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Uvod v načrt usposabljanja 
urada EASO

Podpora nacionalnih 
uprav in nacionalnih služb 
držav članic, pristojnih na 
področju azila, z uvedbo 
in zagotavljanjem uspo-
sabljanja je ena od obve-
znosti urada EASO, kot je 
določeno v členu 6 Ured-
be (EU) št. 439/2010 (v na-
daljevanju: uredba EASO). 
Načrt usposabljanja ura-
da EASO od ustanovitve 
urada leta 2012 državam 
članicam zagotavlja viso-
kokakovostno učno gradi-
vo za uradnike, pristojne za obravnavo zadev, uradnike za sprejem ter druge 
uradnike, ki delajo na področju azila in migracij. S ponosom lahko povemo, da 
je načrt usposabljanja urada EASO do danes uporabilo že več kot 23 000 uradni-
kov v celotni EU in zunaj nje. Ta številka odraža uspešno izvajanje usposabljanja 
in učne strategije urada EASO.

Načrt usposabljanja urada EASO se bo še naprej odzival na potrebe nacionalnih 
organov ter s tem še naprej podpiral nacionalne uprave pri doseganju skupnega 
razumevanja in usklajene uporabe standardov EU na področju mednarodne 
zaščite. Prek usposabljanja, učenja in razvoja bomo še naprej podpirali praktično 
izvajanje skupnega evropskega azilnega sistema in okrepitev standardov 
kakovosti.

©
 EASO
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Kaj je načrt 
usposabljanja 
urada EASO

Načrt usposabljanja ura-
da EASO je skupni sistem 
usposabljanja, namenjen 
uradnikom, pristojnim za 
obravnavo zadev, in urad-
nikom za sprejem ter dru-
gim osebam, ki delujejo na 
področju azila v državah 
članicah EU, na Norveškem 
in v Švici (države EU+).

Sistem usposabljanja je sestavljen iz več interaktivnih modulov, ki pokrivajo 
celotno področje mednarodne zaščite ter so bili oblikovani na podlagi Konvencije 
o beguncih iz leta 1951 in Protokola k tej konvenciji iz leta 1967, pravnih aktov 
skupnega evropskega azilnega sistema ter druge ustrezne mednarodne in 
evropske zakonodaje.

Razvile so ga skupine poučenih in izkušenih strokovnjakov iz držav članic, 
natančen pregled pa je opravila referenčna skupina urada EASO, katere člani 
prihajajo iz Evropske komisije in drugih institucij EU, pa tudi iz mednarodnih 
organizacij, akademskega sveta in civilne družbe.

Sistem temelji na metodologiji kombiniranega učenja, vključno z e-učenjem in 
klasičnimi oblikami poučevanja. Takšen pristop omogoča optimalno izvedbo 
teoretičnih in praktičnih vidikov usposabljanja.

Sprejeta je bila metoda usposabljanja izvajalcev usposabljanj, da bi se podprl 
razvoj spretnosti, znanja in kompetenc izvajalcev usposabljanj, ki bi bili po 
končanem modulu usposabljanja sposobni usposabljati osebje v nacionalnih 
upravah in s tem ustvarjati multiplikacijski učinek.

gradivo za usposabljanje je bilo pripravljeno v angleščini, mogoče pa ga je 
prevesti v nacionalne jezike. Prevedene različice omogočajo boljše izvajanje na 
nacionalni ravni.

©
 EASO
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Načrt usposabljanja se uporablja tudi kot podlaga za operativno usposabljanje, 
pa tudi za povečanje in razvoj zmogljivosti v tretjih državah.

Kdo lahko uporablja načrt usposabljanja urada EASO

Načrt usposabljanja se uporablja v vsej EU kot stalno podporno orodje, lahko 
pa se uporablja tudi v okviru nujne ali posebne podpore za odziv na posebne 
okoliščine ali operacije.

Prav tako se lahko uporablja kot instrument za krepitev zmogljivosti v okviru 
zunanje razsežnosti.

Načrt je namenjen organom za azil in sprejem v državah EU+, lahko pa ga 
uporabljajo tudi drugi deležniki na področju mednarodne zaščite in migracije.

Potrjevanje

Urad EASO nadaljuje delo v zvezi s postopkom potrjevanja. Potrjen načrt 
usposabljanja urada EASO bo zagotovil, da bo osebje, odgovorno za zadeve 
s področja azila in sprejema, usposobljeno v skladu z zakonodajnim okvirom EU 
in bo imelo ustrezno znanje, spretnosti in kompetence, ki jih potrebuje za 
opravljanje svojih dolžnosti.

V ta namen je Univerza Middlesex v okviru nacionalnega ogrodja kvalifikacij za 
Anglijo in Wales akreditirala in potrdila trinajst modulov načrta usposabljanja 
urada EASO v angleški jezikovni različici.

Kako dobiti dodatne informacije o načrtu usposabljanja 
urada EASO

Za več informacij o načrtu usposabljanja urada EASO se obrnite na training@
easo.europa.eu.

mailto:training@easo.europa.eu
mailto:training@easo.europa.eu
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Moduli načrta usposabljanja urada EASO

Poglobljeno znanje
• Vključitev – nadaljevalni
• Sprejem
• Dublinska uredba III
• Direktiva o azilnih 

postopkih
• Informacije o izvorni državi
• Izključitev
• Prenehanje zaščite
• Temeljne pravice in 

mednarodna zaščita v EU
• Preselitev

Za posebno občinstvo
• Tolmači
• Vodstveni delavci

#EASOtraining

Osnovni moduli
• Vključitev
• Tehnike razgovora
• Ocena dokazov

Uvodni moduli
• CEAS
• Uvod v mednarodno zaščito

Osredotočenost na osebe s posebnimi 
potrebami
• Razgovori z ranljivimi osebami
• Razgovori z otroki
• Spol, spolna identiteta in spolna 

usmerjenost
• Trgovina z ljudmi
• Sprejem za ranljive osebe

©
 iStock.com
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Moduli načrta usposabljanja urada EASO

• Vključitev
• Tehnike razgovora
• Ocena dokazov
• Razgovori z ranljivimi osebami
• Razgovori z otroki
• Spol, spolna identiteta in spolna usmerjenost
• Trgovina z ljudmi
• Vključitev – nadaljevalni
• Sprejem
• Dublinska uredba III
• Direktiva o azilnih postopkih
• Informacije o izvorni državi
• Izključitev
• Prenehanje zaščite
• Preselitev
• Tolmači
• Vodstveni delavci
• Temeljne pravice in mednarodna zaščita v EU
• Skupni evropski azilni sistem
• Uvod v mednarodno zaščito
• Uvod v didaktiko

Module načrta usposabljanja urada EASO dopolnjujeta priročnik za izvajalce 
usposabljanja in priročnik za usposabljanje. Priročnik za izvajalce usposabljanja 
je zasnovan kot pomoč izvajalcem usposabljanja pri usposabljanju izvajalcev 
usposabljanja in izvajanju nacionalnega usposabljanja. Priročnik za usposablja-
nje, ki vsebuje povzetek ključnih elementov gradiva za usposabljanje, služi kot 
referenčno orodje in pomaga izvajalcem usposabljanja pri vsakdanjem delu.
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glavna ciljna 
skupina

Uradniki, pristojni za obravnavo azilnih zadev

Povzetek vsebine Modul o vključitvi zagotavlja usposabljanje o razlagi in uporabi 
Ženevske konvencije iz leta 1951 in njeni povezavi z direktivo EU 
o pogojih. Opredelitev begunca in razlogi za subsidiarno zaščito so 
v tem modulu predstavljeni s strukturirano in interaktivno metodo. 
Prav tako so pojasnjeni ključni izrazi, kot so: preganjanje, v povezavi 
tako s Priročnikom UNHCR kot tudi direktivo o pogojih; razlogi iz 
Konvencije, tj. rasa, vera, nacionalna pripadnost, politično prepričanje 
in določena družbena skupina; povezava med preganjanjem 
(utemeljen strah) in razlogi iz Konvencije; ključno načelo nevračanja 
in drugi pomembni elementi za opredelitev begunca ali upravičenca 
do subsidiarne zaščite.

Modul o vključitvi je eden od osnovnih modulov za uradnike, 
pristojne za obravnavo azilnih zadev. Skupaj z moduloma o tehnikah 
razgovora in oceni dokazov postavlja temelje za znanje, spretnosti in 
kompetence, ki jih uradnik, pristojen za obravnavo zadev, potrebuje 
pri opravljanju nalog.

1 Vključitev

©
 iStock.com

/pixelfit
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Učni rezultati 
(splošno)

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili ta modul, bodo sposobni:

• ugotoviti, koga bi bilo treba vključiti v azilni postopek;

• analizirati primer prosilca, da bi ugotovili, kakšen status zaščite 
se mu dodeli;

• pojasniti svojo odločitev glede na ustrezno zakonodajo in prakso.

Čas, potreben za 
študij prek spleta

30 ur

Trajanje 
klasičnega 
usposabljanja

2 dni

Jezikovne 
različice, ki so 
na voljo

angleška, bolgarska, češka, danska, estonska, finska, francoska, 
grška, hrvaška, italijanska, latvijska, litovska, madžarska, nemška, 
nizozemska, norveška, poljska, portugalska, romunska, slovaška, 
slovenska, španska, turška

Oblikovanje / 
zadnja 
posodobitev / 
dopolnitev

Oblikovano: pred 2011
Zadnja posodobitev: 2013
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glavni ciljni 
skupini

Novi uradniki, pristojni za obravnavo azilnih zadev, z osnovnim 
poznavanjem azilne zakonodaje in pogojev za upravičenost do 
mednarodne zaščite

Izkušeni uradniki, pristojni za obravnavo azilnih zadev, ki želijo 
osvežiti svoje znanje ter nadalje razvijati spretnosti in pristojnosti pri 
izvajanju razgovorov s prosilci za mednarodno zaščito.

Povzetek vsebine Modul o tehnikah razgovora udeležencem predstavi znanje in 
spretnosti, ki jim bodo omogočile strokovno opravljanje osebnih 
razgovorov.

V tem modulu se protokol strukturiranega razgovora, ki ga je 
urad EASO predlagal za vodenje osebnega razgovora, imenuje 
„Metoda razgovora o azilu“ ali MRA. MRA temelji na raziskavah in 
izkušnjah drugih protokolov strukturiranega razgovora in vključuje 
ustrezne raziskave s področja psihologije, zakonodaje in družbenih 
ved. Hkrati je prilagojena posebnim značilnostim osebnega 
razgovora in azilnega postopka.

Udeleženci se bodo naučili uporabljati metodo MRA, ki jim bo 
ob pravilni uporabi pomagala pri zbiranju zadostnih, ustreznih 
in zanesljivih informacij, potrebnih za obravnavanje prošnje za 
mednarodno zaščito.

2 Tehnike razgovora

©
 iStock.com
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Modul o tehnikah razgovora je eden od osnovnih modulov za 
uradnike, pristojne za obravnavo azilnih zadev. Skupaj z moduloma 
o presoji dokazov in vključitvi postavlja temelje za znanje, spretnosti 
in kompetence, ki jih uradnik, pristojen za obravnavo zadev, 
potrebuje pri opravljanju nalog.

Učni rezultati 
(splošno)

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili ta modul, bodo sposobni:

• izvesti učinkovit razgovor s prosilcem za mednarodno zaščito, 
pri čemer bodo uporabili ustrezno metodo razgovora in tako 
pridobili dovolj podrobnih in zanesljivih informacij, potrebnih 
za obravnavo prošnje;

• pokazati profesionalen odnos pri razgovoru.

Čas, potreben za 
študij prek spleta

25 do 30 ur

Trajanje 
klasičnega 
usposabljanja

2 dni

Jezikovne 
različice, ki so 
na voljo

angleška, bolgarska, češka, danska, estonska, finska, francoska, 
grška, hrvaška, italijanska, latvijska, litovska, madžarska, nemška, 
nizozemska, norveška, poljska, portugalska, romunska, slovaška, 
slovenska, španska, turška

Oblikovanje 
/ zadnja 
posodobitev / 
dopolnitev

Oblikovano: pred 2011
Zadnja posodobitev: 2017
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glavna ciljna 
skupina

Uradniki, pristojni za obravnavo azilnih zadev

Povzetek vsebine Ta modul je osredotočen na postopek presoje dokazov. Raziskuje, 
kako se ugotavljajo dejstva v posameznem primeru s postopkom 
zbiranja, proučevanja in primerjave posameznih razpoložljivih 
dokazov.

Temelji na predpostavki, da je treba podobne primere obravnavati 
podobno, pravično in dosledno. Udeležencem zagotavlja znanje, 
spretnosti in odnos, potrebne za uporabo strukturiranega pristopa 
k presoji dokazov. S takšnim pristopom je mogoče zmanjšati tveganje 
za pristransko obravnavanje v posameznih primerih.

Udeleženci se bodo učili o teoretičnih vidikih in ustrezni zakonodaji 
s praktičnega vidika. Prav tako bodo imeli priložnost za učenje 
z uporabo navedenega v posebnih primerih. Modul o presoji 
dokazov je eden od osnovnih modulov za uradnike, pristojne za 
obravnavo azilnih zadev. Skupaj z moduloma o tehnikah razgovora 
in vključitvi postavlja temelje za znanje, spretnosti in kompetence, 
ki jih kot uradnik, pristojen za obravnavo zadev, potrebuje pri 
opravljanju nalog.

3 Ocena dokazov

©
 iStock.com
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Učni rezultati 
(splošno)

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili ta modul, bodo sposobni:

• uporabljati strukturirano metodo za presojo dokazov in to 
dokazati z dobro utemeljeno pisno oceno verodostojnosti;

• upoštevati dejavnike, ki bi lahko povzročili izkrivljanja.

Čas, potreben za 
študij prek spleta

20 do 30 ur

Trajanje 
klasičnega 
usposabljanja

2 dni

Jezikovne 
različice, ki so 
na voljo

angleška, bolgarska, češka, danska, finska, francoska, grška, hrvaška, 
italijanska, latvijska, litovska, madžarska, nemška, nizozemska, 
norveška, poljska, portugalska, romunska, ruska, slovaška, 
slovenska, španska, turška

Oblikovanje / 
zadnja 
posodobitev / 
dopolnitev

Oblikovano: pred 2011
Zadnja posodobitev: 2015
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glavna ciljna 
skupina

Uradniki, pristojni za obravnavo azilnih zadev

Povzetek vsebine Cilj tega modula je razviti spretnosti, znanje in kompetence, potrebne 
za zgodnjo identifikacijo in razgovor z ranljivimi osebami. Ta modul 
zagotavlja informacije o ranljivosti, umski in telesni prizadetosti, 
zdravstvenem stanju in travmatičnih izkušnjah ter nasvete za 
obravnavo težavnih primerov in lastnih potreb spraševalca. 
Navedeni dejavniki lahko pomembno vplivajo na količino in kakovost 
informacij, ki jih je prosilec sposoben zagotoviti med razgovorom. Za 
uradnike, pristojne za obravnavo zadev, je zato bistveno, da imajo 
znanje, spretnosti in odnos, potrebne za opredelitev in reševanje 
posebnih postopkovnih potreb takih prosilcev.

Ta nadaljevalni modul je nadgradnja modula Tehnike razgovora. 
Temelji na enakem okviru strukturiranega razgovora, pri čemer so 
poudarjeni posebni elementi, ki jih je treba upoštevati v razgovoru 
s prosilcem s posebnimi potrebami.

4 Razgovori z ranljivimi osebami

©
 iStock.com
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Učni rezultati 
(splošno)

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili ta modul, bodo pridobili 
naslednje znanje, spretnosti in kompetence:

• umestitev razgovora z ranljivo osebo v pravni, postopkovni in 
družbeni kontekst, ki vpliva na prosilca in spraševalca;

• opredelitev posebnih postopkovnih potreb in njihovega 
morebitnega učinka na prošnjo za mednarodno zaščito;

• uporaba primernega pristopa za pripravo poročila, izvedbo 
razgovorov z ranljivim prosilcem in olajšanje njegovega razkritja.

Čas, potreben za 
študij prek spleta

30 do 40 ur

Trajanje 
klasičnega 
usposabljanja

2 dni

Jezikovne 
različice, ki so na 
voljo

angleška

Oblikovanje / 
zadnja 
posodobitev / 
dopolnitev

Oblikovano: pred 2011
Zadnja posodobitev: april 2018
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glavna ciljna 
skupina

Uradniki, pristojni za obravnavo zadev, z izkušnjami na področju 
razgovora s prosilci za mednarodno zaščito

Povzetek vsebine Otroci so zaradi svoje nezrelosti, odvisnosti in razvojnih potreb 
sami po sebi ranljivi. Cilj modula urada EASO Razgovori z otroki je 
pomagati udeležencem pridobiti znanje, spretnosti in odnos, kar 
jim bo omogočilo vodenje strokovnega, učinkovitega osebnega 
razgovora z otrokom, ki je zaprosil za mednarodno zaščito.

V okviru tega modula se bodo udeleženci seznanili z razvojnimi 
stopnjami otrok, s pravnim jamstvom in postopkovnimi zaščitnimi 
ukrepi za otroke v postopku mednarodne zaščite ter s posebnimi 
tehnikami za razgovore z otroki. Prav tako bodo izvedeli, kako oceniti 
zrelost otroka pred razgovorom in po njem, da bi lahko razgovor 
prilagodili zrelosti in posebnim okoliščinam otroka.

V tem modulu je posebna pozornost namenjena načelu otrokove 
koristi.

Učni rezultati 
(splošno)

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili ta modul, bodo sposobni:

• voditi učinkovit razgovor z otrokom v okviru mednarodne 
zaščite ob upoštevanju otrokovih koristi;

• oceniti zrelost otroka pred razgovorom in po njem;

• prilagoditi razgovor zrelosti in posebnim okoliščinam otroka.

5 Razgovori z otroki
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Čas, potreben za 
študij prek spleta

25 do 30 ur

Trajanje 
klasičnega 
usposabljanja

2 dni

Jezikovne 
različice, ki so na 
voljo

angleška

Oblikovanje / 
zadnja 
posodobitev / 
dopolnitev

Oblikovano: pred 2011
Zadnja posodobitev: april 2018
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glavna ciljna 
skupina

Izkušeni uradniki, pristojni za obravnavo zadev

Povzetek vsebine Cilj tega modula je povečati znanje in ozaveščenost glede vprašanj 
v zvezi s spolom, spolno identiteto in spolno usmerjenostjo. 
Udeleženci se bodo naučili uporabljati spretnosti, ki so jih razvili 
v tem modulu, da bi navedene zadeve lahko upoštevali pri obdelavi 
ustreznih prošenj.

Modul zagotavlja pregled razvoja norm in raziskuje, kako te norme 
vplivajo pri obravnavanju prošenj za mednarodno zaščito na 
uradnike, pristojne za obravnavo zadev, in na prosilce. Udeleženci 
bodo spoznali kršitve človekovih pravic, povezane s spolom, spolno 
identiteto in spolno usmerjenostjo. Predstavljen je tudi pravni okvir, 
ki je uporabljen pri obravnavi prošnje v povezavi s spolom, spolno 
identiteto in/ali spolno usmerjenostjo.

Poleg tega je cilj modula zagotoviti praktičen pristop, ki bo 
udeležencem omogočil, da se naučijo, kako oblikovati in voditi 
razgovor, ki podpira razkritje vprašanj v zvezi s spolom, spolno 
identiteto in spolno usmerjenostjo.

Končno modul zagotavlja okvir za izvedbo presoje dokazov, tako da 
pravilno upošteva posebnosti prošenj, povezanih s spolom in/ali 
spolno usmerjenostjo in spolno identiteto.

6 Spol, spolna identiteta in spolna 
usmerjenost
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Učni rezultati 
(splošno)

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili ta modul, bodo sposobni:

• pojasniti, kako izkušnje in odnos do spola, spolne identitete in 
spolne usmerjenosti vplivajo na način obravnavanja prošenj za 
mednarodno zaščito;

• prepoznati dejavnike spola, spolne identitete in spolne 
usmerjenosti pri obravnavi prošnje za mednarodno zaščito;

• uporabiti ustrezen pristop k vprašanjem v zvezi s spolom, 
spolno identiteto in spolno usmerjenostjo pri obravnavi prošnje 
za mednarodno zaščito.

Čas, potreben za 
študij prek spleta

20 do 30 ur

Trajanje 
klasičnega 
usposabljanja

2 dni

Jezikovne 
različice, ki so na 
voljo

angleška, finska, nemška, slovenska

Oblikovanje/ 
zadnja 
posodobitev/ 
dopolnitev

Oblikovano: 2015
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glavna ciljna 
skupina

Vsi ustrezni uradniki, ki lahko pridejo v stik z žrtvami ali morebitnimi 
žrtvami trgovine z ljudmi

Povzetek vsebine Modul o trgovini z ljudmi je sestavljen iz dveh stopenj.

Namen prve stopnje je povečati ozaveščenost med uradniki, ki bi 
se pri svojem delu lahko srečali z žrtvami ali potencialnimi žrtvami 
trgovine z ljudmi. Njen cilj je zagotoviti udeležencem usposabljanja 
potrebno znanje in spretnosti za odkrivanje morebitnih žrtev 
trgovine z ljudmi ter njihovo obravnavo, ko se prvič srečajo z njimi.

Druga stopnja se osredotoča na žrtve trgovine z ljudmi, ki morda 
potrebujejo mednarodno zaščito. Na tej stopnji je pojasnjeno, kako 
naj se pripravi in vodi razgovor za azil z žrtvijo ali morebitno žrtvijo 
trgovine z ljudmi ter kako naj se pristopi k sprejetju odločitve glede 
prošnje za zaščito takih oseb.

V skladu z direktivo o boju proti trgovini z ljudmi (Direktiva 2011/36/
EU) morajo države članice zagotoviti redno usposabljanje za 
uradnike, ki bi se pri svojem delu lahko srečali z žrtvami ali 
potencialnimi žrtvami trgovine z ljudmi. Prav tako je cilj tega 
modula podpreti države članice pri izpolnjevanju njihovih zakonskih 
obveznosti v zvezi s tem.

7 Trgovina z ljudmi
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Učni rezultati 
(splošno)

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili ta modul, bodo sposobni:

Raven 1:

• odkriti znake trgovine z ljudmi med izvajanjem dnevnih 
poklicnih dolžnosti;

• pojasniti, kako opraviti obravnavo, ko se prvič srečajo z žrtvijo 
ali potencialno žrtvijo trgovine z ljudmi.

Raven 2:

• pojasniti, kako naj se pripravi in vodi razgovor za azil z žrtvijo ali 
potencialno žrtvijo trgovine z ljudmi;

• pojasniti, kako naj se pristopi k sprejetju odločitve glede prošnje 
za zaščito žrtve ali potencialne žrtve trgovine z ljudmi.

Čas, potreben za 
študij prek spleta

Raven 1: 8 do 10 ur
Raven 2: 8 do 10 ur

Trajanje 
klasičnega 
usposabljanja

Raven 1: 1 dan
Raven 2: 1 dan

Jezikovne 
različice, ki so na 
voljo

angleška

Oblikovanje / 
zadnja 
posodobitev / 
dopolnitev

Oblikovano: 2017
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glavna ciljna 
skupina

Izkušeni uradniki, pristojni za obravnavo zadev, in nosilci odločanja

Povzetek vsebine Ta modul je nadaljevanje modula o vključitvi. Osredotočen je na 
zapletenejše vidike izpolnjevanja pogojev za mednarodno zaščito, ki 
se nanašajo na dejanja preganjanja, razloge za preganjanje, resno 
škodo (subsidiarna zaščita) ter zaščito pred preganjanjem ali resno 
škodo.

Udeleženci bodo kritično ocenili svoje delo z vidika prakse držav 
članic ter sodne prakse na področju skupnega evropskega azilnega 
sistema ob upoštevanju sklepov na podlagi dela Sodišča Evropske 
unije in Evropskega sodišča za človekove pravice.

Poleg tega se bodo udeleženci naučili uporabljati metodo razlage 
zakonodaje EU in zakonodaje o mednarodni zaščiti, če navodila 
Sodišča Evropske unije za reševanje zapletenih vprašanj v zvezi 
z razlago izpolnjevanja pogojev za mednarodno zaščito niso na voljo.

Do konca modula bi morali biti udeleženci sposobni sodelavcem 
zagotoviti strukturirana in podrobna navodila v zvezi z zapletenimi 
vprašanji, povezanimi z razlago izpolnjevanja pogojev za 
mednarodno zaščito.

8 Vključitev – nadaljevalni
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Učni rezultati 
(splošno)

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili ta modul, bodo sposobni:

• kritično oceniti svoje delo z vidika prakse različnih držav članic 
ter sodne prakse na področju skupnega evropskega azilnega 
sistema;

• pri svojem delu upoštevati sklepe, sprejete na podlagi evropske 
sodne prakse – zlasti sodne prakse Sodišča Evropske unije (SEU) 
in sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice;

• reševati zapletena vprašanja v zvezi z razlago izpolnjevanja 
pogojev za mednarodno zaščito v skladu z metodo razlage SEU 
glede zakonodaje EU, če neposredna navodila SEU niso na voljo;

• sodelavcem zagotoviti strukturirana in podrobna navodila 
v zvezi z zapletenimi vprašanji, povezanimi z izpolnjevanjem 
pogojev za mednarodno zaščito.

Čas, potreben za 
študij prek spleta

30 ur

Trajanje 
klasičnega 
usposabljanja

2 do 2,5 dneva (prilagodljivo)

Jezikovne 
različice, ki so na 
voljo

angleška, nemška, ruska

Oblikovanje / 
zadnja 
posodobitev / 
dopolnitev

Oblikovano: 2017
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glavna ciljna 
skupina

Strokovnjaki s področja azila, ki so v neposrednem stiku s prosilci za 
mednarodno zaščito med sprejemom

Povzetek vsebine Cilj tega modula je zajeti potrebno osnovno usposabljanje za organe 
za sprejem v skladu z direktivo o pogojih za sprejem.

Med usposabljanjem se bodo udeleženci seznanili z mednarodnim 
in evropskim zgodovinskim razvojem ter pravnim okvirom, ki je 
predstavljal podlago za oblikovanje sedanjih pogojev za sprejem. 
Prav tako se bodo seznanili z različnimi fazami sprejemnega postopka, 
vključno z opredelitvijo morebitnih posebnih potreb glede sprejema 
prosilcev za mednarodno zaščito, delom z ranljivimi skupinami in 
vprašanjem duševnega zdravja v okviru sprejema. Končno modul 
predstavi vlogo uradnika za sprejem in različne spretnosti, ki mu 
lahko pomagajo pri vsakodnevnem delu. Te spretnosti vključujejo 
določanje strokovnih omejitev, komuniciranje v medkulturnem 
okolju, komuniciranje z deležniki in reševanje sporov.

9 Sprejem
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Učni rezultati 
(splošno)

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili ta modul, bodo sposobni:

• razumeti in pojasniti pravni in organizacijski okvir za sprejem 
prosilcev za mednarodno zaščito (razumevanje, praktično 
znanje);

• uporabljati direktivo o pogojih za sprejem v praksi (poznavanje, 
praktično znanje);

• prepoznati posebne potrebe v zvezi s sprejemom in potrebe po 
psiho-socialni podpori med sprejemom ter zagotoviti ustrezne 
odgovore (poznavanje, razumevanje, razmišljanje in praktično 
znanje).

Čas, potreben za 
študij prek spleta

15 do 20 ur

Trajanje 
klasičnega 
usposabljanja

2 dni

Jezikovne 
različice, ki so na 
voljo

angleška, grška, slovaška

Oblikovanje / 
zadnja 
posodobitev / 
dopolnitev

Oblikovano: 2015
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glavna ciljna 
skupina

Uradniki, ki delajo v dublinskih enotah

Povzetek vsebine Ta modul udeležencem zagotavlja potrebne spretnosti in 
znanje glede uporabe dublinske uredbe III v skladu s pravnim 
redom EU na področju azila in ob popolnem spoštovanju 
mednarodnih pravnih instrumentov na področju človekovih pravic. 
Udeleženci usposabljanja bodo imeli tudi priložnost seznaniti se 
s sistemom EURODAC in elektronskim omrežjem DubliNet.

Modul o dublinski uredbi III je nadaljevalni učni modul, zato se 
udeležencem svetuje, da najprej uporabijo modula Skupni evropski 
azilni sistem (CEAS) in Temeljne pravice in mednarodna zaščita v EU.

10 Dublinska uredba III
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Učni rezultati 
(splošno)

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili ta modul, bodo sposobni:

• razumeti in pojasniti osnovno funkcijo in obseg uporabe 
dublinskega sistema;

• razumeti in uporabljati pravila in postopke na podlagi dublinske 
uredbe III;

• razumeti in uporabljati razpoložljiva orodja na podlagi dublinske 
uredbe III (npr. Eurodac, VIS, DubliNET).

Čas, potreben za 
študij prek spleta

20 do 25 ur

Trajanje 
klasičnega 
usposabljanja

2 dni

Jezikovne 
različice, ki so na 
voljo

angleška, nemška, romunska

Oblikovanje / 
zadnja 
posodobitev / 
dopolnitev

Oblikovano: pred 2011
Zadnja posodobitev: junij 2016



32 —  KATALOg USPOSABLjANjA URADA EASO

glavna ciljna 
skupina

Uradniki, pristojni za obravnavo zadev, in uradniki za politiko

Povzetek vsebine Ta modul predstavlja načrt poteka postopka, ki ga lahko upoštevajo 
vsi uradniki, odgovorni za področje azila. Udeležencem ponuja 
znanje in praktične primere o skupnih načelih, jamstvih in 
obveznostih prosilcev in nacionalnih uprav. V tem modulu bodo 
udeležencem temeljito pojasnjene zadeve, kot so dostop do 
postopka, dopustnost, pravica do pravne pomoči in zastopanje, 
odločanje, učinkovita pravna sredstva in posebni postopki.

11 Direktiva o azilnih postopkih

©
 iStock.com

/3D_generator



KATALOg USPOSABLjANjA URADA EASO — 33

Učni rezultati 
(splošno)

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili ta modul, bodo sposobni:

• opisati okvir, v katerem je bila direktiva o azilnih postopkih 
sprejeta, njen obseg uporabe in cilje;

• opredeliti različne organe, ki sodelujejo, in njihove vloge ter 
razlikovati med njimi;

• opredeliti in pojasniti različne postopke, ki se uporabljajo;

• uporabljati določbe direktive za vse prosilce, vključno s tistimi 
z različnimi potrebami.

Čas, potreben za 
študij prek spleta

25 do 30 ur

Trajanje 
klasičnega 
usposabljanja

1 dan

Jezikovne 
različice, ki so na 
voljo

angleška

Oblikovanje / 
zadnja 
posodobitev / 
dopolnitev

Oblikovano: pred 2011
Zadnja posodobitev: 2015



34 —  KATALOg USPOSABLjANjA URADA EASO

12 Informacije o izvorni državi

glavna ciljna 
skupina

Raziskovalci informacij o izvorni državi 

Povzetek vsebine Ta modul vsebuje kratek pregled vloge informacij o izvorni državi 
v postopkih mednarodne zaščite in predstavlja standarde kakovosti 
za to vrsto raziskav. Zagotavlja informacije o tem, kako razviti zadeve, 
povezane s poznavanjem in oceno virov, praktične raziskovalne 
sposobnosti in končno predstavitev rezultatov raziskave.

Informacije o izvorni državi se nanašajo na informacije o izvorni državi 
prosilca, državi tranzita ali o prejšnjem običajnem prebivališču. Na 
podlagi teh informacij se odloči, ali je prosilec upravičen do statusa 
begunca ali subsidiarne zaščite. Obsegajo širok nabor informacij, 
na primer o pravnem okviru, stanju človekovih pravic, kulturnem in 
družbenem odnosu, političnih okoliščinah, geografiji, humanitarnih 
razmerah ali varnostnih razmerah. Uporabijo se lahko tudi kot 
podlaga za razvoj politike.
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Učni rezultati 
(splošno)

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili ta modul, bodo sposobni:

• poiskati in oceniti ustrezne, točne in uravnotežene informacije 
o izvornih državah iz zanesljivih virov;

• prikazati informacije na pregleden in sledljiv način;

• izvajati kontrolo kakovosti v skladu z merili kakovosti.

Čas, potreben za 
študij prek spleta

20 do 30 ur

Trajanje 
klasičnega 
usposabljanja

2 dni

Jezikovne 
različice, ki so na 
voljo

angleška, madžarska, italijanska

Oblikovanje / 
zadnja 
posodobitev / 
dopolnitev

Oblikovano: pred 2011
Zadnja posodobitev: 2014
Nova posodobitev predvidena leta 2019
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glavna ciljna 
skupina

Uradniki, pristojni za obravnavo zadev

Povzetek vsebine Modul o izključitvi uradnikom, pristojnim za obravnavo zadev, ponuja 
priložnost, da se specializirajo za oceno in uporabo izključitvenih 
določb iz člena 1, oddelkov D, E in F Ženevske konvencije iz leta 1951, 
ki so izražene tudi v direktivi EU o pogojih.

Udeleženci usposabljanja poleg tega spoznajo, kako na uporabo 
izključitvene določbe vplivajo mednarodno pravo, nacionalna 
zakonodaja, politike in operativna praksa, nacionalna ali mednarodna 
sodna praksa (npr. Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za 
človekove pravice), smernice UNHCR in smernice drugih pomembnih 
organizacij ali avtorjev.

Udeleženci usposabljanja bodo pridobili znanje in spretnosti za 
dosledno uporabo določb, ob upoštevanju ustreznega dokaznega 
bremena in standarda v primerih izključitve.

13 Izključitev
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Učni rezultati 
(splošno)

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili ta modul, bodo sposobni:

• odkriti primere, upravičene do izključitve, in jih ustrezno 
obravnavati;

• odkriti dve vrsti ljudi, ki jih je mogoče izključiti, ker že imajo 
koristi od mednarodne zaščite ali so do nje upravičeni;

• ugotoviti, kdo zaščite ne potrebuje;

• poiskati, razložiti in pravilno uporabljati vključene pravne 
instrumente.

Čas, potreben za 
študij prek spleta

20 do 30 ur

Trajanje 
klasičnega 
usposabljanja

2 dni

Jezikovne 
različice, ki so na 
voljo

angleška, nemška, ruska

Oblikovanje / 
zadnja 
posodobitev / 
dopolnitev

Oblikovano: pred 2011
Zadnja posodobitev: 2014
Nova posodobitev predvidena leta 2019
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14 Prenehanje zaščite

glavna ciljna skupina Uradniki, pristojni za obravnavo zadev

Povzetek vsebine Ta modul uradnikom, pristojnim za obravnavo zadev, ponuja priložnost, 
da se specializirajo za uporabo določb o preklicu in prenehanju ter 
postopkovnih zaščitnih ukrepov. Udeleženci se naučijo tudi, kako 
razlagati pogoje, ki vodijo do prenehanja zaščite, kot je določeno 
v direktivi o pogojih. Ob koncu tega modula bodo imeli udeleženci 
teoretično in praktično znanje, na podlagi katerega bodo znali pripraviti 
in napisati odločbo o prenehanju zaščite.

Učni rezultati 
(splošno)

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili ta modul, bodo sposobni:

• odkriti primere, upravičene do izključitve, in jih ustrezno 
obravnavati;

• uporabljati ustrezne postopke do konca zaščite.

Čas, potreben za 
študij prek spleta

20 do 30 ur

Trajanje klasičnega 
usposabljanja

1 dan

jezikovne različice, ki 
so na voljo

angleška

Oblikovanje / 
zadnja posodobitev / 
dopolnitev

Oblikovano: pred 2011
Zadnja posodobitev: september 2018

©
 iStock.com

/W
altStoneham



KATALOg USPOSABLjANjA URADA EASO — 39

15 Preselitev

glavne ciljne 
skupine

1. Uradniki, pristojni za obravnavo azilnih zadev (izkušeni), in 
uradniki za preselitev (nižji in izkušeni)

2. Uradniki za kulturno orientacijo

3. Vodje izbirnih misij/misij kulturne orientacije

Povzetek vsebine Države članice v zadnjih letih preselitev vse bolj uporabljajo kot 
eno od trajnih rešitev za begunce v dolgotrajnih krizah. Cilj modula 
je povečati znanje udeležencev o uspešnem vodenju različnih faz 
postopka preselitve. Modul za dosego tega cilja vključuje ključne 
vidike postopka. Ti zajemajo oblikovanje in načrtovanje programa 
preselitve, ureditve v zvezi z izborom in storitvami pred odhodom 
ter zagotavljanje predaje in storitev po prihodu.
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Učni rezultati 
(splošno)

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili ta modul, bodo sposobni:

• pojasniti, kako se izvaja uspešen postopek preselitve;

• opredeliti izzive v postopku preselitve;

• oblikovati dobro delujoče dejavnosti preselitve.

Čas, potreben za 
študij prek spleta

20 do 30 ur

Trajanje 
klasičnega 
usposabljanja

2 dni

Jezikovne 
različice, ki so na 
voljo

angleška

Oblikovanje / 
zadnja 
posodobitev / 
dopolnitev

Oblikovano: 2018
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glavna ciljna 
skupina

Tolmači, ki delajo za nacionalne azilne organe

Modul se izjemoma lahko odpre tudi za druge deležnike, ki 
sodelujejo pri razlagi ali tolmačenju jezika v nacionalnih azilnih 
postopkih.

Povzetek vsebine Cilj tega modula je podpirati tolmače pri izvajanju njihovih 
nalog v celotnem postopku azila, zlasti za lažji potek postopka 
komunikacije med prosilci za mednarodno zaščito in nacionalnimi 
organi ter drugimi zadevnimi deležniki.

Modul glede na različna porekla tolmačev, ki sodelujejo v postopku 
azila (od usposobljenih strokovnjakov brez azilnega porekla do 
nekdanjih prosilcev za azil, ki so zaposleni zaradi svojega znanja manj 
pogostih jezikov), zajema njihove različne učne potrebe. Zagotavlja 
tako splošen pregled konteksta azila z vidika tolmačev kot glavne 
tehnike tolmačenja, ki so potrebne v azilnem postopku.

Ta modul usposabljanja je na voljo le v spletni obliki, vendar se lahko 
na zahtevo držav članic organizirajo klasične oblike poučevanja.

16 Tolmačenje v kontekstu azila
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Učni rezultati 
(splošno)

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili ta modul, bodo sposobni:

• opisati in pojasniti splošni kontekst in postopke v zvezi z azilom;

• pojasniti vlogo tolmača na splošno in v azilnem postopku;

• pojasniti, kako se uporabljajo načela in potrebne spretnosti za 
tolmačenje na splošno in v kontekstu azila.

Čas, potreben za 
študij prek spleta

20 do 25 ur

Trajanje 
klasičnega 
usposabljanja

2 dni (na zahtevo držav članic)

Jezikovne 
različice, ki so na 
voljo

angleška

Oblikovanje / 
zadnja 
posodobitev / 
dopolnitev

Oblikovano: 2018
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glavna ciljna 
skupina

Vodilni delavci, odgovorni za osebje, ki obravnava zadeve v zvezi z azilom

Povzetek vsebine Modul za vodstvene delavce zajema različne vidike, povezane 
z vsakodnevnimi dolžnostmi vodstvenih delavcev na področju 
mednarodne zaščite. Zajema teoretično in praktično znanje, njegov 
cilj pa je pomagati udeležencem razviti znanja, s katerimi bodo lahko 
na svojih oddelkih učinkovito ter v skladu z mednarodnimi pravnimi 
zahtevami in zahtevami EU zagotavljali standarde dobre kakovosti.

Učni rezultati 
(splošno)

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili ta modul, bodo opremljeni z orodji, 
ki jim bodo pomagala pri soočanju z upravljalnimi in vodstvenimi izzivi na 
področju mednarodne zaščite.

Čas, potreben za 
študij prek spleta

15 do 20 ur

Trajanje 
klasičnega 
usposabljanja

2 dni

Jezikovne 
različice, ki so na 
voljo

angleška, romunska, ruska

Oblikovanje / 
zadnja 
posodobitev / 
dopolnitev

Oblikovano: 2014

Posodobitev predvidena leta 2019

17 Modul za vodstvene delavce
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glavna ciljna 
skupina

Modul je namenjen osebam, ki delajo na področju azilnega 
postopka in sprejema. Prav tako je koristen za mejne policiste in 
oblikovalce politike. Usposabljanje lahko koristi izkušenemu in na 
novo zaposlenemu osebju.

Povzetek vsebine Ta modul obravnava temeljne pravice v okviru azilnega postopka. 
Njegov bistveni element je Listina EU o temeljnih pravicah. 
Ustrezne določbe Listine se udeležencem predstavijo in pojasnijo 
v okviru zaporednih faz azilnega postopka in postopka sprejema. 
Predstavijo se s pravnega in praktičnega vidika, z jasnim poudarkom 
na najnovejšem razvoju, na primer tiste, ki jih obravnava zadevna 
sodna praksa Sodišča Evropske unije. Modul je bil razvit v tesnem 
sodelovanju med uradom EASO ter agencijama FRA in FRONTEX ter 
je na voljo za splošno uporabo vseh treh agencij.

18 Temeljne pravice in mednarodna 
zaščita v EU
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Učni rezultati 
(splošno)

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili ta modul, bodo sposobni:

• opisati in pojasniti temeljne pravice in načela ter njihov pomen 
v okviru mednarodne zaščite v EU;

• opisati pojem mednarodne zaščite;

• pojasniti bistvene mednarodne in evropske instrumente v zvezi 
s temeljnimi pravicami in mednarodno zaščito, s posebnim 
poudarkom na Listini EU;

• pojasniti praktičen pomen Listine EU o temeljnih pravicah 
in njeno medsebojno povezanost z drugimi instrumenti 
o človekovih pravicah;

• uporabljati načela in instrumente v zvezi s temeljnimi pravicami 
in mednarodno zaščito v povezavi z dostopom do ozemlja, 
azilnim postopkom, vsebino mednarodne zaščite in vrnitvijo;

• uporabljati Listino EU za ljudi, za katere se lahko ugotovi, ali je 
bilo ugotovljeno, da potrebujejo mednarodno zaščito, ter za 
ljudi v postopku vrnitve;

• olajšati in spodbujati izvajanje temeljnih pravic v azilnem 
postopku (vključno z dostopom do ozemlja) in postopku vrnitve.

Jezikovne 
različice, ki so na 
voljo

angleška

Trajanje študija 
prek spleta

25 do 30 ur

Trajanje 
klasičnega 
poučevanja

2 dni 

Oblikovanje / 
zadnja 
posodobitev / 
dopolnitev

Oblikovano: 2016
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19 Skupni evropski azilni sistem

glavna ciljna 
skupina

Vse osebe, ki delajo na področju azila

Povzetek vsebine Ta modul prinaša udeležencem pregled skupnega evropskega 
azilnega sistema, njegovega razvoja ter perspektiv glede prihodnjega 
razvoja. Raziskuje cilje, ki so vodili do nastanka sistema CEAS, in kako 
so ti cilji vodili njegovo izvajanje. Modul raziskuje ustrezne pravne 
instrumente, sodno prakso, orodja in vire, ki bodo osebam, ki delajo 
na področju azila, koristili pri vsakdanjem delu. Z ozaveščanjem 
oseb, ki delajo na področju azila, je namen modula omogočiti razvoj 
skupnega razumevanja njihove vloge kot osrednjih akterjev pri 
izvajanju sistema CEAS.
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Učni rezultati 
(splošno)

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili ta modul, bodo sposobni:

• opredeliti cilje in vrednote, na katerih temelji razvoj sistem CEAS;

• sklicevati se na ustrezne pravne instrumente, sodno prakso, 
orodja in vire za izvajanje sistema CEAS;

• pojasniti potrebo po reformi sistema CEAS.

Jezikovne 
različice, ki so na 
voljo

angleška

Trajanje študija 
prek spleta

25 do 30 ur

Trajanje 
klasičnega 
poučevanja

2 dni 

Oblikovanje / 
zadnja 
posodobitev / 
dopolnitev

Oblikovano: 2016/dopolnjeno: 2018
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20 Uvod v mednarodno zaščito

glavna ciljna 
skupina

Na novo zaposleni uradniki, odgovorni za področje azila

Povzetek vsebine Ta modul naj bi se uporabil kot uvod v delo na področju mednarodne 
zaščite. Izobraževalno gradivo vsebuje kratek pregled ključnih 
pravnih instrumentov in terminologije s področja azila ter glavnih 
korakov azilnega postopka. Udeleženci bodo ob koncu tega modula 
pridobili potrebno osnovno znanje za delo na področju mednarodne 
zaščite.

Vendar je to uvodni modul; za izpolnitev zahtev za usposabljanje na 
področju azila, ki jih imajo države članice v skladu z zakonodajo EU na 
področju azila, se zahteva dodatno usposabljanje, zlasti na podlagi 
osnovnih modulov urada EASO, opredeljenih za ciljno skupino.
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Učni rezultati 
(splošno)

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili ta modul, bodo sposobni:

• razumeti pomen pravice do azila in načela nevračanja;

• pojasniti pojem mednarodne zaščite, ki izhaja iz pravnega 
reda EU;

• pojasniti glavne faze azilnega postopka in opredeliti vlogo 
uradnika, odgovornega za področje azila, v postopku;

• dokazati osnovno razumevanje meril za upravičenost in presoje 
dokazov;

• opredeliti učno gradivo urada EASO in praktičnih vodnikov, ki so 
na voljo za stalno izobraževanje.

Čas, potreben za 
študij prek spleta

8 do 10 ur

Trajanje 
klasičnega 
usposabljanja

1 dan

Jezikovne 
različice, ki so na 
voljo

angleška

Oblikovanje/ 
zadnja 
posodobitev/ 
dopolnitev

Oblikovano: 2016
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21 Uvod v didaktiko
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glavna ciljna 
skupina

Bodoči izvajalci usposabljanja, ki uporabljajo module urada EASO

Povzetek vsebine Namen tega modula je udeležence učnega programa urada EASO 
za usposabljanje izvajalcev usposabljanj pripraviti, da postanejo 
nacionalni izvajalci usposabljanj, ki uporabljajo module urada EASO. 
Pričakovani učni rezultati spletnega dela usposabljanja so zato 
predvsem, da so udeleženci sposobni pripraviti usposabljanje, ki 
ga z uporabo različnih metodologij in načel prilagodijo svojemu 
občinstvu, pa tudi, da znajo upoštevati ustrezne metode za 
obravnavo specifičnih izzivov, na katere bi kot izvajalci utegnili 
naleteti pri izvajanju usposabljanj. Klasično poučevanje bo 
osredotočeno na praktično usposabljanje, pri katerem bodo imeli 
udeleženci priložnost vaditi na področju določenih tem modula.
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Učni rezultati 
(splošno)

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili ta modul, bodo sposobni:

• učinkovito voditi svoje udeležence skozi fazo e-učenja modula 
urada EASO;

• organizirati klasično poučevanje o modulu urada EASO;

• opredeliti strategije za obravnavo različnih izzivov, na katere 
lahko naleti izvajalec usposabljanja.

Čas, potreben za 
študij prek spleta

7 do 12 ur

Trajanje 
klasičnega 
usposabljanja

1 dan

Jezikovne 
različice, ki so na 
voljo

angleška, ruska

Oblikovanje / 
zadnja 
posodobitev / 
dopolnitev

2016
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Operativno usposabljanje, ki ga 
organizira urad EASO

Operativno usposabljanje, ki ga organizira urad EASO, ima pravno podlago 
v členu 6 (Podpora usposabljanju) uredbe EASO ((1)), v obliki strokovnega 
usposabljanja za strokovnjake, ki so del intervencijske skupine za azil. Kot je 
navedeno v členu 6, mora biti usposabljanje v zvezi z opravljanjem njihovih 
nalog in funkcij. Usposabljanje je kot eden od ukrepov vključeno tudi 
v operativne načrte urada EASO, ki se podpišejo z državami članicami, ki se 
soočajo s posebnimi pritiski na svoje azilne sisteme.

Operativno usposabljanje, ki ga organizira urad EASO in ki se je prvotno 
izvajalo kot oblika podpore v okviru pristopa žariščnih točk EU ter mehanizma 
premestitev EU v skladu z evropsko agendo o migracijah iz maja 2015 ((2)), 
se neprestano razvija in prilagaja potrebam na terenu in spremenljivim 
operativnim okvirom.

(1) Uredba (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega 
azilnega podpornega urada.

(2) Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij: evropska agenda o migracijah, Bruselj, 13. maj 2015, COM(2015)0240.
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glede na operativno naravo usposabljanja je operativno usposabljanje 
sestavljeno pretežno iz klasičnega poučevanja in se večinoma osredotoča na 
praktične vaje. Klasično poučevanje traja od enega do petih dni (v povprečju), 
usposabljanje pa izvajajo notranji izvajalci urada EASO, strokovnjaki držav 
članic in zunanji strokovnjaki z obsežnim znanjem o posebnih temah. Klasične 
oblike poučevanja se organizirajo na kraju delovanja urada EASO. Predstavniki 
nacionalnih lokalnih organov in mednarodnih organov/organov EU, ki sodelujejo 
pri delovanju, so pogosto vključeni v operativno usposabljanje kot izvajalci 
usposabljanja ali govorniki. Za obsežne programe usposabljanja je vključen tudi 
element e-učenja.

Operativno usposabljanje se je do zdaj izvajalo v obliki posebnega programa 
usposabljanja ali prilagojenega usposabljanja, ki obravnava določeno zahtevo.

Urad EASO je v odgovor na nekatere potrebe po usposabljanju na terenu, ki 
so se ponovno pojavile, in v okviru določenih operacij razvil več programov 
usposabljanja. Ti se izvajajo v okviru delovanja urada EASO, lahko pa se izvajajo 
tudi na podlagi zahtevkov držav članic, ki z uradom EASO niso podpisale 
operativnega načrta.

Operativni programi usposabljanja urada EASO so sestavljeni iz tematskih 
usposabljanj v zvezi z nalogami, ki se izvajajo na terenu, in v operativnem okviru. 
Programe usposabljanja pogosto dopolnjuje sklop gradiva za usposabljanje, kot 
sta priročnik za izvajalce usposabljanja in priročnik za usposabljanje. gradivo za 
usposabljanje pripravljajo predstavniki držav članic in zunanji strokovnjaki, ki 
premorejo obsežno znanje in izkušnje v zvezi z zadevnimi temami.

Programi usposabljanja urada EASO, ki se izvajajo sedaj:

• Operativno usposabljanje za napotene strokovnjake urada EASO,
• Obsežni program usposabljanja za nižje uradnike, ki obravnavajo zadeve,
• Obsežni program usposabljanja za strokovnjake s področja ranljivosti,
• Operativno usposabljanje o dostopu do azilnega postopka,
• Operativno usposabljanje o registraciji prošenj za mednarodno zaščito,
• Operativno usposabljanje o dublinski uredbi III,
• Operativno usposabljanje o sprejemu,
• Operativno usposabljanje za vodje skupin,
• Operativno usposabljanje o tolmačenju v kontekstu azila,
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• Operativno usposabljanje o inštruiranju,
• Druge vrste operativnega usposabljanja urada EASO (prilagojeno 

usposabljanje).

1. Operativno usposabljanje za napotene strokovnjake 
urada EASO

Operativno usposabljanje 
za napotene strokovnja-
ke urada EASO je name-
njeno uradnikom držav 
članic EU+ za uporabo 
v operacijah urada EASO. 
Operativno usposabljanje 
glede na naloge napotenih 
strokovnjakov ponuja te-
matsko klasično poučeva-
nje, vključno s praktičnimi 
študijami primerov. Uspo-
sabljanje se spreminja ob 
upoštevanju nalog, ki naj 

bi jih napoteni strokovnjaki opravili, in lahko zajema teme, kot so:

• osvežitveni tečaji o vključitvi, tehnikah razgovora, presoji dokazov (kot 
osvežitveni tečaji o osnovnih modulih načrta usposabljanja urada EASO),

• nacionalni azilni postopki in procesi,
• standardni operativni postopki in predloge, ki se uporabljajo v okviru 

delovanja,
• ocena ranljivosti,
• dublinski postopek,
• informacije o izvorni državi,
• izključitev,
• trgovina z ljudmi.
Ta usposabljanja trajajo dva do tri dni.

©
 EASO



KATALOg USPOSABLjANjA URADA EASO — 55

2. Obsežni program usposabljanja za nižje uradnike, ki 
obravnavajo zadeve

Ta obsežni program uspo-
sabljanja je bil oblikovan za 
pripravo nižjih uradnikov, 
ki obravnavajo zadeve, ki 
bodo napoteni, da nacional-
nim organom pomagajo pri 
izvajanju azilnega postopka.

Program usposabljanja je 
sestavljen iz različnih faz:

• Faza 1 – osnovni moduli 
načrta usposabljanja ura-
da EASO (spletno + klasič-
no; skupno trajanje: tri tedne)
Nižji uradniki, ki obravnavajo zadeve, sledijo trem osnovnim modulom načrta 
usposabljanja urada EASO: Vključitev, Tehnike razgovora in Presoja dokazov. Za 
te module je bilo ugotovljeno, da so bistvenega pomena za delovanje uradnikov, 
ki obravnavajo zadevo, in za njihovo izpolnjevanje nalog v skladu s standardi 
pravnega reda EU na področju azila. Vsak modul je sestavljen iz spletnega 
dela in klasičnega poučevanja. Udeleženci imajo za vsak modul na voljo tri dni 
študija prek spleta (pribl. 20 do 25 ur) in dva dni klasičnega poučevanja.

• Faza 2 – operativno usposabljanje (klasično poučevanje; trajanje: tri dni)
Operativno usposabljanje za nižje uradnike, ki obravnavajo zadevo, je 
sestavljeno iz klasičnega poučevanja o določenih temah. Te so izbrane na 
podlagi vrste podpore, ki jo urad EASO zagotavlja nacionalnim organom, 
in nalog uradnikov, ki obravnavajo zadevo. Usposabljanje lahko zajema 
teme, kot so identifikacija ranljivih prosilcev, trgovina z ljudmi, odkrivanje 
potencialnih dublinskih primerov, informacije o izvorni državi in izključitev. 
Tematsko usmerjeno usposabljanje vključuje praktične vaje, kot so študije 
primerov in obiski na delovnem mestu. Operativno usposabljanje za nižje 
uradnike, ki vodijo zadevo, zajema tudi usposabljanje o nacionalnem 
kontekstu napotitve uradnikov, ki vodijo zadevo, ter o orodjih in predlogah, 
ki se uporabljajo pri izvajanju dejavnosti. Navedene vrste usposabljanja 
vodijo zlasti urad EASO, nacionalni organi in drugi deležniki, ki sodelujejo pri 
izvajanju enake dejavnosti.

©
 EASO



56 —  KATALOg USPOSABLjANjA URADA EASO

• Faza 3 – inštruiranje na delovnem mestu (izbirno; trajanje: dva tedna)
Inštruiranje na delovnem mestu, ki se po možnosti izvaja na kraju napotitve, 
se oblikuje v naslednjih fazah:

 – nižji uradniki, ki vodijo zadevo, sledijo izkušenim uradnikom za azil pri 
opravljanju njihovih nalog, nato začnejo postopno, ob podpori izkušenih 
strokovnjakov, sami izvajati svoje naloge;

 – delo, ki so ga opravili na novo napoteni/na novo zaposleni uradniki za 
obravnavanje zadev, se pregleda in se o njem razpravlja z inštruktorji 
urada EASO. Ta faza vključuje tudi medsebojni strokovni pregled.

3. Obsežni program usposabljanja za strokovnjake s področja 
ranljivosti

Ciljna skupina tega programa 
usposabljanja so strokovnja-
ki, ki so napoteni na izvaja-
nje dejavnosti urada EASO in 
so odgovorni za opravljanje 
ocen ranljivosti. Zagotavljajo 
tudi navodila za spraševalce 
urada EASO glede odkrivanja 
ranljivosti.

Program usposabljanja je 
sestavljen iz naslednjih faz:

• Faza 1 – moduli načrta usposabljanja urada EASO o razgovorih z ranljivimi 
osebami, spolu, spolni identiteti in spolni usmerjenosti (spletno + klasično; 
skupno trajanje: dva tedna)
Strokovnjaki, ki jih je napotil urad EASO, uporabljajo module načrta 
usposabljanja o razgovorih z ranljivimi osebami ter o spolu, spolni identiteti 
in spolni usmerjenosti. Modul o razgovorih z ranljivimi osebami udeležencem 
usposabljanja predstavi posebne elemente, ki jih je treba upoštevati pri 
razgovoru s prosilcem s posebnimi potrebami, ter specializirano znanje 
o ranljivosti ter umski in telesni prizadetosti. Udeležencem usposabljanja 
ponudi tudi nasvete za obravnavo težavnih primerov. Modul o spolu, spolni 
usmerjenosti in spolni identiteti povečuje ozaveščenost ter udeležencem 
usposabljanja prinaša znanje in spretnosti, ki jih potrebujejo pri obravnavanju 
in ocenjevanju prošnje na podlagi vprašanj, povezanih s spolom, spolno 
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usmerjenostjo in spolno identiteto. Udeleženci imajo za vsak modul na 
voljo tri dni študija prek spleta (pribl. 20 do 25 ur) in dva dneva klasičnega 
poučevanja.

• Faza 2 – operativno usposabljanje (klasično poučevanje; trajanje: štiri do pet 
dni)
Operativno usposabljanje za strokovnjake za ranljivost je sestavljeno 
iz klasičnega poučevanja o določenih temah, ki se izberejo na podlagi 
vrste podpore, ki jo urad EASO zagotavlja nacionalnim organom, in nalog 
strokovnjakov, kot so razgovori z otroki in žrtvami trgovine z ljudmi. 
Operativno usposabljanje za strokovnjake s področja ranljivosti predvideva 
tudi usposabljanje o nacionalnem postopku v zvezi z ranljivostjo ter o orodjih 
in predlogah, ki se uporabljajo pri izvajanju dejavnosti.

• Faza 3 – inštruiranje na delovnem mestu (trajanje: šest dni)
Trenutno se izvaja za strokovnjake s področja ranljivosti, napotene na žariščne 
točke v grčiji, in je sestavljeno iz:

 – sledenja izkušenim uradnikom za azil pri opravljanju njihovih nalog v zvezi 
z oceno ranljivosti, po katerem udeleženci začnejo postopno sami, ob 
podpori izkušenih strokovnjakov, izvajati svoje naloge;

 – pregleda dela, ki so ga opravili strokovnjaki s področja ranljivosti, in 
razprave z inštruktorji urada EASO. Ta faza vključuje tudi medsebojni 
strokovni pregled.

4. Operativno usposabljanje o dostopu do azilnega postopka

To operativno usposablja-
nje je namenjeno uradni-
kom za prvi stik, vključno 
s policijo, mejnimi poli-
cisti, organi, pristojnimi za 
priseljevanje, in osebjem 
centrov za pridržanje, ki 
igra pomembno vlogo 
pri zagotavljanju dostopa 
do mednarodne zaščite. 
Usposabljanje traja od 
enega do dveh dni.
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Operativno usposabljanje ponuja uvod v mednarodno zaščito z vidika uradnikov 
za prvi stik, vključno s temeljnimi pravicami, ki so neposredno povezane 
z dostopom do azilnega postopka (npr. pravica do življenja, nevračanje, pravica 
do azila, prepoved kolektivnega izgona), in pravnim okvirom EU za mednarodno 
zaščito, s poudarkom na dostopu do azilnega postopka. Usposabljanje vključuje 
tematske učne ure s praktičnimi vajami, ki so osredotočene na: identifikacijo 
oseb, ki morda potrebujejo mednarodno zaščito; prepoznavanje kazalnikov 
ranljivosti; trgovino z ljudmi in tehnike komuniciranja o tem, kako zagotoviti 
informacije osebam, ki morda potrebujejo mednarodno zaščito. Končno je cilj 
programa usposabljanja pripraviti uradnike za prvi stik, da uporabijo ustrezne 
mehanizme za napotitev oseb, ki morda potrebujejo mednarodno zaščito, na 
pristojne nacionalne organe za azil.

5. Operativno usposabljanje o registraciji prošenj za 
mednarodno zaščito

To operativno usposablja-
nje je namenjeno uradni-
kom, ki opravljajo registra-
cije prošenj za mednarodno 
zaščito, in je sestavljeno iz 
klasičnih oblik tematskega 
poučevanja s praktičnimi 
vajami. glede na potrebe 
na terenu usposabljanje 
traja od enega do dveh dni.

Prvič, cilj usposabljanja 
je zagotoviti uradnikom 
za registracijo ustrezne 

informacije v zvezi s pravnim okvirom EU, kar pomeni pregled skupnega 
evropskega azilnega sistema s poudarkom na dostopu do azilnega postopka in 
na pomenu temeljnih pravic (zlasti nevračanje in pravica do azila) v postopku 
registracije. Drugič, program usposabljanja vključuje tematsko usposabljanje 
s praktičnimi vajami, da bi bili uradniki za registracijo kar najbolje pripravljeni na 
izvajanje svojih nalog in za zagotovitev, da se upoštevajo vse pravice in obveznosti 
prosilca za mednarodno zaščito. Usposabljanja so osredotočena na teme, kot so 
tehnike komuniciranja, identifikacija ranljivih prosilcev (vključno z mladoletniki 
brez spremstva in žrtvami trgovine z ljudmi), odkrivanje potencialnih dublinskih 
primerov in informacije o izvorni državi. Program usposabljanja poleg tega 
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vključuje tudi usposabljanje o nacionalnem postopku za registracijo prosilcev za 
mednarodno zaščito ter praktične vaje z orodji, predlogami in platformami, ki se 
uporabljajo za registracijo prošenj za mednarodno zaščito na nacionalni ravni.

6. Operativno usposabljanje o dublinski uredbi III

Na podlagi modula načrta 
usposabljanja urada EASO 
o dublinski uredbi III je 
operativno usposabljanje 
namenjeno nacionalnim 
organom, ki z različnih vi-
dikov sodelujejo v dublin-
skih postopkih – na primer 
uradniki dublinske eno-
te, uradniki za registraci-
jo, uradniki, pristojni za 
obravnavo zadev, uradniki 
za sprejem, predstavniki 
lokalnih institucij (npr. ob-
čin) – ki lahko obravnavajo prosilce za mednarodno zaščito.

glede na potrebe ciljne skupine in potrebe na terenu je operativno usposabljanje 
o dublinski uredbi III oblikovano tako, da zajema določeni del dublinskega 
postopka, kot je identifikacija potencialnih dublinskih primerov (a), ali celotni 
postopek, kot je opredeljen v dublinski uredbi III (b).

a. Operativno usposabljanje o identifikaciji potencialnih dublinskih primerov 
(klasično poučevanje; trajanje: en dan) vključuje usposabljanje s praktičnimi 
vajami o splošnem pregledu dublinskega sistema (postopek in praktična 
izvedba, oblike in roki), kazalnikih za identifikacijo potencialnih dublinskih 
primerov (na podlagi dublinskih meril za določanje odgovornosti) in 
dublinskem mehanizmu vračanja na nacionalni ravni.

b. Operativno usposabljanje o dublinski uredbi III (klasično poučevanje; trajanje: 
dva dni) udeležencem usposabljanja ponuja pregled dublinskega postopka od 
identifikacije do faz predaje in je sestavljeno iz usposabljanja o identifikaciji 
potencialnih dublinskih primerov in ustreznih mehanizmov vračanja, uporabe 
meril odgovornosti, postopkovnih pravil in orodij. Operativno usposabljanje 
vključuje tudi usposabljanje o nacionalnih-lokalnih praksah v zvezi z uporabo 
dublinske uredbe III (mehanizmi za napotitev, predloge).
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7. Operativno usposabljanje o sprejemu

Na podlagi modula načrta 
usposabljanja urada EASO 
o sprejemu je glavni cilj 
tega enodnevnega ope-
rativnega usposabljanja 
sprejem uradnikov ter 
socialnih in zdravstvenih 
delavcev, ki obravnavajo 
prosilce za mednarodno 
zaščito. Program udeležen-
cem usposabljanja ponuja 
pregled azilnega postop-
ka EU in standardov EU za 
sprejem prosilcev za med-
narodno zaščito. Ob tem 

poteka tudi tematsko usposabljanje s praktičnimi vajami o posebnih potrebah 
ob sprejemu, duševnem zdravju in ranljivosti, strokovnem odnosu, kodeksu rav-
nanja in medkulturni komunikaciji.

8. Operativno usposabljanje za vodje skupin

Za strokovnjake urada EASO, napotene kot vodje skupine, zlasti v okviru 
delovanja urada EASO v grčiji, je bilo razvito posebno operativno usposabljanje. 
Sestavljajo ga približno dvodnevno klasično poučevanje s teoretičnimi prispevki 
in praktične vaje. Nekateri segmenti se med usposabljanjem obravnavajo 
večkrat in predstavljajo hrbtenico programa operativnega usposabljanja za 
vodje skupin, kot so usposabljanje o vodstvenih sposobnostih, kakovostne 
povratne informacije in postopkovna vprašanja v skladu s standardnimi 
operativnimi postopki. Vsebina teh segmentov je prilagojena glede na 
potrebe na terenu, povratne informacije udeležencev in najnovejša poročila 
o kakovostnih povratnih informacijah. V usposabljanje je mogoče vključiti 
tudi druge segmente na podlagi stalnega ocenjevanja potreb. Med takšnimi, 
spremenljivimi sestavnimi sklopi so na primer usposabljanja o tehnikah 
razgovora, oceni dokazov, ranljivosti in izključitvi.
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9. Operativno usposabljanje o tolmačenju v kontekstu azila

Cilj operativnega usposabljanja urada EASO o tolmačenju v kontekstu azila 
je podpreti tolmače, napotene v okviru dejavnosti urada EASO na izvajanje 
svoje vloge v azilnem postopku, tj. olajšati postopek komunikacije med 
prebivalci tretjih držav ali osebami brez državljanstva in nacionalnimi uradniki/
strokovnjaki, ki jih je napotil urad EASO, v skladu s pravnim redom EU na 
področju azila. Usposabljanje se izvaja v obliki eno- do enoinpoldnevnega 
klasičnega poučevanja s praktičnimi vajami in zajema naslednje teme:

• pravni red EU na področju azila,
• splošni in posebni vidiki tolmačenja v kontekstu azila,
• vloga in kodeks ravnanja tolmača v azilnem postopku,
• razlaga ali tolmačenje jezika v posebnih azilnih postopkih (osebni razgovor, 

zagotavljanje informacij, tolmačenje za osebe s posebnimi potrebami, 
tolmačenje za skupine).

10. Operativno usposabljanje o inštruiranju

Urad EASO zaradi potrebe po inštruiranju strokovnjakov, ki delajo na terenu, 
sedaj razvija program usposabljanja o inštruiranju. Da bi se inštruktorjem pri 
oblikovanju in izvajanju usposabljanja zagotovilo kar največ prožnosti, namen 
usposabljanja ni določiti jim fiksen model inštruiranja. Inštruktorjem bodo 
namesto tega zagotovljene tehnike in orodja, ki jih lahko izberejo v skladu 
s potrebami. Usposabljanje zajema elemente, kot so na primer:

• kako pripraviti poročilo z udeleženci,
• produktivne tehnike povratnih informacij,
• kako se odzvati na „težavne“ položaje pri inštruiranju,
• kako olajšati razpravo v skupini,
• kako omogočiti medsebojni strokovni pregled,
• kako zgraditi strategijo inštruiranja itd.
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11. Druge vrste operativnega usposabljanja urada EASO 
(prilagojeno usposabljanje)

Operativno usposabljanje se lahko organizira tudi priložnostno in se nanaša 
na potrebo na terenu, ki je ni mogoče obravnavati v okviru obstoječih 
programov usposabljanja. Takšno usposabljanje temelji na obstoječem gradivu 
za operativno usposabljanje in na modulih načrta usposabljanja urada EASO. 
Zelo pogosto je značilno za posamezno državo članico. Primera takšnega 
usposabljanja sta usposabljanje o sprejemu mladoletnikov brez spremstva in 
usposabljanje za prostovoljne skrbnike; obe vrsti usposabljanja sta potekali 
v Italiji.
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