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RAHVUSVAHELINE KAITSE 

 

1. Rahvusvahelise kaitse teemamooduli pagulasseisundi või täiendava kaitse seisundi osa 

Eeldatav maht: 25-40 t  

Käsitletavad teemad  

Kohustuslik  

1) ülevaade Eesti riigi- ja ühiskonnakorraldusest, sh kultuuriline kohanemine;  

2) rahvusvahelise kaitse staatuse ja elamisloa pikendamise ja kehtetuks tunnistamise, sh 

rahvusvahelise kaitse saaja perekonnaliikme elamisloaga seotud õigusteave, sh elamisloa 

andmise ja pikendamise tingimused ning Eestis muul seaduslikul alusel  elamisega seotud 

õigusteave, sh kodakondsuse omandamine;  

3) töötamine ja tööturuteenused ning töökultuur;  

4) finantskirjaoskus, digikirjaoskus ja igapäevaeluga praktiline toimetulek, sh elukoha 

leidmine;  

5) tervishoid (sh vaimne tervis) ja sotsiaalhoolekanne, sh riigi ja kohaliku omavalitsuse 

üksuse pakutavad teenused ja toetused;  

6) juurdepääs haridusele, sh haridustee jätkamise võimalused ja eesti keele õpe;  

7) rahvusvahelise kaitse saaja õigused ja kohustused Eestis viibimise ajal;  

8) ülevaade teistest teenustest, mida pakutakse rahvusvahelise kaitse saajatele.  

Soovituslik  

1) linna või piirkonda tutvustav ekskursioon, osalemine mõne sotsiaalse võrgustiku üritusel 

või mõnes muus interaktiivses tegevuses;  

2) aruteluseminar koolitusel käsitletud teemade üle.  

Kohanemisprogrammi koolitusmoodulid läbinute üldpädevusnõuded  

Rahvusvahelise kaitse teemamooduli pagulasseisundi või täiendava kaitse seisundi osa  

läbinud isik:  

1) teab Eesti riigi- ja ühiskonnakorralduse põhimõtteid;  

2) teab, millised on rahvusvahelise kaitse andmise ning  muud Eestis seadusliku elamise 

alused, missugune on perekondade taasühendamise käik ja seda, kust leida vajaduse korral 

lisateavet;  

3) teab, milline on Eestis töökultuur, milliseid tööturuteenuseid pakutakse ja kuidas on 

võimalik neid saada;  

4) teab elukoha leidmise ning majandamis- ja säästmisvõimalusi, elukohaga seonduvaid 

õigusi ja kohustusi;  



5) teab, kuidas toimib Eestis tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteem, sh milliseid teenuseid 

pakub riik ja milliseid kohaliku omavalitsuse üksus;  

6) teab, kuidas on võimalik asuda haridust omandama või jätkata senist haridusteed;  

7) teab, millised õigused ja kohustused on rahvusvahelise kaitse saajal Eestis elades; 

8) teab, milliseid lisateenuseid pakutakse rahvusvahelise kaitse saanutele ja kust leida nende 

kohta lisateavet. 

9) teab väär- ja kuritegusid, mille eest karistatakse, ning kuidas saada abi nende ohvriks 

langemise korral. 

2. Rahvusvahelise kaitse teemamooduli ajutise kaitse saaja osa 

Eeldatav maht: 4-8 t (4 t kohaldub iseseisva videoõppe korral, juhendatud õppe korral 

maht 6-8 t)  

Käsitletavad teemad  

Kohustuslik  

1) Eestis seadusliku viibimisega seotud õigusteave, sh elamisloa andmise ja 

pikendamise tingimused ning teised Eestis seadusliku elamise alused; 

2) ajutise kaitse saaja õigused ja kohustused Eestis viibimise ajal; 

3) ülevaade teenustest, mida pakutakse ajutise kaitse saajatele (sh vastavate e-teenuste 

tutvustus); 

4) töötamine ja tööturuteenused ning töökultuur; 

5) igapäevaeluga praktiline toimetulek, sh elukoha leidmine, finantskirjaoskus, 

vajalikud digipädevused (ID-kaardi kasutamine); 

6) tervishoid (sh vaimne tervis) ja sotsiaalhoolekanne, sh riigi ja kohaliku omavalitsuse 

üksuse pakutavad teenused ja toetused; 

7) pere ja lapsed (sh laste õigused, peretoetused, lasteaiad ja koolid, laste 

huvitegevusvõimalused); 

8) täiskasvanute juurdepääs haridusele, sh elukestev õpe, haridustee jätkamise 

võimalused, eesti keele õpe; 

9) sotsiaalsed võrgustikud ja kodanikuühendused (sh huvitegevus, vabatahtlik töö) 

ning vabaaja veetmise võimalused (raamatukogud, sportimisvõimalused, 

loodusrajad jne); 

10) ülevaade Eesti riigi- ja ühiskonnakorraldusest; 

11) ülevaade eesti keelest ja kultuurist (sh rahvakultuuri traditsioonid, religioon, 

olulisemad tähtpäevad); 

12) ülevaade Eesti õigusruumist, st kuidas käituda kooskõlas avaliku korraga.  

Kohanemisprogrammi koolitusmoodulid läbinute üldpädevusnõuded  

Rahvusvahelise kaitse teemamooduli ajutise kaitse saaja osa läbinud isik:  

1. omab Eestis seadusliku viibimisega seotud õiguslikku teavet;  

2. teab, millised on ajutise kaitse andmise ning  muud Eestis seadusliku elamise alused ja 

kust leida vajaduse korral lisateavet;  

3. omab ülevaadet teenustest, mida pakutakse ajutise kaitse saajatele (mh teab, milliseid 

lisateenuseid pakutakse ajutise kaitse saanutele ja kust leida nende kohta lisateavet);  



4. teab, milline on Eestis töökultuur, milliseid tööturuteenuseid pakutakse ja kuidas on 

võimalik neid saada;  

5. omab ülevaadet, kuidas otsida infot üürikorterite kohta, milleks on vajalik ID-kaart 

jne;  

6. teab, kuidas toimib Eestis tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteem, sh milliseid 

teenuseid pakub riik ja milliseid kohaliku omavalitsuse üksus;  

7. omab ülevaadet, kuidas on korraldatud laste ligipääs haridusele;  

8. teab, kuidas on täiskasvanul võimalik asuda haridust omandama või jätkata senist 

haridusteed;  

9. omab ülevaadet erinevatest sotsiaalsetest võrgustikest ja kodanikuühendustest ning 

vabaaja veetmise võimalustest;  

10. teab Eesti riigi- ja ühiskonnakorralduse põhimõtteid;  

11. omab ülevaadet eesti keelest ja kultuuritavadest; 

12. teab väär- ja kuritegusid, mille eest karistatakse, ning kuidas saada abi nende ohvriks 

langemise korral.  

 


