VARJUPAIGA-, RÄNDE- JA INTEGRATSIOONIFONDIST TOETATUD
PROJEKTID
Projekti pealkiri:

AMIF2015-1 Sunniviisiliste tagasisaatmiste
sõltumatu vaatlemine
Eesti Punane Rist
Toetuse saaja:
Tagasisaatmine
Valdkond:
1. juuli 2015 kuni 30. juuni 2018
Toimumise aeg:
71 901 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 53 925,75 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 17 975,25 eurot
Kokkuvõte: Projekti eesmärk on viia ellu nn naasmisdirektiivis (EL Nõukogu ja
Parlamendi 16.12.2008 direktiiv 2008/115/EÜ) ja VSS-s sätestatud nõuet vaadelda
sõltumatult tagasisaatmisi.
Projekti pealkiri:

AMIF2015-2 Vabatahtlik toetatud
tagasipöördumine ja reintegratsioon Eestis
(VARRE)
Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni
Toetuse saaja:
(IOM) Eesti esindus
Tagasisaatmine
Valdkond:
1. juuli 2015 kuni 30. juuni 2018
Toimumise aeg:
453 127,85 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 339 845,89 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 113 281,96 eurot
Kokkuvõte: Projekti eesmärk on viia ellu toetatud vabatahtliku tagasipöördumise ja
reintegratsiooni programmi. Projektis on ette nähtud järgmised tegevused: tagasipöördujate
nõustamine ja abistamine kogu tagasipöördumise vältel (sh vajadusel reisidokumentide
hankimine). Täiendavalt pakutakse vajadusel abi reintegreerumisel päritoluriigis. Projektis
on kavandatud 100 isiku vabatahtlik tagasipöördumine, 45-le isikule on kavandatud
reintegratsiooniabi pakkumine. Lisaks viiakse projektis vähesel määral läbi koolitusi
pädevate asutuste töötajatele tagasisaatmisvaldkonna teemadel.
Projekti pealkiri:

Toetuse saaja:
Valdkond:

AMIF2015-3 Kohanemisprogrammi teaduse
mooduli pakkumine kolmandate riikide
kodanikele
Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
Integratsioon
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1. august 2015 kuni 31. detsember 2017
Toimumise aeg:
5 488 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 4 116 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 1 372 eurot
Kokkuvõte: Kohanemisprogrammi teaduse mooduli üldeesmärk on uussisserändajate,
eelkõige välisteadlaste, -õppejõudude ja -doktorantide rändeprotsessi ja hilisema lõimumise
toetamine, tagades neile teadmised Eestis akadeemilise kultuuri ja teadustöö läbiviimisega
seotud teemadel. Projekti elluviimise perioodil kavandatakse koolituse pakkumist 53-le
kolmanda riigi kodanikule. Kohanemisprogrammi teaduse moodul viiakse ellu vastavalt
1.08.2015. jõustuva Kohanemisprogrammi määruse lisale 4.
AMIF2015-4 Kohanemisprogrammi õppimise
mooduli pakkumine kolmandate riikide
kodanikele
Sihtasutus Archimedes
Toetuse saaja:
Integratsioon
Valdkond:
1. august 2015 kuni 31. detsember 2017
Toimumise aeg:
29 736 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 22 302 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 7 434 eurot
Kokkuvõte: Kohanemisprogrammi õppimise mooduli üldeesmärk on uussisserändajate,
eelkõige välisüliõpilaste rändeprotsessi ja hilisema lõimumise toetamine, tagades neile
teadmised Eesti akadeemilise kultuuri ja Eesti kõrgkoolides õppimisega seotud teemadel.
Projekti elluviimise perioodil kavandatakse koolituse pakkumist 505-le kolmanda riigi
kodanikule. Kohanemisprogrammi õppimise moodul viiakse ellu vastavalt 1.08.2015.
jõustuva Kohanemisprogrammi määruse lisale 3.
Projekti pealkiri:

Projekti pealkiri:

AMIF2015-6 Rahvusvahelise kaitse saanud
isikute kohanemisprogramm
Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni
Toetuse saaja:
(IOM) Eesti esindus
Integratsioon
Valdkond:
1. juuli 2015 kuni 31. detsember 2017
Toimumise aeg:
87 275,14 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 65 456,36 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 21 818,78 eurot
Kokkuvõte: Projekti eesmärk on töötada välja ja piloteerida Kohanemisprogrammi
rahvusvahelise kaitse moodulit ning tagada vähemalt 65-le sihtrühma esindajale
piloteerimise käigus koolituste pakkumine.
Projekti pealkiri:

AMIF2015-7 Varjupaigamenetluse ja
süsteemi efektiivsuse tõstmine
Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni
Toetuse saaja:
(IOM) Eesti esindus
Varjupaik
Valdkond:
1. juuli 2015 kuni 30. juuni 2018
Toimumise aeg:
122 705,00 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 92 028,75 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 30 676,25 eurot
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Kokkuvõte: Projekti üldeesmärk on panustada riigi rakendatavasse rändehaldamisse.
Projektil on kaks alaeesmärki:
a) varjupaigamenetluse parendatud kvaliteet ning suutlikkus tagab Eesti valmisoleku täita EL
ja rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi (sh massilise sisserände korral);
b) varjupaigataotlejate tugisüsteem on suuteline tulema toime taotlejatega ning toetab nende
kohanemist ning panustamist Eesti ühiskonda (sh kaitse saamise korral).
Projekti tulemusel on Politsei-ja Piirivalveametil parem võimekus, et reageerida
suurenevatele migratsioonivoogudele, otsida päritoluriigi infot ning tagada standard.
Suurenenud on majutuskeskuse ja Töötukassa võimekus ja oskused, et tegeleda klientidega.
Projekti pealkiri:

AMIF2015-10 Tugiisikuteenus
varjupaigataotlejatele ja rahvusvahelise kaitse
saanud isikutele
MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus
Toetuse saaja:
Varjupaik
Valdkond:
1. juuli 2015 kuni 30. juuni 2018
Toimumise aeg:
397 344,00 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 298 008,00 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 99 336,00 eurot
Kokkuvõte: Projekti üldeesmärk on varjupaigataotlejate vastuvõtutingimuste ja
rahvusvahelise kaitse saanud isikute kohanemise parandamine Eestis läbi tugiisikuteenuse.
Projekti tulemusel on paranenud haavatavatesse gruppidesse kuuluvate varjupaigataotlejate
ning rahvusvahelise kaitse saanud isikute sotsiaalne toimetulek ja kultuuriline kohanemine
Eestis, maandatud on pagulastele omast psühholoogilist stressi ja kultuurišokki, abi on
osutatud suulise tõlkega, välja on koolitatud uus rühm tugiisikuid, kes on asunud tööle.
Projekti pealkiri:

AMIF2015-11 Rahvusvahelise kaitse
taotlejatele ja tagasipöördujatele tõlketeenuse
osutamine
Politsei- ja Piirivalveamet
Toetuse saaja:
Varjupaik
Valdkond:
1. juuli 2015 kuni 30. juuni 2017
Toimumise aeg:
115 783,88 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 86 837,91 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 28 945,97 eurot
Kokkuvõte: Projektis tagatakse rahvusvahelise kaitse taotlejatele ja tagasipöördujatele
kvaliteetne ja regulaarne haruldasemate keelte tõlketeenus, et tõhustada rahvusvahelise
kaitse või illegaalimenetluse läbiviimist. Kvaliteetse tõlketeenuse kättesaadavusega
kiirenevad menetlusprotsessid.
Projekti pealkiri:

AMIF2015-12 Tervishoiu-, psühholoogi- ja
psühhiaatriateenus varjupaigataotlejatele ja
tagasipöördujatele
Politsei- ja Piirivalveamet
Toetuse saaja:
Tagasisaatmine
Valdkond:
1. september 2015 kuni 31. august 2018
Toimumise aeg:
494 990,48 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 371 242,86 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 123 747,62 eurot
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Kokkuvõte: Projekti eesmärk on tõsta teenuste mahtu ja kvaliteeti Harku
kinnipidamiskeskuses.
Lisaks
osutatakse
teenuseid
ka
väljaspool
Harku
kinnipidamiskeskust. Projekti sihtrühma kuuluvad rahvusvahelise kaitse taotlejad ja
tagasisaadetavad.
AMIF2015-13 Lahkumiskohustuse täitmine
ja majutusteenuse pakkumine
Politsei- ja Piirivalveamet
Toetuse saaja:
Tagasisaatmine
Valdkond:
1. juuli 2015 kuni 30. juuni 2018
Toimumise aeg:
674 167 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 505 625,25 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 168 541,75 eurot
Kokkuvõte: Projekti eesmärk on teostada tagasisaatmisi võimalikult kiiresti ja
inimväärikalt. Kavas on rahastada 186 isiku tagasisaatmisi. Tagasisaadetavatele pakutakse
vajaduspõhist reisitoetust kuni 150 eurot võimaldamaks jõuda oma sihtkohta. Haavatavatele
isikutele on ette nähtud eriabi.
Projekti pealkiri:

AMIF2015-14 Rändekommunikatsioon ja
seire
Riigikantselei
Toetuse saaja:
Integratsioon
Valdkond:
1. jaanuar 2016 kuni 1. veebruar 2017
Toimumise aeg:
50 000,00 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 37 500,00 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 12 500,00 eurot
Kokkuvõte: Projekti eesmärk on suurendada teadlikkust, sallivust ja vastastikust mõistmist
Eesti ühiskonnas ümberasustatud ja –paigutatud
isikute suhtes. Valitsuse
kommunikatsiooni büroo, kelle üheks põhikirjajärgseks ülesandeks on Euroopa Liiduga
seotud projektide riigisisene teavitustegevus, on planeerinud projekti raames ellu viia neli
tegevust:
1) korraldab arutelu ajakirjanikele Soome suursaatkonnas ja laiemale avalikkusele
Arvamusfestivalil;
2) viib läbi meediamonitooringu (mai–oktoober 2016), mille eesmärk on jälgida
ühiskondlikku debatti avalikus ruumis, kajastusi sõjapõgenike vastuvõtmise
tegevuskava elluviimisel;
3) viib läbi kaks avaliku arvamuse uuringut mais ja detsembris 2016 seoses Eesti
elanikkonna hoiakutega rahvusvahelise kaitse saanud (sh ümberasustatud ja/või –
paigutatud) inimeste suhtes.
4) viib läbi järelkommunikatsioonitegevused: teavitab avalikkust uuringu tulemustest
artiklite, infonupukeste, briifingute, sotsiaalmeedia ja valitsuse veebi alamlehe
kaudu. Plaanis on jõuda 10 000 inimeseni.
Süstemaatilise seire tulemuste abil on riigil võimalik oma kommunikatsiooni paremini
planeerida ning fokusseerida seda täpsematele sihtgruppidele.
Projekti pealkiri:
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Projekti pealkiri:
AMIF2015-15 Tugiteenused majutuskeskuses
AS Hoolekandeteenused
Toetuse saaja:
Varjupaik
Valdkond:
1. juuli 2015 kuni 30. juuni 2018
Toimumise aeg:
210 000,00 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 157 500,00 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 52 500,00 eurot
Kokkuvõte: Projekti eesmärk on toimiva ja kvaliteetse varjupaigateenuse arendamine ning
rakendamine ja kvaliteetsete vastuvõtu- ja tugiteenuste pakkumine Vao majutuskeskuses
elavatele rahvusvahelise kaitse taotlejatele ja kaitse saanud isikutele. Tutvustatakse
tööhõivevaldkonda (tööturuteenused, tööseadus, erinevad töövõimalused, tööandjate
teavitamine), teavitatakse sihtrühma nende õigustest ja kohustustest ning pakutakse
juriidilist nõustamisteenust, korraldatakse täiendavat eesti keele õpet, organiseeritakse vaba
aja tegevusi, võimaldatakse vajadusel psühholoogilist abi.
Projekti pealkiri:

AMIF2015-16 Eesti elanikkonna hoiakud
kolmandatest riikidest uussisserändajate
suhtes Euroopa Sotsiaaluuringu andmetes
Tartu Ülikool
Toetuse saaja:
Integratsioon
Valdkond:
1. september 2015 kuni 30. aprill 2016
Toimumise aeg:
18 810 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 14 107,50 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 4 702,50 eurot
Kokkuvõte: Projekti eesmärk on uurida Eesti elanikkonna hoiakuid kolmandatest riikidest
uussisserändajate suhtes ja ootuseid Eesti rändepoliitikale ning neid mõjutavaid tegureid
tuginedes Euroopa Sotsiaaluuringu (ESS) 7. vooru (2014) andmetele. Projekti tulemusena
on põhjalikult analüüsitud Euroopa Sotsiaaluuringu 7. vooru rände osa andmeid ning antud
ammendav ülevaade Eesti elanikkonna hoiakutest kolmandatest riikidest uussisserändajate
suhtes ja ootustest Eesti rändepoliitikale.
AMIF2015-17 Nõustamine ja huvitegevuse
korraldamine kinnipidamiskeskuses
Politsei- ja Piirivalveamet
Toetuse saaja:
Varjupaik
Valdkond:
1. juuli 2015 kuni 30. juuni 2018
Toimumise aeg:
129 268,80 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 96 951,60 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 32 317,20 eurot
Kokkuvõte:
Projekti
raames
pakutakse
Harku
kinnipidamiskeskuses
tagasisaadetavatele/rahvusvahelise kaitse taotlejatele võimalusi vaba aja sisustamiseks
(rekreatiivsed tegevused, keeleõpe) ning nõustamisteenust, mis tagab, et välismaalane oleks
teadlik oma õigustest ja kohustustest haldusmenetluses.
Projekti pealkiri:

Projekti pealkiri:

Toetuse saaja:

AMIF2015-19 Päritoluriigi info (COI)
otsimise pädevuse ja analüüsi võimekuse
tõstmine PPAs
Politsei- ja Piirivalveamet
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Varjupaik
Valdkond:
1. jaanuar 2016 kuni 31. detsember 2018
Toimumise aeg:
74 660,40 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 55 995,30 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 18 665,10 eurot
Kokkuvõte: Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 9 lõike 6 ja 7 alusel
on PPA ülesanne turvalise kolmanda riigi ja turvalise päritoluriigi või selle osa
määratlemine. Seadusjärgse ülesande tõhusamaks täitmiseks luuakse projekti raames
PPAsse COI eksperdi ametikoht, kelle ülesandeks on leida informatsiooni, mis aitab
selgitada taotleja väidete usaldusväärsust, hinnata, kas inimese väljendatavat subjektiivset
tagakiusukartust saab käsitada objektiivselt põhjendatuna. Selgitada välja, kas on tõendeid
selle kohta, et inimõiguste rikkumised isiku päritoluriigis kujutavad endast mõnd
pagulasseisundi konventsioonis sätestatud tagasisaatmise võimatuse alust ning mis võib
juhtuda kui isik sinna tagasi pöördub.
Projekti tulemusel on PPA menetlejatel ligipääs regulaarselt kaasajastatud COI-le, mistõttu
kiireneb rahvusvahelise kaitse taotlemise menetlus. Kiirete ja õiguspäraste otsuste põhjal
saavad tegelikud abivajajad (rahvusvahelise kaitse või täiendava kaitse saajad) kiiremini
ligipääsu seadusjärgsetele teenustele ja toetustele ning ebaseaduslikud sisserändajad
saadetakse tagasi.
AMIF2015-20 Riigi õigusabi osutamine
rahvusvahelise kaitse menetluses ja sellele
järgnevas halduskohtumenetluses
Eesti Advokatuur
Toetuse saaja:
Varjupaik
Valdkond:
1. oktoober 2015 kuni 31. detsember 2017
Toimumise aeg:
199 734,80 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 149 800,50 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 49 933,50 eurot
Kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on rahvusvahelise kaitse taotlejatele õigusabi pakkumine,
et tagada ligipääs õiglasele ning asjakohasele rahvusvahelise kaitse menetlusele.
Õigusnõustajateks on advokatuuri liikmed, kelle ülesandeks on varjupaigataotlejate
esindamine rahvusvahelise kaitse menetluses ja halduskohtumenetluses, õigusdokumendi
koostamine, juhul kui taotluse sisu on seotud rahvusvahelise kaitse menetluse ja sellele
järgneva halduskohtumenetlusega ning isiku muu õigusnõustamine või muu esindamine,
juhul kui taotluse sisu on seotud rahvusvahelise kaitse menetluse ja sellele järgneva
halduskohtumenetlusega.
Projekti pealkiri:

AMIF2015-21 Koostöö parendamine
kolmandate riikidega tagasipöördumise
valdkonnas
Politsei- ja Piirivalveamet
Toetuse saaja:
Tagasisaatmine
Valdkond:
1. jaanuar 2016 kuni 31. detsember 2018
Toimumise aeg:
61 236 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 45 927 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 15 309 eurot
Kokkuvõte: Projekti eesmärk on edendada koostööd kolmandate riikide pädevate
Projekti pealkiri:
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asutustega kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks nende päritoluriikidesse.
halduskohtumenetlusega.
AMIF2016-1 „Vao ja Vägeva
varjupaigataotlejate majutuskeskuse
renoveerimine“
AS Hoolekandeteenused
Toetuse saaja:
Varjupaik
Valdkond:
1.märts 2016 kuni 1.aprill 2017
Toimumise aeg:
350 000 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 262 500 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 87 500 eurot
Kokkuvõte: Projekti käigus renoveeritakse Vao ja Vägeva varjupaigataotlejate
majutuskeskuse elu- ja abiruume, korrastatakse majutuskeskuste ümbruse valgustust ning
rajatakse mänguväljak. Projekti tulemusel on remonditud lisaks olemasolevale 42-le
elementaarsetele elamistingimustele vastavale majutuskohale Vao keskuses täiendavalt 28
majutuskohta ja Vägeva keskuses 14 majutuskohta ning on loodud vajaduspõhised
võimalused nii õppetööks kui ka vaba aja sisustamiseks.
Projekti pealkiri:

AMIF2016-3 „Eesti keele õpe rahvusvahelise
kaitse saajatele“
SA Tartu Rahvaülikool
Toetuse saaja:
Integratsioon
Valdkond:
1.mai 2016 kuni 31. detsember 2017
Toimumise aeg:
199 999,96 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 149 999,97 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 49 999,99 eurot
Kokkuvõte: Projekti tulemusena on 150 rahvusvahelise kaitse saajat osalenud A1-A2
taseme eesti keele koolitustel, mille baasmaht on 100 tundi. Välja on töötatud selleks vajalik
metoodika ja materjalid ning välja on kujunenud kogemustega koolitajate võrgustik, kes on
valmis läbi viima koolitusi ka edaspidi ning nõustama teisi koolitajaid. Koolituse
läbiviimise metoodika võimaldab A2 keeleoskustaset omandada isikul, kellel puudub
varasem keeleõppekogemus ning kes ei valda ühtegi keelt kirjakeeles. Õppetunnid toimuvad
üldjuhul 2 akadeemilist tundi korraga neljal korral nädalas. Käsitletavad teemad jagunevad
igapäevaelus toimetuleku seisukohast olulistesse valdkondadesse. Kasutatakse erinevaid
keeleõppemeetodeid, kus põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Koolituse lõpuks tulevad
osalejad toime igapäevastes ja tööalastes suhtlusolukordades.
Projekti pealkiri:

AMIF2016-5
„Tagasisaatmismenetlust
toetava infosüsteemi UUSIS ILLEGAAL
arendus“
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja
Toetuse saaja:
arenduskeskus (SMIT)
Varjupaik/tagasisaatmine
Valdkond:
1. märts 2016 kuni 31. detsember 2017
Toimumise aeg:
300 000 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 225 000 eurot
Projekti pealkiri:
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sh riiklik kaasfinantseering (25%): 75 000 eurot
Kokkuvõte:
Projekti eesmärk on Eestis seadusliku aluseta viibivate välismaalaste kiire
tagasisaatmismenetluse läbiviimine võttes arvesse isiku põhiõigusi ja –vabadusi. Projektis
ajakohastatakse tagasisaatmismenetluse läbiviimist toetavat infosüsteemi UUSIS
ILLEGAAL.
Projekti pealkiri:

AMIF2016-6
„Ristmeedia
programmi
„LIVEstonia. Ma elan siin“ arendamine“

Eesti Rahvusringhääling (ERR)
Toetuse saaja:
Integratsioon
Valdkond:
1. juuni 2016 kuni 31. märts 2018
Toimumise aeg:
234 327,82 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 175 745,86 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 58 581,96 eurot
Kokkuvõte: Projekti eesmärk on tõsta ühiskonnas teadlikkust, sallivust ja positiivset
meelestatust Eestis elavate kolmandate riikide kodanike suhtes. Ristmeedia programmi
raames luuakse telesaatesari Eestis elavatest kolmandate riikide kodanikest (24 osa),
ristmeedia programmi veebileht, mis sisaldab nii tele- kui raadiosaateid ning muid
originaalmaterjale. Veebilehele koostatakse lood Vikerraadio raadiosaates „Ma elan siin“
esinenud kolmandate riikide kodanikest.
Projekti pealkiri:

AMIF2016-8 „Kolmandate riikide kodanike
kaasamine
kohalike
omavalitsuste
ja
mittetulundusühingute poolt“
Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon
Toetuse saaja:
(IOM), Eesti esindus
Integratsioon
Valdkond:
1. juuli 2016 kuni 30. juuni 2017
Toimumise aeg:
45 000 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 33 750 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 11 250 eurot
Kokkuvõte: Projekti üldeesmärk on edendada kolmandate riikide kodanike poliitilist
integreeritust kohaliku omavalitsuse tasandil kasutades selleks nii otsevõimalusi ja MTÜsid. Projekt on vajalik, et toetada kolmandate riikide kodanike poliitilist integratsiooni ning
kaasatust kohaliku omavalitsuse tasandil. Projekti tulemusel on kolmandate riikide
kodanikel parem arusaam kohaliku omavalitsuse rollist ja tegevustest ning oma osaluse
võimalustest. Samuti on neid võimestatud osalema kohaliku omavalitsuse tegevustes.
Kohalikke omavalitsusi ning valdkondlikke MTÜ-sid on võimestatud kaasamaks
kolmandate riikide kodanikke oma tegevustes ja tegevuste planeerimises.
Projekti pealkiri:

AMIF2016-11 „MIGRIB - usulisest,
kultuurilisest ja rändetaustast lähtuv
riskikäitumine: äratundmine, ennetamine,
maandamine“
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Sisekaitseakadeemia
Toetuse saaja:
Varjupaik
Valdkond:
1.august 2016 kuni 30. juuni 2017
Toimumise aeg:
32 499,99 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 24 374,99 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 8 125,00 eurot
Kokkuvõte: Projekti eesmärk on usulisest, kultuurilisest ja rändetaustast tuleneva
riskikäitumise äratundmise ja maandamisega seonduva kompetentsi tõstmine Eesti haridus-,
noorsoo-, sotsiaal- ning korrakaitsevaldkonna ametnikel ja töötajatel, kes oma igapäevases
töös puutuvad kokku sisserändetaustaga inimestega.
Projekti raames viiakse läbi koolitused (vähemalt 8 koolitust 200 rahvusvahelise kaitse
taotlejate ja saajatega kokkupuutuvale haridus-, noorsootöö-, sotsiaal- ning
korrakaitsevaldkonna ametnikule ja töötajale neljas Eesti piirkonnas). Projekti käigus
töötatakse välja õppe- ja juhendmaterjalid. Koolituste jaoks töötatakse välja digitaalsed ja
paberil õppematerjalid, mis tagatakse koolitatavatele tasuta ning jäävad koolitatavatele
pärast koolituse lõppu. Projekti tulemusena valmivad samuti digitaalsed praktilised
juhendmaterjalid rändest tulenevate riskide äratundmiseks, ennetamiseks ja maandamiseks.
AMIF2016-12 „Uussisserändajate
kohanemise toetamine koolis“
Tartu Ülikool
Toetuse saaja:
Varjupaik
Valdkond:
1.september 2016 kuni 30. mai 2018
Toimumise aeg:
32 500,00 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 24 375,00 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 8 125,00 eurot
Kokkuvõte: Projekti üldeesmärk on toetada uussisserändajate kohanemist Eesti
haridussüsteemis läbi koolikogukonna eesmärgistatud ja koordineeritud tegevuse. Projekt
tugineb kooliväärtustele: sallivus, sõbralikkus ja koostöö ning on suunatud meeskondadele,
kuhu kuluvad juhtkonna- ja tugisüsteemi liikmed, erinevate kooliastmete õpetajad,
lastevanemate esindajad ja kohalike omavalitsuste haridusametnikud.
Projekti jooksul töötab meeskond välja koolituskontseptsiooni, sellele vastava
õppematerjalide sisu ning tagasiside ja seire materjalid. Samuti viiakse läbi koolitused
“Liitev klass–liitev kool“ (24 h) neljale rühmale (25-28 inimest rühmas), kokku läbib
koolituse 100-112 inimest.
Projekti pealkiri:

AMIF2016-16 „Tartu Linnavalitsuse sotsiaalja tervishoiuosakonna teabevahetus avalikest
teenustest“
Tartu Linnavalitsus
Toetuse saaja:
Integratsioon
Valdkond:
1. september 2016 kuni 31. mai 2017
Toimumise aeg:
3750 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 2812,5 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 937,5 eurot
Kokkuvõte: Projekti üldeesmärk on Tartu Linnavalitsuse võimekuse tõstmine kolmandate
riikide kodanikele sh pagulastele teenuste pakkumisel ja teabe vahendamisel. Projekti
alaeesmärk on suurendada võõrkeelse info sh sotsiaalhoolekandealase teabe kättesaadavust
kolmandate riikide kodanikele. Kohaliku omavalitsuse teenuseid kirjeldavad infomaterjalid
Projekti pealkiri:
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tõlgitakse eri keeltesse (nt inglise, araabia, vene keelde), samuti tõlgitakse linnavalitsuse
koduleht, mis kajastab teavet teenuste kohta, eelpool toodud keeltesse.
AMIF2016-19
„Parimad
praktikad
kolmandate riikide kodanike lõimimiseks
kohalikesse omavalitsustesse“
Balti Uuringute Instituut MTÜ
Toetuse saaja:
Integratsioon
Valdkond:
1. september 2016 kuni 31. mai 2017
Toimumise aeg:
13 396,36 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 10 047,27 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 3349,09 eurot
Kokkuvõte: Projekti üldeesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste võimekust
kolmandate riikide kodanikele teabe vahendamisel ja avalike teenuste pakkumisel. Selleks
luuakse konkreetsed abivahendeid, mis aitavad KOV ametnikel kolmandate riikide
kodanikele teenuseid tõhusalt pakkuda ning mis aitavad kaasa lõimumise ja kaasamise
edendamisel ning suurendavad KOV ametnike kultuurilist pädevust iseäranis MENA
piirkonnast tulijatega suhtlemise hõlbustamiseks. Lisaks on eesmärgiks koondada antud
valdkonna materjalid ühte kohta – kompetentsikeskusesse, mis oleks suurelt jaolt virtuaalne,
ent osaliselt ka füüsiline koht (Tartus), kust kõik erinevad sihtrühmad üle riigi (ametnikud,
sisserändajad, kodanikuühendused, meedia jmt) saavad ka edaspidi nõu ja abi küsida.
Projekti pealkiri:

AMIF2016-22
„Parim
võimalik
koolitusteenus
rahvusvahelise
kaitse
menetluse tõhustamiseks“
Sisekaitseakadeemia
Toetuse saaja:
Varjupaik
Valdkond:
1. jaanuar 2017 kuni 31. detsember 2018
Toimumise aeg:
55 667,04 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 41 705,28 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 13 961,76 eurot
Kokkuvõte: Projekti eesmärk on rahvusvahelise kaitse menetlusega ja sellega seotud
toiminguid teostavate ametnike professionaalsuse tõstmine interaktiivsete ning
innovaatiliste koolituslahenduste, metoodika, õpikeskkondade arenduse ning intensiivse
koolitusteenuse kaudu. Projekti raames luuakse kompaktne ja järjepidev Politsei- ja
Piirivalveameti rahvusvahelise kaitse menetluse reservametnike koolituskontseptsioon.
Projekti käigus viiakse läbi 16 koolitust kokku 180 inimesele. Samuti täiendatakse e-kursust
(Moodle keskkonnas) uute materjalide ja iseseisvalt läbitavate ülesannetega rahvusvahelise
kaitse teemal ning täiendatakse Sisekaitseakadeemias loodud virtuaalset õpikeskkonda
(XVR), mis võimaldab efektiivselt ja kvaliteetselt korraldada virtuaalõppusi rahvusvahelise
kaitse menetlejatele.
Projekti pealkiri:

Projekti pealkiri:

Toetuse saaja:
Valdkond:
Toimumise aeg:
Eelarve:

AMIF2017-1 „Teiste riikide praktikad
kinnipidamiskeskustes
tugiteenuste
jmt
meetmete rakendamisel“
Sisekaitseakadeemia
Varjupaik
26. juuni 2017 kuni 30. september 2017
9 600,00 eurot
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sh AMIF toetus (75%): 7 200,00 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 2 400,00 eurot
Kokkuvõte: Projekti eesmärk on välja selgitada teiste EL riikide praktika kinnipidamiskeskustes kinnipeetavatele isikutele teenuste korraldamisel. Uuringu tulemusena saadakse
kirjeldav ülevaade Leedu, Soome, Rootsi, Tšehhi, Poola ja Läti välismaalaste
kinnipidamiskeskustes osutatavatest teenustest, tugitegevustest ja sealsest keskkonnast.
AMIF2017-3 „Saame tuttavaks! Kohaliku
tasandi koostööüritused rahvusvahelise kaitse
valdkonnas“
MTÜ Eesti Pagulasabi
Toetuse saaja:
Integratsioon
Valdkond:
1. oktoober 2017 kuni 31. märts 2019
Toimumise aeg:
94 813,98 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 71 110,48 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 23 703,50 eurot
Kokkuvõte: Projekti eesmärk on suurendada kogukondlikku teadlikkust sundrände ja
kohanemis-protsessi osas, kohalike kogukondade ühtsustunnet ja avatust rahvusvahelise
kaitse saanud inimeste suhtes ning kaitse saanud isikute aktiivset osalust kogukonnaüritustes. Korraldatakse kokku 45 ühisüritust kohalike inimeste ja rahvusvahelise kaitse
saajate vahel ning koostatakse toetav infomaterjal. Projekti tulemusel on paranenud Eesti
inimeste teadlikkus sundrändest ning suurenenud rahvusvahelise kaitse saajate ja kohaliku
elanikkonna omavahelised kokkupuuted. Otseselt on projekti raames korraldatud üritustel
osalenud vähemalt 1500 inimest.
Projekti pealkiri:

AMIF2017-7 „Rahvusvahelise kaitse saanud
isikute kohanemisprogramm II“
Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni
Toetuse saaja:
(IOM) Eesti esindus
Integratsioon
Valdkond:
1. jaanuar 2018 kuni 31. detsember 2019
Toimumise aeg:
200 000,00 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 150 000,00 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 50 000,00 eurot
Kokkuvõte: Projekti eesmärk on viia vähemalt 200-le Eestis rahvusvahelise kaitse saanud
isikule läbi Kohanemisprogrammi rahvusvahelise kaitse teemamooduli koolitused. Samuti
uuendada ja kohandada kohanemisprogrammi rahvusvahelise kaitse mooduli koolituste
info-, koolitus- ja metoodilisi materjale ning teadmiste teste.
Projekti pealkiri:

AMIF2017-8 „Eesti keele õpe rahvusvahelise
kaitse saajatele 2018-2019“
Sihtasutus Tartu Rahvaülikool
Toetuse saaja:
Integratsioon
Valdkond:
1. jaanuar 2018 kuni 31. detsember 2019
Toimumise aeg:
399 999,99 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 299 999,99 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 100 000,00 eurot
Kokkuvõte: Projekti otsene eesmärk on pakkuda eesti keele õpet keeletaseme A2
Projekti pealkiri:
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omandamiseks vähemalt 150-le rahvusvahelise kaitse saajale nii, et pärast 300 tunni
läbimist tuleksid osalejad toime igapäevastes suhtlusolukordades. Samuti täiendada
olemasolevat 100 h koolituse läbiviimiseks mõeldud metoodikat, õppematerjale ja
hindamisvahendit ja rakendada õppe läbiviimisel aktiivõppemeetodeid.
AMIF2017-11 „Meie Eesti: inimesed, kohad,
helid, maitsed“
MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus
Toetuse saaja:
Integratsioon
Valdkond:
1. veebruar 2018 kuni 30. november 2019
Toimumise aeg:
199 971,00 eurot
Eelarve:
149 978,25 eurot
sh AMIF toetus (75%):
49 992,75 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%):
Kokkuvõte: Kultuuri- ja spordiprogramm soodustab Eestis rahvusvahelise kaitse saajate ja
nende perekonnaliikmete kultuurilist kohanemist Eesti ühiskonnas, annab RKS-idele
esmase positiivse kogemuse uue elukoha kultuuri- ja spordielus ning tutvustab ja suunab
neid osalema kogukonnas juba toimivate kultuuri- ja spordistruktuuride töösse. Projekti
alaeesmärgid on: 1) Suurendada RKS-ide motivatsiooni osaleda kogukonna kultuuri- ja
spordielus ning suurendada kultuuri- ja spordiorganisatsioonide motivatsiooni kaasata RKSe; 2) Pakkuda nii 200 RKS-ile kui kohalikule kogukonnale võimalust luua omavahel suhteid
ja arutada kultuure, lõimumist, rännet jpm küsimusi toetavas keskkonnas. Selleks viiakse
läbi ühisüritusi, mis toetavad sotsiaalsete võrgustike teket.
Projekti pealkiri:

AMIF2017-13 „Teadlikkuse suurendamine
Eesti inimvara seisust ja ühisloome
võimalikest lahendustest“
OÜ Kommunikatsioonibüroo JLP
Toetuse saaja:
Integratsioon
Valdkond:
1. märts 2018 kuni 31. august 2019
Toimumise aeg:
130 000,00 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 97 500,00 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 32 500,00 eurot
Kokkuvõte: Projekti eesmärk on suurendada ühiskondlikku sidusust. Eesmärgi saavutamiseks koordineeritakse ministeeriumite ja teiste partnerite omavahelist koostööd antud
teemal; koostatakse koos ministeeriumite ja asjaomaste partneritega kommunikatsioonistrateegia ning rakendatakse ühtset tegevusplaani strateegia elluviimiseks; monitooritakse
meediat, jälgitakse ühiskondlikke protsesse ja diskussioone ning selle tulemusel planeeritakse ja rakendatakse vajadusel täiendavaid meediategevusi; võimaldatakse vähemalt 1000
sihtrühma liikmel osaleda rahvastiku, rände ja lõimumisega seotud arutelus.
Projekti pealkiri:

AMIF2018-1
„Tagasisaatmismenetlust
toetava infosüsteemi Illegaal2 arendamine“
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja
Toetuse saaja:
arenduskeskus (SMIT)
Tagasisaatmine
Valdkond:
1. mai 2018 kuni 31. jaanuar 2019
Toimumise aeg:
150 000,00 eurot
Eelarve:
sh AMIF toetus (75%): 112 500,00 eurot
Projekti pealkiri:
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sh riiklik kaasfinantseering (25%): 37 500,00 eurot
Kokkuvõte: Projekti eesmärk on tagada seadusliku aluseta Eestis viibivate kolmandate
riikide kodanike suhtes kiire tagasisaatmise menetluse läbiviimine, arvestades välismaalaste
põhiõigusi ja -vabadusi. Projektiga täiendatakse tagasisaatmise menetluse läbiviimist
toetavat ILLEGAAL2 infosüsteemi.
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