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Проектът за подкрепа на уязвими групи 
съдейства на уязвими мигранти в Норвегия, 
които желаят да се завърнат в родната си 

страна. МОМ предлага допълнителна подкрепа 
преди, по време и след завръщането.

Какво може да Ви предложи МОМ?
Информация за асистирано доброволно завръщане и за 
условията в родната страна.

Консултиране и оценка на потребностите при 
реинтеграция.

Откриване на семействата на непълнолетни лица, 
пътуващи без придружител.

Оценка на риска за жертвите на трафик на хора.

Съдействие при оформяне на документи за пътуване, 
ако е необходимо.

Безплатно пътуване от Норвегия до родната страна (с 
придружител, ако е необходимо).

Консултиране и подкрепа от МОМ във връзка с 
реинтеграцията  в родната страна след завръщането.

Мониторинг по време и след периода на оказване на 
реинтеграционната помощ.
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Кой може да участва в Проект за подкрепа на 
уязвими групи?

Как да подадете заявление
Ако желаете да се завърнете в родната страна 

с помощта на МОМ, трябва да попълните 
формуляра на заявлението на МОМ. Можете 

да направите това по интернет, на адрес: 
www.voluntaryreturn.com

или да се свържете директно с МОМ.

Жертвы торговли людьми (взрослые и дети).

Несовершеннолетие дети, путешествующие без 
сопровождения (приехавшие в Норвегию без родителей или 
законных представителей).

Бывшие несовершеннолетние дети (приехавшие в Норвегию 
несовершеннолетними и на данный момент достигшие 
возраста 18-23 лет).

Мигранты, имеющие проблемы со здоровьем (нуждающиеся 
в серьезной медицинской помощи по прибытии на родину).

Другие группы уязвимых мигрантов (жертвы насилия и 
эксплуатации, жертвы домашнего насилия, жертвы 
насильственных браков и пожилые мигранты, не имеющие 
родственников в стране возвращения.
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Уязвимите мигранти имат право на реинтеграционна помощ в 
размер на 42 000 норвежки крони. Тази помощ се предоставя 

от МОМ в родната страна, при спазването на съответните 
изискавния на програматаФинансовата помощ покрива 

основните нужди при завръщане и има за цел да стимулира 
дългосрочната икономическа самостоятелност.

Реинтеграционната помощ обикновено се разделя на 
посочените по-долу компоненти. Въпреки това, поради 

различните нужди на уязвимите мигранти, прилагаме известна 
гъвкавост при отпускането на помощта. Някои мигранти 
решават да използват по-голяма част от парите за своите 

здравни нужди, докато други ги използват за образование.

Реинтеграционна подкрепа за уязвими 
мигранти

Помощ за  осигуряване на 
настаняване NOK 8 000

Помощ за образование, 
професионално обучение, 
стартиране на бизнес или 
средства до намиране на 

работа, възлизаща на 
NOK 24 000

Помощта се предоставя в 
материална (не-парична) 

форма и може да се използва 
за покриване на наеми, 

временно жилище, строителни 
материали, основни мебели и 

някои домакински уреди.

Мигрантите сами решават как 
да използват помощта, въз 

основа на своите способности, 
интереси и конкретната 

ситуация. Тази помощ също е в 
материална (не-парична) 
форма и може да покрие 

разходите, свързани с 
образование, професионално 

обучение, подкрепа за 
стартиране на бизнес или 

магазин, или да се използва за 
разходи, свързани с 

намирането на постоянна 
работа.

Помощ за медицински 
нужди NOK 2 000

Издръжка за ежедневни 
разходи NOK 8 000

Помощта се отпуска в 
материална (не-парична) 

форма и може да се използва 
за медицинско лечение, 

консултации или лекарства.

Тази сума може да се използва 
за храна, дрехи, транспорт, 

хигиенни продукти, подмяна 
на документи за самоличност 

или други непосредствени 
нужди.  Издръжката за 
ежедневни разходи се 

предоставя в парична форма, 
като изключение правят 

непълнолетните лица, които 
получават издръжката си в  
материална (не-парична) 
форма или чрез своите 

родители.

Допълнителна информация

Какви са предимствата да се върнете в 
родината с помощта на МОМ?

Услугите, предоставяни от МОМ, са напълно безплатни.

Няма да бъдете задължени на правителството на Норвегия 
за пътуването си.

Потвърдената дата на пътуване улеснява планирането и 
подготовката на Вашето завръщане. Така можете да 

уведомите приятели и близки предварително.

Пътувате като обикновен пътник.

Пътуването Ви е уредено до крайната точка на пристигане.

МОМ не уведомява местните власти за вашето пристигане.

Ще получите съдействие от МОМ при отпътуване, по време 
на пътуване и след пристигане.

МОМ е независима, междуправителствена организация и 
асоциирана организация към Организацията на 

обединените нации (ООН).

МОМ не осигурява съдействие при проблеми, свързани с 
получаване на виза/ предоставяне на убежище в Норвегия. 
Ако смятате, че вашата молба за предоставяне на убежище 
е била отхвърлена несправедливо, може да се свържете с 

адвокат или NOAS за правна консултация.

Преди да започне да Ви помага за завръщане в родината, 
МОМ трябва да получи одобрение от Норвежката 

дирекция за имиграция (UDI). UDI може да откаже на 
определени лица да се завърнат в родината с помощта на 

МОМ, като причините за отказа не се съобщават на МОМ, а 
само и лично на Вас.

Норвежката имиграционна полиция (PU) не участва в 
процеса на Вашето завръщане с МОМ.

МОМ се придържа към принципа, че хуманната 
и регламентирана миграция  в  полза както за 

самите мигранти, така и за обществото.

В сътрудничество със своите глобални 
партньори МОМ:

Информация за контакт

Съдейства за разрешаването на оперативните 
предизвикателства на миграцията.

Способства за по-добро разбиране на проблемите, 
свързани с миграцията.

Насърчава социалното и икономическо развитие 
чрез миграцията.

Защитава достойнството и благополучието на 
мигрантите.

Международна организация по миграция (МОМ)

Адрес за посещения: 

Пощенски адрес:

 
Телефон:

имейл:

Уеб сайт:

Skippergata 33, 2-ри етаж 
0154 Oslo, Норвегия

Postboks 8927 Youngstorget 
N-0028 Oslo, Норвегия

(+47) 23 10 53 20

iomoslovarp@iom.int 

www.iom.no


