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Predgovor 
Ob 10. obletnici ustanovitve Evropskega 
azilnega podpornega urada (EASO) je bilo 
potrjeno, da je zagotavljanje skupnega 
usposabljanja prispevalo h kakovostnejšemu in 
bolj usklajenemu izvajanju skupnega 
evropskega azilnega sistema. Leta 2012 je 
agencija prevzela evropski azilni program 
usposabljanja. V prihodnjih desetih letih se je 
število modulov povečalo. Kot boste prebrali v 
poročilu, se je stanje leta 2021 dodatno 
izboljšalo z razvojem temeljnih modulov in 
večjim številom modulov o sprejemu. Uvedena 
so bila tudi prostovoljna ocenjevanja kot prvi 

korak k temu, da bi bilo mogoče ponuditi posebne kvalifikacije za delavce na področju azila in 
sprejema. 
 
Agencija je leta 2021 ob sprejetju nove strategije o sprejemu pripravila številne module 
usposabljanja v zvezi s sprejemom ter je dejavno pomagala krepiti zmogljivost nacionalnih 
sprejemnih služb, in sicer z zagotavljanjem usposabljanja za sprejemne uradnike v državah EU+ in 
tretjih državah, ki se spoprijemajo z nesorazmernimi pritiski na svoje sprejemne sisteme. 
Zmogljivost je s tehničnimi nasveti pomagala krepiti sprejemna skupina agencije. 
 
Med pripravami na preoblikovanje urada EASO v agencijo EUAA (1) se je začel izvajati širši 
program usposabljanja, da se okrepi temeljna vloga usposabljanja pri vseh elementih novega 
mandata agencije. Ta nenehna prizadevanja so bistvena za zagotavljanje večjega zbliževanja v 
nacionalnih azilnih in sprejemnih praksah. Del novega mandata je tudi to, da bo agencija 
sposobna hitro napotiti osebje za zagotavljanje operativne pomoči državam članicam, tudi kadar 
bodo napotitve napovedane v kratkem roku. Da bi agencija tem podpornim skupinam za azil 
omogočila, da bi hitro postale v celoti operativne in bile pripravljene pomagati na terenu, je 
pripravila posebno uvajalno usposabljanje, ki bo v idealnem primeru izvedeno pred napotitvijo. 
 
V tem letnem poročilu o usposabljanju je predstavljenih nekaj pojasnjevalnih podatkov o številkah 
v zvezi z usposabljanjem, izvedenim v celotnem letu. Prebrali boste, kako je agencija še naprej 
uporabljala spletne rešitve za zamenjavo klasičnega poučevanja s spletnimi seminarji ter tako 
vzdrževala visoko raven rezultatov usposabljanja. Dodatno usklajevanje z evropskimi 
kakovostnimi standardi na področju izobraževanja je ostalo v središču njenih dejavnosti 
usposabljanja, zato je agencija tesno sodelovala z državami članicami, da bi zagotovila, da je te 
standarde mogoče vzdrževati in jih krepiti povsod tam, kjer se izvaja usposabljanje. 
 
Kakovost in zadovoljstvo sta še vedno najpomembnejša, zato je agencija v celotnem letu izvajala 
storitve za krepitev podpore ter vzpostavila okrepljen mehanizem poročanja, ki zagotavlja 
dejavnosti zanesljivega vrednotenja, da se usposabljanje nenehno izboljšuje. 

Nina Gregori 

Izvršna direktorica Agencije Evropske unije za azil  

 
(1) Evropski azilni podporni urad (EASO) je 19. januarja 2022 postal Agencija Evropske unije za azil (EUAA). 
Informacije v poročilu se nanašajo na dejavnosti, ki jih je leta 2021 izvedel urad EASO, vendar je poročilo objavila 
agencija EUAA. 
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Uvod 
Poročilo je pregled glavnih dejavnosti, ki jih je v letu 2021 izvedla agencija. Usposabljanje je 
sestavni del stalne podpore, ki jo agencija zagotavlja državam članicam, skupaj s krepitvijo 
zmogljivosti v okviru operativne podpore, ki jo zagotavlja tistim državam, katerih azilni in 
sprejemni sistemi so pod nesorazmernim pritiskom. Zagotavljanje gradiva za skupno 
usposabljanje omogoča sodelovanje med državami članicami na področjih azila in sprejema. 
Skupni cilj usposabljanja je spodbujati dobro prakso in usklajevanje praktičnega izvajanja 
skupnega evropskega azilnega sistema. 

Letno poročilo o usposabljanju posodablja izide, dosežene v celotnem letu, vključuje pregled 
glavnih dejavnosti usposabljanja in podrobneje obravnava posebne teme. Za več informacij 
glej celotno letno poročilo o usposabljanju. 

Pregled dejavnosti usposabljanja 
Leta 2021 se je skupno število udeležb na usposabljanjih povzpelo na 7 398. V 
primerjavi z letom 2020 se je skupna udeležba nekoliko zmanjšala, in sicer za 
6 %. Udeležba pri modulih se je zmanjšala za 15 %, udeležba pri dejavnostih 
usposabljanja v okviru operativnih načrtov (standardni tečaji, mentorstvo na 

delovnem mestu in prilagojeni tečaji) pa se je povečala za 57 %. 

Najpomembnejše številke v zvezi z dejavnostmi usposabljanja v letu 2021

665 
usposabljanj 

4 819 
posameznikov 

4 407 
udeležb 

3 140 
udeležb 

Usposabljanj se je udeležilo 
4 819 posameznikov, kar pomeni skupno 
7 398 udeležb. 

Leta 2021 je bilo izvedenih 665 usposabljanj. 

V okviru operativnih načrtov je bilo izvedenih 211 usposabljanj, 
na katerih je bilo usposobljenih 1 950 posameznikov, udeležb 
pa je bilo skupno 3 140. 

694 
udeležb 

Leta 2021 je bilo na usposabljanjih programa 
usposabljanja zabeleženih 4 407 udeležb iz 
držav EU+. 

Usposabljanje 

Usposabljanj urada EASO za 
inštruktorje se je udeležilo 
486 posameznikov, kar pomeni skupno 
694 udeležb. 

https://euaa.europa.eu/publications/annual-training-report-2021
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Spremljanje povratnih informacij v zvezi z dejavnostmi usposabljanja v 
letu 2021 

Agencija upošteva povratne informacije udeležencev, da spodbuja kulturo 
stalnega izboljševanja in učenja, pri katerem so v središču pozornosti učenci, ter 
poskuša zagotoviti, da je usposabljanje, ki ga izvaja, primerno in da se izvaja v 
okolju podpore in uspešnega učenja. Naslednje številke prikazujejo visoko 
splošno stopnjo zadovoljstva.

 

V ospredju 
 Nova metodologija oblikovanja je v celoti izvedena 

Nova metodologija oblikovanja je zdaj v celoti izvedena za oblikovanje novih 
modulov in nadgradnjo obstoječih modulov. Vsi učni izidi so opredeljeni tako, da 
natančno odražajo dejanske naloge, ki jih izvajajo udeleženci usposabljanja, vsa 
prekrivanja vsebine pa so odpravljena. 

Prestrukturiranje ključnih modulov za udeležence usposabljanja 

Prestrukturiranje modulov usposabljanja o vključevanju, metodi opravljanja razgovorov za 
azil (prej tehniki opravljanja razgovorov) in oceni dokazov je bilo opravljeno. 

Priprava temeljnih modulov 

Pripravljeni so bili novi temeljni moduli za zagotovitev osnovnega in prečnega znanja ter 
spretnosti, ki jih je nato mogoče uporabiti za celoten evropski azilni program usposabljanja: 

• uvod v pravni okvir glede temeljnih pravic in mednarodne zaščite v EU, 
• uvod v etične in strokovne standarde, 
• uvod v komunikacijo za delavce na področju azila in sprejema, 
• uvod v ranljivost. 

88 %
za vse dejavnosti 

usposabljanja

86 %
za dejavnosti 

usposabljanja v 
okviru stalne 

podpore

89 %
za dejavnosti 

usposabljanja v 
okviru operativne 

podpore
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Tečaji za inštruktorje 

Pripravljeno je bilo usposabljanje, namenjeno samo inštruktorjem, vključno s tematskim 
usposabljanjem o ključnih vprašanjih v zvezi z azilom in usposabljanjem, namenjenim krepitvi 
znanja in spretnosti inštruktorjev, na primer o tem, kako postati inštruktor urada EASO in 
kako postati ocenjevalec urada EASO, ter uvod v mentorstvo. 

Moduli na tematskem področju ranljivosti 

Pripravljena sta bila dva nova modula, in sicer o prosilcih z različnimi SOGIESC (2) in žrtvah 
nasilja na podlagi spola, modul o trgovini z ljudmi pa je bil nadgrajen. 

 

 Osredotočenost na sprejem 

Agencija je razširila obseg usposabljanja, osredotočenega na sprejem. Modul o 
sprejemu je bil poleg ključnih modulov in opravljanja razgovorov z ranljivimi 
osebami med moduli z najvišjo udeležbo. Visoka udeležba je bila tudi na dveh 
modulih o ranljivih osebah v okviru sprejema (sprejem ranljivih oseb – blok A 

in B), ki sta bila dokončno oblikovana leta 2020. Več modulov usposabljanja v zvezi s 
sprejemom je še v pripravi in bodo postali sestavni del učne poti za sprejemne uradnike: 

• uvod v sprejem, 
• obvladovanje sporov in mediacija pri sprejemu, 
• psihosocialna podpora in navodila za sprejem, 
• upravljanje v okviru sprejema. 

Mreža nacionalnih kontaktnih točk za usposabljanje v zvezi s sprejemom 

Agencija je vzpostavila mrežo nacionalnih kontaktnih točk za usposabljanje v zvezi s 
sprejemom. Tako je potrdila, da imajo sprejemni organi ključno vlogo pri uspešnem delovanju 
skupnega evropskega azilnega sistema in da je take organe pomembno vključiti v redna 
posvetovanja. 

Operativni načrt za posebno podporo v zvezi s sprejemom – Španija 

Operativni načrt za posebno podporo v zvezi s sprejemom, ki je bil leta 2021 podpisan med 
uradom EASO in Španijo, je bil zasnovan in izveden v tesnem sodelovanju s številnimi 
deležniki, ki so povezani s sprejemom in delujejo v Španiji pod vodstvom ministra za migracije. 
Agencija je pripravila uvajalni tečaj o sprejemu, na katerem so novemu sprejemnemu osebju 

 
(2) Spolna usmerjenost, spolna identiteta in izraz ter spolne značilnosti. 
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predstavljeni zakonska načela, standardi in postopki v zvezi s sprejemom v skladu z direktivo 
o pogojih za sprejem in nacionalno zakonodajo. 

 Mentorstvo pri izvajanju operativnih dejavnosti 

Agencija je izvedla skupni načrt usposabljanja, ki se je posvetil zlasti povečanju 
števila usposabljanj in specializiranim področjem usposabljanja ter je bil izveden 
skupaj z grško sprejemno službo v okviru operativnega načrta agencije za Grčijo. 

Ena od glavnih dejavnosti usposabljanja je bilo mentorstvo na delovnem mestu, katerega 
namen je bil podpreti uradnike za obravnavo primerov grške sprejemne službe in začasno 
osebje urada EASO, katerega člani delajo na terenu kot uradniki za obravnavo primerov. 

Državni koordinatorji 

Pomemben korak pri krepitvi neposrednega sodelovanja z državami članicami je 
uvedba vloge državnih koordinatorjev, ki delujejo kot glavna kontaktna točka 
nacionalnih kontaktnih točk za usposabljanje v zvezi z azilom in sprejemom. 

 

Uporabniška izkušnja e-učenja 

Izvedenih je bilo več izboljšav za zagotovitev boljše spletne izkušnje udeležencev 
usposabljanja: 

• nov uporabniški vmesnik za sistem upravljanja učenja, 
• nov oblikovni slog modula e-učenja, ki zmanjša število klikov/korakov, potrebnih za 

to, da se pride do strani z določeno vsebino, dostop pa je mogoče pridobiti na podlagi 
pravil, ki preprečujejo, da bi uporabnik krmaril med stranmi povsem brez omejitev. 

Agencija je predstavila tudi koncept ekosistema učnih tehnologij, ki zajema vsa integrirana 
orodja, platforme, avtomatizirane delovne postopke, digitalne storitve in druge komponente, ki 
podpirajo upravljanje spletnih modulov, tečajev in programov, vključno z njihovo obliko, 
izdelavo in izvedbo ter analizo izkušnje udeležencev usposabljanja. 

• Nova različica orodja EUAA Training Enrolment Tool (ETET v2.0) bo spodbudila 
dejavno sodelovanje nacionalnih kontaktnih točk za usposabljanje pri spremljanju 
vpisnega postopka udeležencev usposabljanja. 

• Optimizacija službe za pomoč uporabnikom izboljšuje sledenje težav z izvajanjem 
sistema vozovnic. 

• Novi sistem upravljanja stikov z deležniki izboljšuje postopek za pošiljanje vabil na 
dogodke, anket in ad hoc posodobitev. 
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 Usklajevanje usposabljanja urada EASO z evropskimi standardi 

• Agencija je dokončala razvoj dveh metodologij v zvezi z analizo potreb po 
usposabljanju in ocenjevanjem usposabljanja, ki sta dovolj prilagodljivi, da ju je 
mogoče izvajati v okoliščinah, ki zahtevajo hiter odziv ali poglobljeno analizo v 
različnih okvirih, v katerih se izvaja usposabljanje (vključno z operativnimi dejavnostmi 
in podporo držav nečlanic EU). 

• Center za usposabljanje sodeluje s skupino akademskih strokovnjakov, da bi okrepil 
skladnost svojega delovanja z evropskimi kakovostnimi standardi na področju 
visokega šolstva. 

• V podporo praktični uporabi evropskega sektorskega ogrodja kvalifikacij je agencija 
objavila zbirko orodij ESQF, ki ponuja številne dokumente za podporo. 

 

Sklepna ugotovitev 
Konec junija 2021 sta Evropski parlament in Svet Evropske unije sklenila politični dogovor o 
novem razširjenem mandatu, na podlagi katerega je bila vzpostavljena Agencija Evropske 
unije za azil (EUAA). V novem mandatu je izrecno omenjeno usposabljanje, vključno z 
usposabljanjem na področjih v zvezi s sprejemom. Program usposabljanja se je preimenoval v 
evropski azilni program usposabljanja. 

Na poti k akademiji EUAA 

V skladu s členom 8(4) uredbe o agenciji EUAA se agencija, ki zagotavlja in dodatno krepi 
visokokakovostno usposabljanje, ki ustreza svojemu namenu, osredotoča na naslednje vidike: 

• kakovostna vsebina – oblikovanje dejavnosti usposabljanj, ki ustreza njihovemu 
namenu, 

• kakovostna izvedba in izkušnja udeležencev usposabljanja, 
• kakovostni izidi – zanesljivost, doslednost in primerljivost izidov usposabljanja, ne 

glede na kraj in način izvedbe. 

Leta 2021 smo pozdravili prve inštruktorje, ki jih je certificirala EUAA 

Agencija je z uvedbo ocenjevanj in posebnega modula za pridobitev potrebnih spretnosti za 
ocenjevanje udeležencev usposabljanja začela izvajati postopek za certificiranje izkušenih 
inštruktorjev. Ta mejnik pomeni, da lahko organi držav članic ocenijo, ali so udeleženci 
njihovega usposabljanja dosegli določene učne izide, in da lahko zato dokažejo, da imajo 
ustrezno znanje in spretnosti za izvajanje svojih nalog v skladu z dobro prakso in zahtevami 
skupnega evropskega azilnega sistema. 
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Vse priprave in izboljšave na področju oblikovanja, izvajanja in zagotavljanja kakovosti 
usposabljanja agencije EUAA omogočajo, da lahko dosežemo še en strateški cilj: vzpostaviti 
akademijo EUAA, ki bi bila v celoti in uradno priznan ponudnik kvalifikacij. Ta status bo zelo 
izboljšal izkušnjo udeležencev usposabljanja tako, da bo omogočil uradno priznanje izidov 
usposabljanja agencije EUAA – certifikatov, kvalifikacij, diplom itd. – v vseh državah 
članicah EU in zunaj njih. 
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