Kes saab osaleda?
Koolitusel saavad osaleda kolmandate riikide kodanikud ja Euroopa Liidu kodanikud, kellele Politsei- ja
Piirivalveamet on edastanud kohanemisprogrammi
suunamise teavituskirja.

KOHANEMISPROGRAMMI
TÖÖ- JA ETTEVÕTLUSMOODUL

Kui Teile suunamise teavituskirja ei ole edastatud,
kuid olete Eestis seaduslikult elanud alla viie aasta
ning soovite osaleda koolitusel, on Teil võimalus esitada
Politsei- ja Piirivalveametile avaldus kohanemisprogrammi suunamiseks – info sooviavalduse esitamise kohta
on leitav www.settleinestonia.ee

Miks osaleda koolitusel?
Olles läbinud töö- ja ettevõtlusmooduli, olete saanud
informatsiooni:
• töö leidmise ja vahetamisega seonduva kohta
(sh Euroopa Liidus laiemalt)

Kohanemisprogrammi töö- ja ettevõtlusmoodulit
koordineerib Expat Relocation Estonia OÜ.
Lisainfo saamiseks töö- ja ettevõtlusmooduli kohta
võtke meiega ühendust aadressil
working@settleinestonia.ee

• töötaja ning tööandja õigustest, kohustustest ja
Eesti töökultuurist
• Eesti pensionisüsteemist
• täiendkoolituse ja ettevõtlusega alustamise
võimalustest.
Koolitusel tutvustatakse teile ka võimalusi liituda ettevõtjate või spetsialistide ühendustega Eestis ning
erinevaid töö- ja ettevõtlusalaseid teenuseid, mis on
kättesaadavad Eestisse elama asunud välismaalastele.

Varjupaiga-, rändeja integratsioonifond

Kohanemisprogrammi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist,
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ja riigieelarvest

Eestis töötamist ja
ettevõtlusega tegelemist
tutvustav koolitus

KOHANEMISPROGRAMMI
TÖÖ- JA ETTEVÕTLUSMOODUL
Mis on kohanemisprogramm?
Kohanemisprogrammi eesmärk on toetada Teie rändeprotsessi ning kohanemist Eesti eluga. Kohanemisprogramm koosneb baasinfo, töö ja ettevõtluse,
õppimise, teaduse, pere, laste ja noorte ning rahvusvahelise kaitse teemamoodulitest ja algtaseme (A1)
keeleõppest. Kogu vajaliku info koolituste ja nendele
registreerimise kohta leiate:

www.settleinestonia.ee

Koolituse struktuur
• Tööandja kohustused ja õigused
• Töötuskindlustuse ja ravikindlustuse alused
• Eesti töökultuur
• Pensionisüsteemi ülesehitus
• Täienduskoolituse võimalused
• Ettevõtlusega alustamise võimalused
• Ettevõtjate ja spetsialistide või töötajate
võrgustikud Eestis
• Välismaalastele suunatud töö- ja
ettevõtlusalased teenused

Töö- ja ettevõtlusmooduli sisu
Koolituse käigus käsitletakse kõige olulisemaid teemasid, mida on Eestis töötamiseks või ettevõtlusega
tegelemiseks kasulik teada igal Eestisse saabunud
välismaalasel.
Muuhulgas pööratakse tähelepanu järgmistele
teemadele:
• Eestis elamise õiguslikud alused
• Kuidas leida endale sobiv töökoht ja kust selleks
abi saada
• Euroopa Liidu sisene tööalane liikumine
• Töötaja õigused ja kohustused töösuhtes
• Eesti maksusüsteemi ülesehitus

Töö- ja ettevõtlusmooduli koolitus kestab ühe päeva
(8 tundi) ning sisaldab nii info jagamist ekspertide
poolt, kui annab suuniseid, kuidas endale vajalik info
leida.
Koolitused toimuvad Tallinnas, Tartus ja Narvas.
Koolitusele registreerides saate valida inglise ja
vene õppekeele vahel. Koolitusel osalemine on tasuta. Mooduli läbimisel väljastatakse osalejale selle
kohta tunnistus digitaalselt või soovi korral paberkandjal.
Täpsem info koolitusaegade, toimumiskohtade ja
registreerimise kohta on leitav www.settleinestonia.ee

