandus
• Haavatavate isikute vastuvõtmine

©
 iStock.com
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©
 iStock.com
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https://twitter.com/hashtag/easotraining
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EASO koolituskava moodulid

• Kaasamine
• Vestluse juhtimise tehnikad
• Tõendite hindamine
• Haavatavate isikutega vestlemine
• Lastega vestlemine
• Sugu, sooidentiteet ja seksuaalne sättumus
• Inimkaubandus
• Kaasamine edasijõudnutele
• Vastuvõtmine
• Dublini III määrus
• Varjupaigamenetluse direktiiv
• Päritoluriigi teave
• Välistavad asjaolud
• Kaitse lõpetamine
• Ümberasustamine
• Tõlgid
• Juhid
• Põhiõigused ja rahvusvaheline kaitse ELis
• Euroopa ühine varjupaigasüsteem
• Sissejuhatus rahvusvahelisse kaitsesse
• Sissejuhatus didaktikasse

EASO koolituskava mooduleid täiendavad koolitaja käsiraamat ja koolituse kä-
siraamat. Koolitaja käsiraamat aitab koolitajatel läbi viia koolitajate koolitamise 
kursusi ja riiklikke koolitusi. Koolituse käsiraamat on viitematerjal, mis on koo-
litajatele abiks nende igapäevatöös ning milles on esitatud koolitusmaterjalide 
põhiosade kokkuvõte.
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Peamine sihtrühm Varjupaigajuhtumeid menetlevad ametnikud

Sisukokkuvõte Kaasamise moodul käsitleb 1951. aasta genfi konventsiooni tõlgen-
damist ja rakendamist ning selle seoseid ELi miinimumnõuete direk-
tiiviga. Moodulis esitatakse struktureeritult ja interaktiivselt pagulase 
määratlus ja täiendava kaitse alused. Samuti selgitatakse põhimõis-
teid: tagakiusamine nii ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti käsiraa-
matu kui ka miinimumnõuete direktiivi määratluses; konventsioonis 
nimetatud põhjused (rass, usk, rahvus, poliitilised veendumused või 
sotsiaalne rühm) ning tagakiusamise (põhjendatud hirmu) ja konvent-
sioonis nimetatud põhjuste seos; tagasisaatmise lubamatuse aluspõ-
himõte ja muud olulised pagulaseks või täiendava kaitse saajaks tun-
nistamise komponendid.

Kaasamise moodul on üks varjupaigaametnikele suunatud põhimoo-
duleid. Koos vestluse juhtimise tehnikate ja tõendite hindamise moo-
dulitega luuakse sellega juhtumeid menetleva ametniku ülesannete 
täitmiseks vajalike teadmiste, oskuste ja pädevuste alus.

1 Kaasamine

©
 iStock.com
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Õpitulemused 
(üldised)

Selle mooduli eduka läbimise järel oskavad osalejad:

• tuvastada, kes tuleks varjupaigamenetlusse kaasata;

• analüüsida taotleja juhtumit, et teha kindlaks, mis kaitsestaatus 
tuleks anda;

• selgitada oma otsust, osutades asjakohastele õigusaktidele ja ta-
vadele.

Veebikursuse 
jaoks vajalik aeg

30 tundi

Vahetu õppe 
kestus

2 päeva

Olemasolevad 
keeleversioonid

Bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, inglise, itaalia, kreeka, 
leedu, läti, poola, portugali, prantsuse, rumeenia, saksa, slovaki, slo-
veeni, soome, taani, tšehhi, ungari, norra, türgi

Koostatud / 
viimati 
ajakohastatud / 
ajakohastatud

Koostatud: enne 2011. aastat
Viimati ajakohastatud: 2013
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Peamine sihtrühm Varjupaigajuhtumeid menetlevad uued ametnikud, kellel on põhi-
teadmised varjupaigaõigusest ja rahvusvahelise kaitse saajaks kva-
lifitseerumise alustest.

Varjupaigajuhtumeid menetlevad kogenud ametnikud, kes soovivad 
värskendada teadmisi ning täiendada oma oskusi ja pädevusi rah-
vusvahelise kaitse taotlejatega vestluste läbiviimise alal.

Sisukokkuvõte Vestluse juhtimise tehnikate mooduliga tutvustatakse osalejatele 
teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud isikliku vestluse professionaal-
seks läbiviimiseks.

Moodulis nimetatakse struktureeritud küsitlemisprotokolli, mille 
EASO on isiklike vestluste läbiviimiseks välja pakkunud, varjupaiga-
vestluse meetodiks. Meetod põhineb teadusuuringutel ja muudest 
struktureeritud küsitlusprotokollidest saadud kogemustel ning see 
hõlmab asjakohaseid uurimisandmeid psühholoogia-, õigus- ja sot-
siaaluuringutest. Seda on kohandatud isikliku vestluse ja varjupaiga-
menetluse eripäraga.

Osalejad saavad teada, kuidas varjupaigavestluse meetodit kasuta-
da, mis õigel järgimisel aitab neil koguda piisavalt asjakohast ja usal-
dusväärset teavet rahvusvahelise kaitse taotluste kontrollimiseks.

Vestluse juhtimise tehnikate moodul on üks varjupaigaametnikele 
suunatud põhimooduleid. Koos tõendite hindamise ja kaasamise 
moodulitega luuakse sellega juhtumeid menetleva ametniku üles-
annete täitmiseks vajalike teadmiste, oskuste ja pädevuste alus.

2 Vestluse juhtimise tehnikad

©
 iStock.com
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Õpitulemused 
(üldised)

Selle mooduli eduka läbimise järel oskavad osalejad:

• viia rahvusvahelise kaitse taotlejatega läbi tõhusaid vestlusi, ka-
sutades sobivat vestlusmeetodit taotluse hindamiseks vajaliku 
piisava, üksikasjaliku ja usaldusväärse teabe kogumiseks;

• vestlust professionaalselt läbi viia.

Veebikursuse 
jaoks vajalik aeg

25–30 tundi

Vahetu õppe 
kestus

2 päeva

Olemasolevad 
keeleversioonid

Bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, inglise, itaalia, kree-
ka, leedu, läti, poola, portugali, prantsuse, rumeenia, saksa, slovaki, 
sloveeni, soome, taani, tšehhi, ungari, norra, türgi

Koostatud / 
viimati 
ajakohastatud / 
ajakohastatud

Koostatud: enne 2011. aastat
Viimati ajakohastatud: 2017
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Peamine sihtrühm Varjupaigajuhtumeid menetlevad ametnikud

Sisukokkuvõte Selles moodulis keskendutakse tõendite hindamise protsessile. 
Moodulis uuritakse, kuidas kättesaadavate tõendite kogumise, 
 uurimise ja võrdlemise teel selgitada välja üksikjuhtumi olulised 
faktid.

Moodul lähtub eeldusest, et sarnaseid juhtumeid tuleb käsitleda 
ühtmoodi, õiglaselt ja järjepidevalt. Selles antakse osalejatele tead-
mised, oskused ja hoiakud, mida on vaja tõendite hindamisel struk-
tureeritud lähenemisviisi järgimiseks. Selline lähenemisviis aitab 
minimeerida ohtu olla üksikjuhtumites subjektiivne.

Osalejad tutvuvad teoreetiliste aspektide ja asjakohaste õigusak-
tidega praktilisest seisukohast. Samuti õpitakse neid rakendama 
konkreetsetes stsenaariumides. Tõendite hindamise moodul on üks 
varjupaigaametnikele suunatud põhimooduleid. Koos vestluse juhti-
mise tehnikate ja kaasamise moodulitega luuakse sellega juhtumeid 
menetleva ametniku ülesannete täitmiseks vajalike teadmiste, os-
kuste ja pädevuste alus.

Õpitulemused 
(üldised)

Selle mooduli eduka läbimise järel oskavad osalejad:

• rakendada struktureeritud tõendite hindamise meetodit ja 
tõendada seda kirjaliku hästi põhjendatud usaldusväärsuse hin-
damise raames;

• kaaluda tegureid, mis võivad põhjustada moonutusi.

3 Tõendite hindamine

©
 iStock.com
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Veebikursuse 
jaoks vajalik aeg

20–30 tundi

Vahetu õppe 
kestus

2 päeva

Olemasolevad 
keeleversioonid

Bulgaaria, hispaania, hollandi, horvaadi, inglise, itaalia, kreeka, lee-
du, läti, poola, portugali, prantsuse, rumeenia, saksa, slovaki, slo-
veeni, soome, taani, tšehhi, ungari, norra, türgi, vene

Koostatud / 
viimati 
ajakohastatud / 
ajakohastatud

Koostatud: enne 2011. aastat
Viimati ajakohastatud: 2015
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Peamine sihtrühm Varjupaigajuhtumeid menetlevad ametnikud

Sisukokkuvõte Selle mooduli eesmärk on arendada oskusi, teadmisi ja pädevusi, 
mis on vajalikud haavatavate isikute varajaseks kindlakstegemi-
seks ja nendega vestlemiseks. Moodul annab teavet haavatavuste, 
vaimsete ja füüsiliste puuete, terviseseisundite ja traumeerivate 
kogemuste kohta, samuti nõuandeid, kuidas tulla toime keeruliste 
olukordade ja vestluse läbiviija enda vajadustega. Need tegurid või-
vad oluliselt mõjutada selle teabe hulka ja kvaliteeti, mida taotleja 
suudab vestluse käigus anda. Seepärast on äärmiselt oluline, et juh-
tumeid menetlevatel ametnikel oleksid vajalikud teadmised, osku-
sed ja hoiakud selliste taotlejate erivajaduste väljaselgitamiseks ja 
nendega arvestamiseks.

See edasijõudnute moodul põhineb vestluse juhtimise tehnikate 
moodulil. See järgib sama struktureeritud vestluse läbiviimise raa-
mistikku, tuues välja konkreetsed elemendid, mida tuleb erivajadus-
tega taotlejaga vesteldes arvestada.

4 Haavatavate isikutega vestlemine

©
 iStock.com
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Õpitulemused 
(üldised)

Selle mooduli edukal läbimisel omandavad osalejad järgmised tead-
mised, oskused ja pädevused:

• oskavad lähtuda haavatava isikuga vesteldes taotlejat ja küsit-
lejat mõjutavast õiguslikust, menetluslikust ja sotsiaalsest kon-
tekstist;

• suudavad teha kindlaks menetluslikud erivajadused ja nende 
võimaliku mõju rahvusvahelise kaitse taotlusele;

• oskavad järgida sobilikku lähenemisviisi, et luua haavatava isi-
kuga usalduslik side, viia temaga läbi vestlus ja hõlbustada tal 
teabe andmist.

Veebikursuse 
jaoks vajalik aeg

30–40 tundi

Vahetu õppe 
kestus

2 päeva

Olemasolevad 
keeleversioonid

Inglise

Koostatud / 
viimati 
ajakohastatud / 
ajakohastatud

Koostatud: enne 2011. aastat
Viimati ajakohastatud: aprill 2018



20 —  EASO kOOlituSkAtAlOOg

Peamine sihtrühm Rahvusvahelise kaitse taotlejatega vestluste läbiviimise kogemusega 
ametnikud

Sisukokkuvõte Oma ebaküpsuse, sõltuvuse ja arenguvajaduste tõttu on lapsed loo-
mupäraselt haavatavad. EASO lastega vestlemise mooduli eesmärk 
on aidata osalejatel omandada teadmised, oskused ja hoiakud, mis 
võimaldavad neil läbi viia professionaalse ja tõhusa isikliku vestluse 
rahvusvahelist kaitset taotleva lapsega.

Selle mooduli kaudu saavad osalejad teada laste arenguetappidest, 
rahvusvahelise kaitse menetluses lastele pakutavatest õiguslikest ja 
menetluslikest kaitsemeetmetest ning konkreetselt lastele ette näh-
tud vestluse läbiviimise tehnikatest. Samuti õpivad osalejad, kuidas 
enne vestlust ja selle käigus hinnata lapse küpsust, et kohandada 
vestlust vastavalt lapse küpsusastmele ja konkreetsele olukorrale.

Kogu moodulis järgitakse lapse huvide esikohale seadmise põhimõ-
tet.

Õpitulemused 
(üldised)

Selle mooduli eduka läbimise järel oskavad osalejad:

• viia rahvusvahelise kaitse kontekstis läbi tõhusa vestluse lapse-
ga, seades esikohale lapse huvid;

• hinnata enne vestlust ja selle käigus lapse küpsust;

• kohandada vestlust asjaomase lapse küpsusastmele ja konk-
reetsele olukorrale.

5 Lastega vestlemine

©
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Veebikursuse 
jaoks vajalik aeg

25–30 tundi

Vahetu õppe 
kestus

2 päeva

Olemasolevad 
keeleversioonid

Inglise

Koostatud / 
viimati 
ajakohastatud / 
ajakohastatud

Koostatud: enne 2011. aastat
Viimati ajakohastatud: aprill 2018
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Peamine sihtrühm Kogenud varjupaigaametnikud

Sisukokkuvõte Selle mooduli eesmärk on suurendada teadmisi ja teadlikkust soo, 
sooidentiteedi ja seksuaalse sättumusega seotud küsimustes. Osa-
lejad õpivad kasutama käesoleva mooduli raames arendatud oskusi, 
et seonduvate taotluste menetlemisel neid aspekte arvesse võtta.

Moodul annab ülevaate normide kujunemisest ning selles uuritak-
se, kuidas need normid mõjutavad nii varjupaigaametnikke kui ka 
taotlejaid rahvusvahelise kaitse taotluse juhtumite hindamisel. Osa-
lejad tutvuvad soo, sooidentiteedi ja seksuaalse sättumusega seo-
tud inimõiguste rikkumistega. Samuti tutvustatakse soo, sooiden-
titeedi ja/või seksuaalse sättumusega seotud taotluste hindamise 
õigusraamistikku.

lisaks pakub moodul praktilist lähenemisviisi, mis võimaldab osale-
jatel õppida, kuidas kavandada ja viia läbi vestlus, mis toetab soo, 
sooidentiteedi ja seksuaalse sättumuse aspektide kohta teabe saa-
mist.

lisaks pakub moodul raamistikku tõendite hindamiseks nii, et nõue-
tekohaselt võetakse arvesse soo ja/või sooidentiteedi ning seksuaal-
se sättumusega seotud taotluste eripära.

6 Sugu, sooidentiteet ja seksuaalne 
sättumus
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Õpitulemused 
(üldised)

Selle mooduli eduka läbimise järel oskavad osalejad:

• selgitada, kuidas soo, sooidentiteedi ja seksuaalse sättumusega 
seotud kogemused ja hoiakud võivad mõjutada rahvusvahelise 
kaitse taotluste menetlemise viisi;

• teha rahvusvahelise kaitse taotluse menetlemisel kindlaks soo, 
sooidentiteedi ja seksuaalse sättumusega seotud tegurid;

• järgida rahvusvahelise kaitse taotluse menetlemisel soo, sooi-
dentiteedi ja seksuaalse sättumuse küsimustes nõuetekohast 
lähenemisviisi.

Veebikursuse 
jaoks vajalik aeg

20–30 tundi

Vahetu õppe 
kestus

2 päeva

Olemasolevad 
keeleversioonid

Inglise, saksa, sloveeni, soome

Koostatud / 
viimati 
ajakohastatud / 
ajakohastatud

Koostatud: 2015
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Peamine sihtrühm Kõik asjaomased ametnikud, kes võivad inimkaubanduse ohvrite või 
võimalike ohvritega kokku puutuda

Sisukokkuvõte Inimkaubanduse moodul koosneb kahest tasemest.

Esimese taseme eesmärk on suurendada kõigi ametnike teadlikkust, 
kes võivad kokku puutuda inimkaubanduse ohvrite või võimalike 
ohvritega. Selle eesmärk on anda osalejatele teadmised ja oskused, 
mis on vajalikud võimalike inimkaubanduse ohvrite kindlakstegemi-
seks ning on abiks nendega esmakordsel kokkupuutel.

Teisel tasemel keskendutakse inimkaubanduse ohvritele, kes võivad 
vajada rahvusvahelist kaitset. Selles selgitatakse, kuidas valmistada 
ette ja viia läbi varjupaigavestlust inimkaubanduse ohvri või võima-
liku ohvriga ning mis lähenemisviisi järgida selliste isikutega seotud 
kaitsetaotluste kohta otsuste tegemisel.

inimkaubandusevastase võitluse direktiivi (direktiiv 2011/36/El) 
kohaselt peavad liikmesriigid edendama korrapäraseid koolitusi 
inimkaubanduse ohvrite või võimalike ohvritega kokku puutuvatele 
ametnikele. Mooduli eesmärk on ühtlasi aidata liikmesriikidel seda 
õiguslikku kohustust täita.

7 Inimkaubandus
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Õpitulemused 
(üldised)

Selle mooduli eduka läbimise järel oskavad osalejad:

1. tase:

• tunda oma igapäevaste töökohustuste täitmisel ära märke inim-
kaubandusest;

• selgitada, kuidas käituda esmakordsel kokkupuutel inimkau-
banduse ohvri või võimaliku ohvriga.

2. tase:

• selgitada, kuidas valmistada ette ja viia läbi varjupaigavestlus 
inimkaubanduse ohvri või võimaliku ohvriga;

• selgitada, mis lähenemisviisi järgida inimkaubanduse ohvri või 
võimaliku ohvri kaitsetaotluse kohta otsuse tegemise protses-
sis.

Veebikursuse 
jaoks vajalik aeg

1. tase: 8–10 tundi
2. tase: 8–10 tundi

Vahetu õppe 
kestus

1. tase: 1 päev
2. tase: 1 päev

Olemasolevad 
keeleversioonid

Inglise

Koostatud / 
viimati 
ajakohastatud / 
ajakohastatud

Koostatud: 2017
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Peamine sihtrühm Kogenud juhtumimenetlejad ja otsuste tegijad

Sisukokkuvõte See on kaasamise mooduli jätkumoodul. Selles keskendutakse rah-
vusvahelise kaitse saajaks kvalifitseerumise keerukamatele aspek-
tidele, mis on seotud tagakiusamisjuhtumite, tagakiusamise põh-
juste, tõsise kahju (täiendav kaitse) ning kaitsega tagakiusamise või 
tõsise kahju eest.

Osalejad hindavad kriitiliselt oma tööd liikmesriikide tasandi tavade 
ja Euroopa ühise varjupaigasüsteemiga seotud kohtupraktika kon-
tekstis, lähtudes Euroopa liidu kohtu ja Euroopa inimõiguste kohtu 
otsustes tehtud järeldustest.

Ühtlasi õpivad osalejad kasutama ELi õiguse ja rahvusvahelise kaitse 
õiguse tõlgendamise meetodit, millele tugineda Euroopa Liidu Koh-
tu suuniste puudumisel, et lahendada keerulisi tõlgendusprobleeme 
seoses rahvusvahelise kaitse saajaks kvalifitseerumisega.

Mooduli lõpuks peaksid osalejad oskama anda rahvusvahelise kaitse 
saajaks kvalifitseerumisega seotud keerukates tõlgendusküsimustes 
kolleegidele struktureeritud ja üksikasjalikke juhiseid.

8 Kaasamine edasijõudnutele
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Õpitulemused 
(üldised)

Selle mooduli eduka läbimise järel oskavad osalejad:

• hinnata kriitiliselt oma tööd eri liikmesriikide tavade ja Euroopa 
ühise varjupaigasüsteemiga seotud kohtupraktika kontekstis;

• kohaldada oma töös Euroopa kohtupraktikat – peamiselt Eu-
roopa liidu kohtu ja Euroopa inimõiguste kohtu praktikat;

• lahendada keerulisi tõlgendusküsimusi seoses rahvusvaheli-
se kaitse saajaks kvalifitseerumisega kooskõlas Euroopa liidu 
Kohtu ELi õiguse tõlgendamise meetodiga, kui puuduvad kohtu 
otsesed suunised;

• anda rahvusvahelise kaitse saajaks kvalifitseerumisega seotud 
keerukates tõlgendusküsimustes kolleegidele struktureeritud ja 
üksikasjalikke juhiseid.

Veebikursuse 
jaoks vajalik aeg

30 tundi

Vahetu õppe 
kestus

2–2,5 päeva (kohandatav)

Olemasolevad 
keeleversioonid

Inglise, saksa, vene

Koostatud / 
viimati 
ajakohastatud / 
ajakohastatud

Koostatud: 2017
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Peamine sihtrühm Varjupaigavaldkonna spetsialistid, kes vastuvõtmise kontekstis rah-
vusvahelise kaitse taotlejatega otseselt kokku puutuvad

Sisukokkuvõte Selle mooduli eesmärk on pakkuda põhikoolitust vastuvõtuasutus-
tele, nagu on osutatud vastuvõtutingimuste direktiivis.

Koolituse käigus tutvuvad osalejad varasemate suundumustega rah-
vusvahelisel ja Euroopa tasandil ning õigusliku kontekstiga, millele 
praegused vastuvõtutingimused tuginevad. Osalejatele tutvustatak-
se vastuvõtmise eri etappe, sealhulgas rahvusvahelise kaitse taotle-
jate võimalike erivajaduste kindlakstegemist, töötamist haavatavate 
rühmadega ja vaimse tervise küsimust vastuvõtu kontekstis. lisaks 
käsitletakse moodulis vastuvõtuametniku rolli ja mitmesuguseid 
oskusi, millest võib igapäevatöös kasu olla. Need hõlmavad ame-
tialaste piiride seadmist, suhtlemist kultuuridevahelises olukorras, 
sidusrühmadega tegelemist ja konfliktide lahendamist.

Õpitulemused 
(üldised)

Selle mooduli eduka läbimise järel oskavad osalejad:

• mõista ja selgitada rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtmi-
se õiguslikku ja korralduslikku raamistikku (arusaamine, prakti-
lised oskused);

• vastuvõtutingimuste direktiivi praktikas rakendada (teadmised, 
praktilised oskused);

• teha kindlaks nii erivajadused kui ka psühhosotsiaalse toe vaja-
dus vastuvõtuprotsessis ning asjakohaselt reageerida (teadmi-
sed, arusaamine, mõtteviis ja praktilised oskused).

9 Vastuvõtmine
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Veebikursuse 
jaoks vajalik aeg

15–20 tundi

Vahetu õppe 
kestus

2 päeva

Olemasolevad 
keeleversioonid

Inglise, kreeka, slovaki

Koostatud / 
viimati 
ajakohastatud / 
ajakohastatud

Koostatud: 2015
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Peamine sihtrühm Dublini üksustes töötavad ametnikud

Sisukokkuvõte Selle mooduliga antakse osalejatele oskused ja teadmised, mis on 
vajalikud Dublini III määruse kohaldamiseks kooskõlas varjupaiga-
küsimuste Eli õigustikuga, järgides täielikult rahvusvahelisi inimõi-
guste valdkonna õigusakte. Ühtlasi saavad osalejad tutvuda Euro-
dac-süsteemi ja DubliNeti elektroonilise võrgustikuga.

Kuna Dublini III määruse moodul on edasijõudnute õppemoodul, 
soovitatakse osalejatel esmalt läbida Euroopa ühise varjupaigasüs-
teemi moodul ja moodul põhiõigused ja rahvusvaheline kaitse ELis.

Õpitulemused 
(üldised)

Selle mooduli eduka läbimise järel oskavad osalejad:

• mõista ja selgitada Dublini süsteemi põhifunktsiooni ja ulatust;

• mõista ja kohaldada Dublini III määruse kohaseid eeskirju ja 
menetlusi;

• mõista ja kasutada olemasolevaid Dublini III määrusel põhine-
vaid vahendeid (Eurodac, ViS, DubliNet).

10 Dublini III määrus
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Veebikursuse 
jaoks vajalik aeg

20–25 tundi

Vahetu õppe 
kestus

2 päeva

Olemasolevad 
keeleversioonid

Inglise, rumeenia, saksa

Koostatud / 
viimati 
ajakohastatud / 
ajakohastatud

Koostatud: enne 2011. aastat
Viimati ajakohastatud: juuni 2016
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Peamine sihtrühm Juhtumeid menetlevad ametnikud ja poliitikaametnikud

Sisukokkuvõte Moodulis antavaid juhiseid võivad järgida kõik varjupaigaametni-
kud. Selles antakse osalejatele teadmisi ja esitatakse praktilisi näi-
teid ühiste põhimõtete, tagatiste ja kohustuste kohta nii taotlejate 
kui ka riigiasutuste seisukohast. Moodulis selgitatakse osalejatele 
põhjalikult keerukaid teemasid, nagu juurdepääs menetlusele, vas-
tuvõetavus, õigus saada õigusabi ja olla esindatud, otsuste tegemi-
ne, tõhusad õiguskaitsevahendid ja erimenetlused.

11 Varjupaigamenetluste direktiiv
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Õpitulemused 
(üldised)

Selle mooduli eduka läbimise järel oskavad osalejad:

• kirjeldada varjupaigamenetluste direktiivi vastuvõtmise kon-
teksti ning selle kohaldamisala ja eesmärke;

• loetleda osalevad asutused ja nende rollid ning neid eristada;

• nimetada erinevad asjaomased menetlused ja neid selgitada;

• kohaldada direktiivi sätteid kõikide taotlejate, sealhulgas erine-
vate vajadustega taotlejate suhtes.

Veebikursuse 
jaoks vajalik aeg

25–30 tundi

Vahetu õppe 
kestus

1 päev

Olemasolevad 
keeleversioonid

Inglise

Koostatud / 
viimati 
ajakohastatud / 
ajakohastatud

Koostatud: enne 2011. aastat
Viimati ajakohastatud: 2015
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12 Päritoluriigi teave

Peamine sihtrühm Päritoluriigi teabe uurijad

Sisukokkuvõte Moodulis kirjeldatakse päritoluriigi teabe rolli rahvusvahelise kaitse 
menetlustes ning tutvustatakse seda liiki uurimiste kvaliteedinor-
me. Selles selgitatakse, kuidas käsitleda teadmiste ja ressursside 
hindamise, praktiliste uurimisoskuste ja uurimistulemuste lõpliku 
esitamisega seotud küsimusi.

Päritoluriigi teave osutab taotleja päritoluriigi, transiidiriigi või endi-
se alalise elukoha teabele. Seda teavet kasutatakse selleks, et teha 
kindlaks, kas taotlejal on õigus saada pagulasseisund või täiendav 
kaitse. See hõlmab suurt hulka teavet, näiteks õigusraamistik, inim-
õigustega seotud olukorrad, kultuurilised ja ühiskondlikud hoiakud, 
poliitiline kontekst, geograafia, humanitaartingimused või julgeole-
kuolukord. Päritoluriigi teavet võib kasutada ka poliitika kujundami-
sel.

Õpitulemused 
(üldised)

Selle mooduli eduka läbimise järel oskavad osalejad:

• leida ja hinnata usaldusväärsetest allikatest pärit asjakohast, 
täpset ja tasakaalustatud teavet päritoluriigi kohta;

• esitada teavet läbipaistval ja jälgitaval viisil;

• teha kvaliteedikriteeriumidele vastavat kvaliteedikontrolli.
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Veebikursuse 
jaoks vajalik aeg

20–30 tundi

Vahetu õppe 
kestus

2 päeva

Olemasolevad 
keeleversioonid

Inglise, itaalia, ungari

Koostatud / 
viimati 
ajakohastatud / 
ajakohastatud

Koostatud: enne 2011. aastat
Viimati ajakohastatud: 2014, uus ajakohastamine on kavas 
2019. aastal



36 —  EASO kOOlituSkAtAlOOg

Peamine sihtrühm Juhtumeid menetlevad ametnikud

Sisukokkuvõte See moodul võimaldab vastutavatel ametnikel spetsialiseeruda 
1951. aasta genfi konventsiooni artikli 1 jaotistes D, E ja F sätesta-
tud välistamisklauslite hindamisele ja kohaldamisele; neid klausleid 
kajastatakse ka Eli miinimumnõuete direktiivis.

Osalejad õpivad ka, kuidas mõjutavad välistamisklausli kohaldamist 
rahvusvaheline õigus, riigi õigus, poliitika ja tegevuspraktika, riik-
lik või rahvusvaheline kohtupraktika (nt Euroopa kohtu ja Euroopa 
inimõiguste kohtu praktika), ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti 
suunised ning teiste oluliste organisatsioonide või organite suuni-
sed.

Osalejad saavad teadmisi ja oskusi, kuidas kohaldada sätteid ran-
gelt, arvestades seejuures välistavate asjaolude korral asjakohast 
tõendamiskohustust ja tõendatuse taset.

13 Välistavad asjaolud
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Õpitulemused 
(üldised)

Selle mooduli eduka läbimise järel oskavad osalejad:

• avastada juhtumeid, kus on välistamine võimalik, ja neid nõue-
tekohaselt menetleda;

• teha kindlaks kaks taotlejate rühma, keda saab välistada põh-
jusel, et neile on juba antud rahvusvaheline kaitse või neil on 
õigus seda saada;

• teha kindlaks, millised isikud ei vaja kaitset;

• leida, tõlgendada ja õigesti kohaldada asjaomaseid rahvusvahe-
lisi õigusakte.

Veebikursuse 
jaoks vajalik aeg

20–30 tundi

Vahetu õppe 
kestus

2 päeva

Olemasolevad 
keeleversioonid

Inglise, saksa, vene

Koostatud / 
viimati 
ajakohastatud / 
ajakohastatud

Koostatud: enne 2011. aastat
Viimati ajakohastatud: 2014
Uus ajakohastamine on kavas 2019. aastal
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14 Kaitse lõpetamine

Peamine sihtrühm Juhtumeid menetlevad ametnikud

Sisukokkuvõte Moodul võimaldab juhtumeid menetlevatel ametnikel spetsialisee-
ruda tühistamis- ja lõpetamisklauslite kohaldamisele ning menet-
luslikele kaitsemeetmetele. Samuti õpivad osalejad tõlgendama 
tingimusi, mis toovad kaasa kaitse lõpetamise, nagu on sätestatud 
miinimumnõuete direktiivis. Mooduli läbimise järel on osalejatel 
seda küsimust käsitlevate otsuste ettevalmistamiseks ja koostami-
seks vajalikud teoreetilised ja praktilised teadmised.

Õpitulemused 
(üldised)

Selle mooduli eduka läbimise järel oskavad osalejad:

• avastada juhtumeid, kus on välistamine võimalik, ja neid nõuetekoha-
selt menetleda;

• kohaldada kaitse lõpetamisel asjakohaseid menetlusi.

Veebikursuse 
jaoks vajalik aeg

20–30 tundi

Vahetu õppe 
kestus

1 päev

Olemasolevad 
keeleversioonid

Inglise

Koostatud / 
viimati 
ajakohastatud / 
ajakohastatud

Koostatud: enne 2011. aastat
Viimati ajakohastatud: september 2018
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15 Ümberasustamine

Peamine sihtrühm 1. Varjupaigaametnikud (kogenud) ja ümberasustamisametnikud 
(nooremad ja kogenud)

2. Sihtkoha kultuuri tutvustamisega tegelevad ametnikud

3. Väljavalimislähetuse / sihtkoha kultuuri tutvustamise lähetuse 
juhid

Sisukokkuvõte Viimastel aastatel on liikmesriigid üha enam kasutanud ümber-
asustamist kui üht pikaleveninud pagulaskriisi püsivat lahendust. 
Mooduli eesmärk on parandada osalejate teadmisi ümberasusta-
misprotsessi eri etappide tulemuslikust juhtimisest. Selle eesmär-
gi saavutamiseks käsitletakse moodulis protsessi peamisi aspekte. 
Need aspektid hõlmavad ümberasustamisprogrammi väljatöötamist 
ja kavandamist, väljavalimis- ja lahkumiseelset korraldust ning üle-
viimisaegseid ja saabumisjärgseid teenuseid.

Õpitulemused 
(üldised)

Selle mooduli eduka läbimise järel oskavad osalejad:

• selgitada, kuidas edukat ümberasustamisprotsessi läbi viia;

• teha kindlaks ümberasustamisprotsessi probleemid;

• kavandada hästi toimivat ümberasustamistegevust.
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Veebikursuse 
jaoks vajalik aeg

20–30 tundi

Vahetu õppe 
kestus

2 päeva

Olemasolevad 
keeleversioonid

Inglise

Koostatud / 
viimati 
ajakohastatud / 
ajakohastatud

Koostatud: 2018
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Peamine sihtrühm Liikmesriikide varjupaigaasutustes töötavad tõlgid

Erandjuhul võivad seda moodulit kasutada ka teised riiklikes varju-
paigaprotsessides tõlkimisega tegelevad sidusrühmad

Sisukokkuvõte Selle mooduli eesmärk on toetada tõlke nende ülesannete täitmisel, 
eelkõige hõlbustada rahvusvahelise kaitse taotleja ning riigi ame-
tiasutuste ja teiste asjakohaste sidusrühmade vahelist suhtlemist 
kogu varjupaigamenetluse jooksul.

Arvestades varjupaigamenetluses osalevate tõlkide erinevat tausta 
(alates kvalifitseeritud spetsialistidest, kel puuduvad varjupaigaga 
seotud kogemused, kuni endiste varjupaigataotlejateni, kes võeti 
tööle, sest oskavad vähem levinud keeli), hõlmab moodul erinevaid 
õppevajadusi. Selles antakse üldine ülevaade varjupaigamenetluse 
kontekstist tõlkide vaatenurgast ja ka peamistest varjupaigamenet-
luses vajalikest tõlketehnikatest.

Koolitusmoodul koosneb ainult elektroonilisest elemendist, liikmes-
riikide taotlusel võib aga korraldada ka vahetuid õppesessioone.

16 Tõlkimine varjupaigamenetluse 
kontekstis
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Õpitulemused 
(üldised)

Selle mooduli eduka läbimise järel oskavad osalejad:

• kirjeldada ja selgitada varjupaiga taotlemise üldist konteksti ja 
seotud menetlusi;

• selgitada tõlgi rolli nii üldiselt kui ka varjupaigamenetluses;

• näitlikustada, kuidas rakendada tõlkimispõhimõtteid ja vajalik-
ke oskusi üldiselt ja varjupaiga taotlemise kontekstis.

Veebikursuse 
jaoks vajalik aeg

20–25 tundi

Vahetu õppe 
kestus

2 päeva (liikmesriikide taotlusel)

Olemasolevad 
keeleversioonid

Inglise

Koostatud / 
viimati 
ajakohastatud / 
ajakohastatud

Koostatud: 2018
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Peamine sihtrühm Varjupaigaküsimustega tegelevate töötajate eest vastutavad juhid

Sisukokkuvõte Juhtide moodulis käsitletakse rahvusvahelise kaitse valdkonna juh-
tivtöötajate igapäevakohustustega seotud teemasid. Nii teoreetilisi 
kui ka praktilisi teadmisi hõlmava mooduli eesmärk on aidata osa-
lejatel arendada pädevusi, millega nad tagavad oma osakondade 
töö kvaliteedi ja tõhususe ning kooskõla rahvusvaheliste ja ELi õi-
gusnõuetega.

Õpitulemused 
(üldised)

Selle mooduli eduka läbimise järel on osalejatel olemas vahendid juhtimis-
probleemide lahendamiseks rahvusvahelise kaitse valdkonnas.

Veebikursuse 
jaoks vajalik aeg

15–20 tundi

Vahetu õppe 
kestus

2 päeva

Olemasolevad 
keeleversioonid

Inglise, rumeenia, vene

Koostatud / 
viimati 
ajakohastatud / 
ajakohastatud

Koostatud: 2014

Ajakohastamine on kavas 2019. aastal

17 Juhtide moodul
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Peamine sihtrühm Mooduli sihtrühm on varjupaiga- ja vastuvõtuvaldkonna töötajad. 
Moodul on kasulik ka piirivalveametnikele ja poliitikakujundajatele. 
koolitusest saavad kasu nii kogenud kui ka hiljuti alustanud töötajad.

Sisukokkuvõte Moodulis tutvustatakse põhiõigusi varjupaigamenetluse kontekstis. 
Kursuse keskmes on Euroopa Liidu põhiõiguste harta. Osalejatele 
tutvustatakse ja selgitatakse harta asjaomaseid sätteid varjupaiga- 
ja vastuvõtumenetluse järjestikuste etappide raamistikus. Neid tut-
vustatakse nii õiguslikust kui ka praktilisest küljest, keskendudes hil-
jutistele suundumustele, mida käsitleti näiteks Euroopa liidu kohtu 
asjaomases kohtupraktikas. Moodul on välja töötatud EASO, FRA ja 
Frontexi tihedas koostöös ning seda saab kasutada kõigis kolmes 
ametis.

18 Põhiõigused ja rahvusvaheline kaitse 
ELis
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Õpitulemused 
(üldised)

Selle mooduli eduka läbimise järel oskavad osalejad:

• kirjeldada ja selgitada põhiõigusi ja põhimõtteid Elis ning nen-
de asjakohasust rahvusvahelise kaitse kontekstis;

• kirjeldada rahvusvahelise kaitse mõistet;

• selgitada peamisi põhiõigusi ja rahvusvahelist kaitset käsitlevaid 
rahvusvahelisi ja Euroopa õigusakte, rõhuasetusega eeskätt Eu-
roopa liidu põhiõiguste hartal;

• selgitada Euroopa liidu põhiõiguste harta praktilist tähtsust ja 
seoseid muude inimõigustealaste õigusaktidega;

• järgida põhiõiguste- ja rahvusvahelise kaitse põhimõtteid ja õi-
gusakte seoses riigi territooriumile lubamise, varjupaigamenet-
luse, rahvusvahelise kaitse sisu ja tagasisaatmisega;

• kohaldada Euroopa Liidu põhiõiguste hartat nii isikute suhtes, 
kes võivad vajada rahvusvahelist kaitset või kellega seoses on 
kindlaks tehtud, et nad seda vajavad, kui ka tagasisaatmisme-
netluses osalevate isikute suhtes;

• hõlbustada ja edendada põhiõiguste järgimist varjupaigame-
netluses (sh riigi territooriumile lubamisel) ja tagasisaatmisme-
netluses.

Olemasolevad 
keeleversioonid

Inglise

Veebikursuste 
kestus

25–30 tundi

Vahetu õppe 
kestus

2 päeva 

Koostatud / 
viimati 
ajakohastatud / 
ajakohastatud

Koostatud: 2016
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19 Euroopa ühine varjupaigasüsteem

Peamine sihtrühm Kõik varjupaigavaldkonna töötajad

Sisukokkuvõte Moodulis antakse osalejatele ülevaade Euroopa ühisest varjupaiga-
süsteemist, selle muutumisest ja arengust ning edasistest väljavaa-
detest. Selles uuritakse Euroopa ühise varjupaigasüsteemi loomise 
eesmärke ning kuidas süsteemi rakendamisel on nendest eesmär-
kidest lähtutud. Moodulis vaadeldakse asjakohaseid õigusakte, 
kohtupraktikat, vahendeid ja ressursse, mis on varjupaigavaldkonna 
töötajatele nende igapäevatöös kasulikud. Mooduli eesmärk on või-
maldada varjupaigavaldkonna töötajate teadlikkuse suurendamise 
abil kujundada välja ühine arusaamine nende olulisest rollist Euroo-
pa ühise varjupaigasüsteemi rakendamisel.
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Õpitulemused 
(üldised)

Selle mooduli eduka läbimise järel oskavad osalejad:

• määratleda eesmärgid ja väärtused, mille põhjal Euroopa ühine 
varjupaigasüsteem välja töötati;

• kasutada asjakohaseid õigusakte, kohtupraktikat, vahendeid ja 
ressursse Euroopa ühise varjupaigasüsteemi rakendamiseks;

• selgitada Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformimise vaja-
dust.

Olemasolevad 
keeleversioonid

Inglise

Veebikursuste 
kestus

25–30 tundi

Vahetu õppe 
kestus

2 päeva 

Koostatud / 
viimati 
ajakohastatud / 
ajakohastatud

Koostatud: 2016 / ajakohastatud: 2018
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20 Sissejuhatus rahvusvahelisse 
kaitsesse

Peamine sihtrühm Hiljuti tööle võetud varjupaigaametnikud

Sisukokkuvõte Mooduli eesmärk on sissejuhatavalt tutvustada rahvusvahelise kait-
se valdkonda. Kursusematerjalides kirjeldatakse üldjoontes peamisi 
varjupaigaküsimustega seotud õigusakte ja termineid ning antakse 
varjupaigamenetluse põhietappide lühiülevaade. Moodulit järgivad 
osalejad saavad olulised põhiteadmised, mis on vajalikud rahvusva-
helise kaitse valdkonnas töötamiseks.

Tegemist on aga sissejuhatava mooduliga ning liikmesriikides ELi 
varjupaigaõigusaktide koolitusnõuete täitmiseks on vaja täiendus-
koolitust, eelkõige sihtrühma jaoks ettenähtud EASO põhimoodulite 
raames.
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Õpitulemused 
(üldised)

Selle mooduli eduka läbimise järel oskavad osalejad:

• mõista varjupaigaõiguse ja tagasisaatmise lubamatuse põhi-
mõtte tähtsust;

• selgitada Eli õigustikust lähtuvat rahvusvahelise kaitse mõistet;

• selgitada varjupaigamenetluse põhietappe ja määratleda varju-
paigaametniku rolli selles menetluses;

• näidata põhiteadmisi vastuvõetavuse kriteeriumidest ja tõen-
dite hindamisest;

• nimetada EASO koolitusmaterjalid ja praktilised suunised, mida 
saab kasutada jätkuvaks õppimiseks.

Veebikursuse 
jaoks vajalik aeg

8–10 tundi

Vahetu õppe 
kestus

1 päev

Olemasolevad 
keeleversioonid

Inglise

Koostatud / 
viimati 
ajakohastatud / 
ajakohastatud

Koostatud: 2016
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21 Sissejuhatus didaktikasse
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Peamine sihtrühm EASO koolitusmooduleid kasutavad tulevased koolitajad

Sisukokkuvõte Mooduli eesmärk on teha EASO koolitajate koolituskursusel osaleja-
test riiklikud koolitajad, kes kasutavad EASO mooduleid. Veebimoo-
duli eeldatavad õpitulemused võimaldavad osalejatel esiteks val-
mistada ette sihtrühmale kohandatud koolitusi, kus kasutatakse eri 
meetodeid ja põhimõtteid, ning teiseks hinnata, kuidas lahendada 
eriprobleeme, mis koolitajatel võivad koolituse ajal tekkida. Vahetu 
õppe programmis keskendutakse praktilisele kursusele, kus osaleja-
tel on võimalik mooduli konkreetset teemat harjutada.

Õpitulemused 
(üldised)

Selle mooduli eduka läbimise järel oskavad osalejad:

• EASO mooduli e-õppe etapis osalejaid tõhusalt suunata;

• korraldada EASO mooduli vahetuid õppesessioone;

• leida strateegiad erinevate probleemide lahendamiseks, mille-
ga koolitaja võib kokku puutuda.
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Veebikursuse 
jaoks vajalik aeg

7–12 tundi

Vahetu õppe 
kestus

1 päev

Olemasolevad 
keeleversioonid

Inglise, vene

Koostatud / 
viimati 
ajakohastatud / 
ajakohastatud

2016



52 —  EASO kOOlituSkAtAlOOg

EASO operatiivkoolitus

EASO operatiivkoolituse õiguslik alus on EASO määruse (1) artikkel 6 („koolituse  
toetamine“) ja seda pakutakse erikoolituse vormis varjupaigaekspertide reserv-
nimekirjas olevatele ekspertidele. Nagu artiklis 6 on täpsustatud, peab kooli-
tus olema seotud ekspertide ülesannete ja funktsioonidega. koolitus on ka üks 
meede EASO tegevuskavades, mis sõlmitakse liikmesriikidega, kelle varjupaiga-
süsteemid on eriti suure surve all.

EASO operatiivkoolitust, mida algselt pakuti toetusena Eli esmase vastuvõtu 
keskustel põhineva lähenemisviisi ning 2015. aasta mais vastuvõetud Euroopa 
rände tegevuskava (2) kohase ELi ümberpaigutamiskava raames, arendatakse ja 
kohandatakse pidevalt, lähtudes kohapealsetest vajadustest ja muutuvast ope-
ratiivkontekstist.

Arvestades kursuste operatiivset laadi, toimub operatiivkoolitus peamiselt va-
hetute õppesessioonide vormis ja selles keskendutakse valdavalt praktilistele 

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta määrus (EL) nr 439/2010, millega luuakse Euroopa Varju-
paigaküsimuste Tugiamet.

(2) komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
komiteele „Euroopa rände tegevuskava“, Brüssel, 13.5.2015, COM(2015) 240 final.
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harjutustele. Vahetud õppesessioonid kestavad 1–5 päeva (keskmiselt) ning 
sessioone viivad läbi EASO sisekoolitajad, liikmesriikide eksperdid ja väliseks-
perdid, kellel on teatud teemadel põhjalikud eriteadmised. Vahetuid õppeses-
sioone korraldatakse EASO operatsioonide toimumispaigas. Sageli osalevad 
operatiivkoolitustel koolitajate või esinejatena nii riikide kohalike ametiasu-
tuste kui ka operatsioonis osalevate rahvusvaheliste või ELi organite esindajad. 
ulatuslikud koolitusprogrammid hõlmavad ka e-õppe elementi.

Seni on operatiivkoolitust pakutud erikoolitusprogrammina või kohandatud 
koolituskursusena konkreetse taotluse täitmiseks.

EASO on välja töötanud mitu koolitusprogrammi, millega täidetakse teatud 
korduvaid kohapealseid koolitusvajadusi või mida pakutakse konkreetse ope-
ratsiooni kontekstis. Neid koolitusprogramme pakutakse EASO operatsioonide 
raamistikus, kuid neid võib pakkuda ka sellistelt liikmesriikidelt saadud indivi-
duaalse taotluse korral, kes ei ole EASOga operatiivkava allkirjastanud.

EASO operatiivkoolituse programmid koosnevad temaatilistest koolitustest, 
mis on seotud kohapeal või operatiivkontekstis täidetavate ülesannetega. ta-
valiselt täiendavad programme koolitusmaterjalid, nagu koolitaja käsiraamat ja 
koolituse käsiraamat. Koolitusmaterjale töötavad välja nii liikmesriikide esinda-
jad kui ka väliseksperdid, kellel on kõnealustel teemadel laialdased teadmised 
ja kogemused.

Allpool on loetletud EASO praegu pakutavad koolitusprogrammid:

• EASO lähetatud ekspertide operatiivkoolitus
• Ulatuslik koolitusprogramm juhtumeid menetlevatele nooremametnikele
• ulatuslik koolitusprogramm haavatavuse valdkonna ekspertidele
• Varjupaigamenetlusele juurdepääsu operatiivkoolitus
• Rahvusvahelise kaitse taotluste registreerimise operatiivkoolitus
• Dublini iii määruse alane operatiivkoolitus
• Vastuvõtualane operatiivkoolitus
• Rühmajuhtide operatiivkoolitus
• tõlkimise operatiivkoolitus varjupaigamenetluse kontekstis
• Juhendamisalane operatiivkoolitus
• Muu EASO operatiivkoolitus (kohandatud koolituskursused)
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1. EASO lähetatud ekspertide operatiivkoolitus

EASO lähetatud eksper-
tide operatiivkoolitus on 
suunatud EL+ riikide amet-
nikele, keda EASO ope-
ratsioonides kasutatakse. 
Sõltuvalt lähetatud eks-
perdi ülesannetest paku-
takse neile operatiivkoo-
lituse raames temaatilisi 
vahetuid õppesessioone, 
sealhulgas praktilisi juhtu-
miuuringuid. Kursused on 
erinevad olenevalt tööst, 
mida lähetatud eksperdid 
teevad, ja võivad hõlmata 
järgmisi teemasid:

• täienduskursused kaasamise, vestluse juhtimise tehnikate ja tõendite 
hindamise alal (EASO koolituskava põhimoodulite täienduskursustena);

• liikmesriikide varjupaigamenetlused ja -protsessid;
• standardne töökord ja vormid, mida tuleb operatsioonide raamistikus 

kasutada;
• haavatavuse hindamine;
• Dublini menetlus;
• päritoluriigi teave;
• välistavad asjaolud;
• inimkaubandus.
Nende koolituste kestus võib olla kaks või kolm päeva.

2. Ulatuslik koolitusprogramm juhtumeid menetlevatele 
nooremametnikele

See ulatuslik koolitusprogramm on välja töötatud selleks, et valmistada ette 
juhtumeid menetlevaid nooremametnikke, keda lähetatakse varjupaigamenet-
lust läbiviivate riiklike ametiasutuste toetamiseks.
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Koolitusprogramm koosneb 
eri etappidest.

• 1. etapp – EASO kooli-
tuskava põhimoodulid 
(elektrooniline ja vahetu 
õpe, kestus kokku kolm 
nädalat)
Juhtumeid menetlevad 
nooremametnikud läbi-
vad EASO koolituskava 
kolm põhimoodulit: kaa-
samine, vestluse juhtimi-
se tehnikad ja tõendite 
hindamine. Need moodulid on väga olulised, et tagada kõikide juhtumitega 
tegelevate töötajate suutlikkus töötada ja täita oma ülesandeid kooskõlas 
varjupaigaküsimusi käsitleva Eli õigustiku normidega. iga moodul koosneb 
elektroonilisest osast ja vahetutest õppesessioonidest. Igas moodulis on osa-
lejate elektroonilise õppe kestus kolm päeva (ligikaudu 20–25 tundi) ja vahe-
tute õppesessioonide kestus kaks päeva.

• 2. etapp – operatiivkoolitus (vahetud õppesessioonid, kestus kolm päeva)
Juhtumeid menetlevate nooremametnike operatiivkoolitus koosneb vahetu-
test õppesessioonidest konkreetsetel teemadel. Need valitakse selle põhjal, 
mis liiki toetust EASO riikide ametiasutustele pakub ja millised on juhtumitega 
tegelevate ametnike ülesanded. Kursustel võidakse käsitleda selliseid teema-
sid nagu haavatavate taotlejate kindlakstegemine, inimkaubandus, võimalike 
Dublini menetlusega hõlmatud juhtumite kindlakstegemine, päritoluriigi tea-
ve ja välistavad asjaolud. temaatilised kursused hõlmavad praktilisi harjutu-
si, näiteks juhtumiuuringud ja töökoha külastused. Juhtumeid menetlevate 
nooremametnike operatiivkoolitus hõlmab ka kursusi juhtumeid menetleva-
te ametnike lähetamise riikliku konteksti ning operatsioonides kasutatavate 
vahendite ja vormide kohta. Neid konkreetseid kursusi viivad peamiselt läbi 
EASO, riikide ametiasutused ja teised samas operatsioonis osalevad sidus-
rühmad.

• 3. etapp – juhendamine töökohal (vabatahtlik, kestus kaks nädalat)
Juhendamine töökohal, mis viiakse eelistatavalt läbi lähetuskohas, toimub 
järgmisel viisil:
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 – juhtumeid menetlevad nooremametnikud on töövarjuks tööülesandeid 
täitavatele kogenud varjupaigaametnikele ja hakkavad seejärel kogenud 
eksperdi toetusel järk-järgult ise ülesandeid täitma;

 – vastselt lähetatud või tööle võetud juhtumeid menetlevate ametnike töö 
vaadatakse läbi ja seda arutatakse EASO juhendajatega. See etapp hõlmab 
ka vastastikust hindamist.

3. Ulatuslik koolitusprogramm haavatavuse valdkonna 
ekspertidele

See koolitusprogramm on 
suunatud EASO operatsioo-
nides kasutatavatele eks-
pertidele, kes vastutavad 
haavatavuse hindamise läbi-
viimise eest. Samuti annavad 
nad EASO vestluste läbiviija-
tele suuniseid haavatavuse 
kindlakstegemise kohta.

Koolitusprogramm koosneb 
järgmistest etappidest.

• 1.  etapp  –  haavatavate  isikutega  vestlemist  ning  sugu,  sooidentiteeti 
ja  seksuaalset  sättumust  käsitlevad  EASO  koolituskava  põhimoodulid 
(elektrooniline ja vahetu õpe, kestus kokku kaks nädalat)
EASO lähetatud eksperdid läbivad haavatavate isikutega vestlemist ning 
sugu, sooidentiteeti ja seksuaalset sättumust käsitlevad EASO koolituskava 
moodulid. Haavatavate isikutega vestlemise moodulis tutvustatakse koolita-
tavatele konkreetseid elemente, mida tuleb erivajadustega taotlejaga vest-
lemisel arvesse võtta, ja antakse põhjalikke teadmisi haavatavuse ning vaim-
sete ja füüsiliste puuete kohta. Samuti antakse koolitatavatele nõu, kuidas 
käituda keerulistes olukordades. Soo, sooidentiteedi ja seksuaalse sättumuse 
mooduliga suurendatakse koolitatavate teadlikkust ning antakse neile tead-
misi ja oskusi, mis on vajalikud soo ja/või sooidentiteedi ja seksuaalse sättu-
musega seotud küsimustel põhineva taotluse menetlemiseks ja hindamiseks. 
Mõlemas moodulis on osalejate elektroonilise õppe kestus kolm päeva (ligi-
kaudu 20–25 tundi) ja vahetute õppesessioonide kestus kaks päeva.
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• 2. etapp – operatiivkoolitus  (vahetud õppesessioonid, kestus neli kuni viis 
päeva)
Haavatavuse valdkonna ekspertide operatiivkoolitus koosneb vahetutest õp-
pesessioonidest konkreetsetel teemadel, mis valitakse selle põhjal, mis liiki 
toetust EASO riikide ametiasutustele pakub ning millised on ekspertide üles-
anded (näiteks lastega vestlemine ja inimkaubanduse valdkond). Haavatavu-
se valdkonna ekspertide operatiivkoolituses tutvustatakse ka riiklikku haava-
tavusmenetlust ning operatsioonides kasutatavaid vahendeid ja vorme.

• 3. etapp – juhendamine töökohal (kestus kuus päeva)
See etapp, mida praegu pakutakse Kreeka esmase vastuvõtu keskustesse lä-
hetatud ekspertidele, hõlmab järgmist:

 – osalejad on haavatavuse hindamisega seotud tööülesannete täitmisel 
töövarjuks kogenud varjupaigaametnikele ja hakkavad seejärel kogenud 
eksperdi toetusel järk-järgult ise ülesandeid täitma;

 – haavatavuse valdkonna ekspertide töö läbivaatamine ja arutamine EASO 
juhendajatega. See etapp hõlmab ka vastastikust hindamist.

4. Varjupaigamenetlusele juurdepääsu operatiivkoolitus

See operatiivkoolitus on 
suunatud ametnikele, kes 
taotlejatega esimesena 
kokku puutuvad, sealhul-
gas politsei- ja piirivalve-
ametnikele, sisserändega 
tegelevatele asutustele ja  
kinnipidamisasutuste töö-
tajatele, kellel on oluline 
roll rahvusvahelisele kait-
sele juurdepääsu tagami-
sel. Koolitus kestab üks 
kuni kaks päeva.

Operatiivkoolitusega tut-
vustatakse rahvusvahelist kaitset taotlejatega esimesena kokku puutuvate 
ametnike vaatenurgast, sealhulgas varjupaigamenetlusele juurdepääsuga ot-
seselt seotud põhiõigusi (nagu õigus elule, tagasisaatmise lubamatus, õigus 
varjupaigale, kollektiivse väljasaatmise keeld) ja Eli rahvusvahelise kaitse õi-
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gusraamistikku, keskendudes varjupaigamenetluse juurdepääsetavusele. koo-
litus hõlmab temaatilisi kursusi koos praktiliste harjutustega, milles pööratakse 
tähelepanu rahvusvahelist kaitset vajavate isikute kindlakstegemisele, haava-
tavuse näitajate kindlakstegemisele, inimkaubandusele ning suhtlemistehni-
katele rahvusvahelist kaitset vajavatele isikutele teabe esitamisel. Samuti on 
koolitusprogrammi eesmärk koolitada taotlejatega esimesena kokku puutuvaid 
ametnikke kasutama vajalikke mehhanisme, et suunata rahvusvahelist kaitset 
vajada võivad isikud liikmesriikide pädevatesse varjupaigaametitesse.

5. Rahvusvahelise kaitse taotluste registreerimise 
operatiivkoolitus

See operatiivkoolitus on 
suunatud ametnikele, 
kelle töö on rahvusvahe-
lise kaitse taotluste re-
gistreerimine, ja koosneb 
vahetutest temaatilistest 
õppesessioonidest koos 
praktiliste harjutustega. 
Koolituse kestuseks on üks 
kuni kaks päeva, sõltuvalt 
kohapealsetest vajadus-
test.

Esiteks on koolituse ees-
märk anda taotlusi registreerivatele ametnikele asjakohast teavet ELi õigusraa-
mistiku kohta, st ülevaade Euroopa ühisest varjupaigasüsteemist, keskendudes 
varjupaigamenetluse juurdepääsetavusele ja asjaomastele põhiõigustele (eel-
kõige tagasisaatmise lubamatus ja õigus varjupaigale) registreerimisprotsessis. 
teiseks hõlmab koolitusprogramm temaatilisi kursusi koos praktiliste harjutus-
tega, et taotlusi registreerivaid ametnikke nende ülesanneteks paremini ette 
valmistada ning tagada, et austataks kõiki rahvusvahelise kaitse taotleja õigusi 
ja kohustusi. Sessioonides keskendutakse sellistele teemadele nagu suhtlusteh-
nikad, haavatavate taotlejate (sealhulgas saatjata alaealiste ja inimkaubanduse 
ohvrite) tuvastamine, võimalike Dublini menetlusega hõlmatud juhtumite tu-
vastamine ja päritoluriigi teave. Samuti sisaldab koolitusprogramm rahvusva-
helise kaitse taotluste registreerimise riikliku menetluse sessiooni ning praktili-
si harjutusi vahendite, vormide ja platvormidega, mida riikides rahvusvahelise 
kaitse taotluste registreerimisel kasutatakse.
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6. Dublini iii määruse alane operatiivkoolitus

Dublini III määrust käsit-
leval EASO koolituskava 
moodulil põhinev opera-
tiivkoolitus on suunatud 
Dublini menetluste eri as-
pektides osalevatele liik-
mesriikide ametiasutuste-
le, näiteks Dublini üksuste 
ametnikele, taotlusi regist-
reerivatele ametnikele, 
juhtumeid menetlevatele  
ametnikele, vastuvõtu-
ametnikele ja kohalike insti-
tutsioonide (näiteks oma-
valitsuste) esindajatele, 
kes võivad rahvusvahelise kaitse taotlejatega kokku puutuda.

Sõltuvalt nii sihtrühma kui ka kohapealsetest vajadustest on Dublini III mää-
ruse alane operatiivkoolitus kavandatud nii, et see hõlmab Dublini menetluse 
üht konkreetset osa, nagu võimalike Dublini menetlusega hõlmatud juhtumite 
kindlakstegemist (a), või kogu menetlust, nagu on määratletud Dublini III mää-
ruses (b).

a. Võimalike Dublini määrusega hõlmatud juhtumite kindlakstegemise 
operatiivkoolitus (vahetu õpe, kestus üks päev) hõlmab sessioone koos 
praktiliste harjutustega, et saada ülevaade Dublini süsteemist (menetluslik ja 
praktiline rakendamine, vormid ja tähtajad), võimalike Dublini menetlusega 
hõlmatud juhtumite kindlakstegemisel kasutatavatest näitajatest (Dublini 
menetluse kohased vastutuse määramise kriteeriumid) ja Dublini 
suunamismehhanismist riikide tasandil.

b. Dublini iii määruse alase operatiivkoolitusega (vahetu õpe, kestus kaks 
päeva) antakse koolitatavatele ülevaade Dublini menetlusest alates 
kindlakstegemisest kuni üleviimise etapini ja see koosneb kursustest, 
mis käsitlevad võimalike Dublini menetlusega hõlmatud juhtumite 
kindlakstegemist ja suunamismehhanismi, vastutuse määramise 
kriteeriumide kohaldamist ning menetluseeskirju ja vahendeid. Samuti 
hõlmab operatiivkoolitus Dublini iii määruse kohaldamisega seotud riiklike 
või kohalike tavade sessioone (suunamismehhanismid, vormid).
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7. Vastuvõtualane operatiivkoolitus

See EASO koolituskava 
vastuvõtu moodulil põhi-
nev ühepäevane opera-
tiivkoolitus on suunatud 
peamiselt vastuvõtuamet-
nikele, samuti sotsiaal- ja 
meditsiinitöötajatele, kes 
tegelevad rahvusvahelise 
kaitse taotlejatega. Prog-
rammiga antakse kooli-
tatavatele ülevaade ELi 
varjupaigamenetlusest ja 
rahvusvahelise kaitse taot-
lejate vastuvõtu ELi normi-
dest. Koolitus hõlmab ka 

temaatilisi sessioone koos praktiliste harjutustega, mis käsitlevad erivajadusi 
vastuvõtmisel, vaimset tervist ja haavatavust, professionaalset suhtumist, käi-
tumisjuhendit ja kultuuridevahelist teabevahetust.

8. Rühmajuhtide operatiivkoolitus

Spetsiaalne operatiivkoolitus on välja töötatud EASO ekspertidele, keda lähe-
tatakse rühmajuhtidena peamiselt EASO kreekas toimuva tegevuse raamisti-
kus. See operatiivkoolitus koosneb umbes 2-päevastest vahetutest õppeses-
sioonidest, mis hõlmavad teoreetilist materjali ja praktilisi harjutusi. teatavaid 
segmente käsitletakse koolituste käigus korduvalt ning need moodustavad 
rühmajuhtide operatiivkoolituse programmi aluse, näiteks juhtimisoskuste, 
kvaliteedialase tagasiside ja standardse töökorra kohaste menetlusaspektide 
kursused. Nende segmentide sisu kohandatakse vastavalt kohapealsetele vaja-
dustele, osalejate tagasisidele ja viimastele kvaliteedialase tagasiside aruanne-
tele. Koolitusse võib hõlmata ka muid segmente, lähtudes vajaduste pidevast 
hindamisest. Sellised muutuvad elemendid võivad olla näiteks vestluse juhti-
mise tehnikate, tõendite hindamise, haavatavuse ja välistavate asjaolude kur-
sused.
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9. tõlkimise operatiivkoolitus varjupaigamenetluse kontekstis

EASO tõlkimise operatiivkoolitus varjupaigamenetluse kontekstis on kavanda-
tud selleks, et aidata EASO operatsioonides kasutatavatel tõlkidel täita oma 
rolli varjupaigamenetluses, st hõlbustada kolmandate riikide kodanike või ko-
dakondsuseta isikute ja riigi ametnike või EASO lähetatud ekspertide vahelist 
suhtlemist kooskõlas varjupaigaküsimusi käsitleva Eli õigustiku normidega. 
koolitus toimub 1–1,5 päeva pikkuse vahetu õppesessioonina koos praktiliste 
harjutustega. Koolitus hõlmab järgmisi teemasid:

• Eli varjupaigaalane õigusraamistik;
• varjupaigamenetluse kontekstis tõlkimise üldised ja konkreetsed aspektid;
• tõlgi roll ja käitumisjuhend varjupaigamenetluses;
• tõlkimine konkreetsetes varjupaigamenetlusega seotud olukordades (isiklik 

vestlus, teabe esitamine, tõlkimine erivajadustega inimeste jaoks, tõlkimine 
rühmade jaoks).

10. Juhendamisalane operatiivkoolitus

Tulenevalt vajadusest juhendada kohapeal töötavaid eksperte koostab EASO 
praegu juhendamisalast koolituskava. Et võimaldada juhendajatele kursuste 
kavandamisel ja läbiviimisel võimalikult palju paindlikkust, ei ole koolituse ees-
märk pakkuda juhendajatele kindlat juhendamismudelit. Selle asemel paku-
takse juhendajatele tehnikaid ja vahendeid, mille hulgast nad saavad vastavalt 
vajadustele teha oma valiku. Koolitus hõlmab näiteks järgmisi elemente:

• kuidas luua osalejatega usalduslik side;
• tulemuslikud tagasisidetehnikad;
• kuidas reageerida juhendamisel esinevatele keerulistele olukordadele;
• kuidas hõlbustada rühmaarutelusid;
• kuidas hõlbustada vastastikuseid hindamisi;
• kuidas koostada juhendamisstrateegia jne.
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11. Muu EASO operatiivkoolitus (kohandatud koolituskursused)

Operatiivkoolitust võib korraldada ka sihtotstarbeliselt ja see võib olla seotud 
konkreetse kohapealse vajadusega, mida ei ole võimalik olemasolevate koo-
litusprogrammide raamistikus käsitleda. Sellised kursused põhinevad olemas-
olevatel operatiivkoolituse materjalidel ja EASO koolituskava moodulitel. Väga 
tihti on need liikmesriigipõhised. Sellised koolitused on näiteks saatjata alaea-
liste vastuvõtmise koolitus ja vabatahtlike eestkostjate koolitamine, mis mõle-
mad viidi läbi Itaalias.
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