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Thessaloniki, 3. juuli 2017 

 
 

PRESSITEADE 
 

Pagulaste kutseõpe – vahend pagulaste ja tööandjate vajaduste 
seostamiseks 

 
Kahe viimase aasta jooksul on Euroopa vastu võtnud enneolematu arvu pagulasi 
ja varjupaigataotlejaid. Paljud neist jäävad siia püsivalt elama ning Euroopa Liit 
peab hoolitsema selle eest, et nad jõuaksid võimalikult kiiresti tööturule ja 
iseseisvuksid. 
 
Cedefop teeb Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga (OECD) koostööd, 
et toetada pagulaste integreerumist nende oskuste arendamise ja kvalifikatsiooni 
tõstmise kaudu. Kaks organisatsiooni on algatanud selleks uuringu, mida viivad 
läbi Cedefopi riiklikud partnerid võrgustikus ReferNet. Selle uuringu tulemused on 
Cedefopi avaldatud ülevaate aluseks. 

Foto: @Shutterstock_Frank Gaertner 

 

Kutseõpe võib aidata sisserändajatel jõuda tööturule ning leida oma oskustele ja 
kvalifikatsioonile vastavat tööd. Uuringu andmetel on EL liikmesriigid avardanud 
õppimisvõimalusi ja parandanud juurdepääsu õppele. Paljud riigid on täiendanud 
oma süsteeme uute võimalustega, sh enesehindamise abivahendid, 
kiirmenetlused või mentori toetatud õpe kogukonnas. 
 
Varajane toetamine on pagulaste ja varjupaigataotlejate edukaks 
integreerimiseks äärmiselt oluline. Lisaks keeleõppele aitavad integratsioonile 
kaasa sisserändajate oskuste hindamine ja tunnustamine, nõustamine ja 
tööpraktika. Et teavitus ja nõustamine toimiksid tõhusalt, tuleb nendega alustada 
võimalikult vara, ideaalis juba enne sisserändajate jõudmist sihtkohta, eriti kui 

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/refernet
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9120
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tegu on nende ümberpaigutamisega Euroopa Liidu sees. EL liikmesriikidel on 
vaja vahetada teavet oma tööturu vajaduste kohta ning luua süsteem, mille abil 
varakult välja selgitada sisserändajate oskused ja leida neile sobivad võimalused, 
et humanitaarpagulaste jaotamine Euroopa Liidu riikide vahel ja sees oleks 
põhjendatud. 
 
Uuringu üksikasjalike tulemuste ja riikide näidetega tutvumiseks laadige alla 
Cedefopi ülevaade. 
 

Cedefopi pressiteadetega saab tutvuda siin. 

Cedefopi väljaannete (uudiskiri, ajakiri, ülevaated jne) tellimiseks looge endale 
kasutajakonto meie veebilehel. 

 
 

### 
Kontaktandmed 
Pressiesindaja: Rosy Voudouri  
Tel +30 2310 490012, e-post rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Kommunikatsiooniosakonna juhataja: Gerd Oskar Bausewein 
Tel +30 2310 490288, e-post gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Cedefopist 
Euroopa Liidu asutus Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop), mis asub Kreekas 
Thessalonikis, toetab Euroopa tasandi poliitikakujundust kutsehariduse ja -õppe 
valdkonnas. www.cedefop.europa.eu 
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