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

KOHANEMISPROGRAMMI
BAASMOODUL

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 baasmooduli, olete saanud informatsiooni:
• Eesti riigi, oma õiguste ja kohustuste ning kodanikuühiskonna kohta
• Tunnete digitaalse isikut tõendava dokumendi
kasutusvõimalusi ja oskate avada pangakontot

Eesti riiki, ühiskonda, kultuuri ja
igapäevaelu tutvustav koolitus
Kohanemisprogrammi baasmoodulit koordineerib
Expat Relocation Estonia OÜ.
Lisainfo saamiseks baasmooduli kohta
võtke meiega ühendust aadressil
basic@settleinestonia.ee

• Samuti tunnete Eesti tervishoiu- ja sotsiaalabi süsteemi ja oskate abi saamiseks pöörduda õigesse
kohta
• Omate ülevaadet, milliseid tugiteenuseid pakutakse
välismaalastele ning kust leida nende kohta lisateavet.

Varjupaiga-, rändeja integratsioonifond

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

KOHANEMISPROGRAMMI
BAASMOODUL
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 teemamoodulitest ja
nendele registreerimise kohta leiate:

Koolituse struktuur
• Digitaalsete isikut tõendavate dokumentide kasutusvõimalused
• E-teenuste kasutamise võimalused
• Pangatoimingute tegemine
• Hariduse tunnustamise võimalused
• Eesti tervishoiusüsteemi alused
• Transport, liiklus ja liiklemine

www.settleinestonia.ee

• Ülevaade eestlaste suhtlemiskultuurist
• Vaba aja veetmise võimalused Eestis

Baasmooduli sisu
Koolituse käigus käsitletakse olulisemaid teemasid,
mida on Eestis edukalt hakkama saamiseks kasulik
teada igal Eestisse saabunud välismaalasel.
Muuhulgas pööratakse tähelepanu järgmistele
teemadele:
• Välismaalaste õiguslik seisund Eestis
• Eesti riigi toimimise alused
• Eesti ühiskonna alusväärtused
• Tähtsamad ametiasutused ja nende ülesanded
• Kodanikuühiskonnas aktiivse osalemise võimalused
• Hädaolukorras abi saamise võimalused

• Ülevaade välismaalastele pakutavatest teenustest
ja palju muud igapäevaeluks vajalikku.

Baasmooduli koolitus kestab ühe päeva (8 tundi)
ning sisaldab nii informatiivseid kui ka interaktiivseid
tegevusi, näiteks linnaekskursiooni või mõne muuseumi külastust.
Koolitused toimuvad Tallinnas, Tartus ja Narvas.
Koolitusele registreerides saate valida inglise ja
vene õppekeele vahel. Koolitusel osalemine on
tasuta. Baasmooduli läbimisel väljastatakse osalejale selle kohta tunnistus digitaalselt või soovi
korral paberkandjal.
Täpsem info koolitusaegade, toimumiskohtade ja
registreerimise kohta on leitav www.settleinestonia.ee

