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

KOHANEMISPROGRAMMI
PEREMOODUL

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 peremooduli, olete saanud informatsiooni pererändega seonduvate teemade kohta.
Käsitleme lastega seonduvaid küsimusi:

Kohanemisprogrammi peremoodulit koordineerib
Expat Relocation Estonia OÜ.
Lisainfo saamiseks peremooduli kohta
võtke meiega ühendust aadressil
family@settleinestonia.ee

• lasteaia- ja koolikohad,
• huviringid ja laste õigused ning kohustused. Samuti
tunnete paremini võimalusi töö leidmiseks, enesearendamiseks ning vaba aja veetmiseks.
Koolitusel osaledes saate vahetada kogemusi ning
leida uusi sõpru ja tuttavaid.

Varjupaiga-, rändeja integratsioonifond

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

Perega saabunutele Eestis elamist,
peredele ja lastele suunatud tugiteenuseid, hariduse ja vaba aja veetmise võimalusi tutvustav koolitus

KOHANEMISPROGRAMMI
PEREMOODUL
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
Peremooduli sisu
Koolituse käigus käsitletakse kõige olulisemaid teemasid, mida on Eestis edukalt hakkama saamiseks kasulik
teada kõigil neil, kes on Eestisse tulnud perekondlikel
põhjustel, kellel on kaasas lapsed või kes soovivad
rohkem teada saada enesetäiendamise ja vaba aja
veetmise võimaluste kohta Eestis.
Muuhulgas pööratakse tähelepanu järgmistele
teemadele:
• Eestis elamise õiguslikud alused
• Peretoetuste süsteem Eestis
• Lastega seotud teave ja teenused
• Kuidas panna laps kooli või lasteaeda

Koolituse struktuur
• Vanemahüvitis ja lapsehoolduspuhkus
• Vaba aja veetmise võimalused
• Eesti pensionisüsteem
• Haridussüsteem Eestis
• Laste ja lapsevanemate õigused ja kohustused
• Sotsiaalteenused ja -toetused Eestis
• Tööturuteenused ja töövahendusportaalid
• Täienduskoolituse võimalused
• Välismaalastele suunatud perekonnaga seotud
teenused.

Peremooduli koolitus kestab ühe päeva (8 tundi) ning
sisaldab nii info jagamist ekspertide poolt, teie poolt
tõstatatud küsimustele vastamist kui ka praktiliste
ülesannete ja näidete kaudu ja just teid huvitava info
kättesaadavuse demonstreerimist.
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

