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Projekti për grupet e pambrojtura ndihmon 
migrantët e pambrojtur në Norvegji, të cilët 
dëshirojnë të kthehen në vendlindjen e tyre. 
IOM-i ofron përkrahje shtesë para, gjatë dhe 

pas kthimit të tyre.

Çfarë mund të ofrojë IOM-i?
Informacion për kthimin vullnetar të asistuar dhe 
kushtet në vendlindje.

Këshillim dhe vlerësim të nevojave për riintegrim.

Gjurmimin e familjes për të miturit e pashoqëruar.

Vlerësimin e riskut për viktimat e trafikimit.

Ndihmë me dokumentet e udhëtimit, nëse është e 
nevojshme.

Udhëtim pa pagesë nga Norvegjia në vendlindje 
(me shoqërues, nëse nevojitet).

Këshillim dhe mbështetje për riintegrim nga IOM-i 
në vendlindje pas kthimit.

Monitorim gjatë dhe pas periudhës së riintegrimit.
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Kush mund të aplikojë për Projektin 
për grupet e pambrojtura?

Si të aplikoni
Nëse dëshironi të ktheheni në vendin tuaj të

origjinës me IOM-in, duhet të plotësoni formularin e 
aplikimit të IOM-it. Këtë mund ta bëni online në 

faqen www.voluntaryreturn.com ose duke e 
kontaktuar IOM-in drejtpërdrejt.

Viktimat e trafikimit (të rritur dhe fëmijë).

Të miturit e pashoqëruar (fëmijët që kanë ardhur 
në Norvegji pa prindër apo pa një kujdestar ligjor).

Personat që kanë kaluar moshën e mitur (që kanë 
ardhur në Norvegji si të mitur dhe tani janë 18-23 
vjeç).

Emigrantët me nevoja mjekësore (me nevoja 
serioze për përcjellje mjekësore pas kthimit).

Migrantët e tjerë të pambrojtur (për shembull 
viktimat e dhunës, shfrytëzimit dhe abuzimit, 
viktimat e dhunës në familje, viktimat e martesave 
të detyruara dhe migrantët e moshuar pa rreth 
familjar në vendin e origjinës).
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Migrantët e pambrojtur marrin mbështetje për 
riintegrim në vlerë prej 42,000 NOK. Kjo shumë 
administrohet nga zyra e IOM-it në vendlindje. 

Mbështetja financiare mbulon nevojat bazike pas 
kthimit dhe synon ta mbështesë pavarësinë ekonomike 

afatgjate të tyre.

Mbështetja për riintegrim zakonisht ndahet sipas 
komponentëve të mëposhtëm. Megjithatë, për shkak 

të nevojave të ndryshme të migrantëve të pambrojtur, 
lejohet fleksibilitet në lidhje me mënyrën e shpenzimit 
të mbështetjes. Disa migrantë vendosin të shpenzojnë 
më shumë të holla për nevoja mjekësore, e të tjerë i 

shfrytëzojnë më shumë për arsim.

Mbështetja për riintegrim për
migrantët e pambrojtur

Mbështetje për akomodim 
në vlerë prej 8,000 NOK

Mbështetje për arsim, trajnim 
profesional, fillimin e një 

biznesi të ri ose për punësim 
në vlerë prej 24,000 NOK

Mbështetja (jo në të holla te 
gateshme) e ofruar mund të 

përdoret për mbulimin e 
qerasë, akomodimit të 

përkohshëm, materialeve të 
ndërtimit, mobiljeve dhe 
pajisjeve shtëpiake bazike.

Migranti është ai që do ta 
vendosë si do të shfrytëzohet 
kjo mbështetje (jo në te holla 

të gateshme) , bazuar në 
aftësitë, interesat dhe gjendjen 
e tij. Kjo mbështetje  mbulon 

shpenzimet që lidhen me 
arsimin, trajnimin profesional, 
mbështetjen për fillimin e një 
biznesi të ri apo hapjen e një 

dyqani, ose pagën gjatë 
sistemimit në një punë.

Mbështetje mjekësore në 
vlerë prej 2,000 NOK

Mjete jetese/kompensim për 
shpenzime të jetesës në 
vlerë prej 8,000 NOK

Mbështetja mund të 
përdoret për trajtim 

mjekësor, këshillim ose barna.

Kjo ndihmë financiare mund të 
shpenzohet për ushqim, veshje, 
transport, produkte higjienike, 
nxjerrjen e dokumenteve të 
humbura të identitetit ose 

nevoja të tjera të 
menjëhershme.  Kjo shumë 
jepet në të holla, përveç të 

miturve që i marrin 
mbeshtetjen përmes prindërve.

Informacione shtesë

Cilat janë përparësitë e udhëtimit me IOM-in?
Shërbimet e ofruara nga IOM-i janë pa pagesë.

Ju nuk do t’I keni borxhë qeverisë norvegjeze për 
udhëtimin tuaj.

Datat e konfirmuara të udhëtimit e bëjnë më të 
lehtë planifikimin dhe përgatitjen e kthimit tuaj. Kjo ju 

mundëson të informoni paraprakisht miqtë dhe 
të afërmit tuaj.

Ju do të udhëtoni si udhëtar i rregullt.

Udhëtimi juaj është i rregulluar deri në 
destinacionin përfundimtar.

IOM-i nuk do t’i njoftojë autoritetet lokale 
për ardhjen tuaj.

Mbështetjen e IOM-it do ta merrni në momentin 
e nisjes, tranzitit dhe të mbërritjes.

IOM-i është organizatë e pavarur ndërqeveritare 
dhe organizatë bashkëpunëtore e Kombeve të 

Bashkuara (OKB).

IOM-i nuk ofron ndihmë për viza ose çështjet e azilit 
në Norvegji. Nëse mendoni se kërkesa juaj për azil nuk 
është shqyrtuar drejt, mund ta kontaktoni një avokat 

ose NOAS për këshilla ligjore.

Para se t’ju mbështesë me kthimin, IOM-i duhet të 
marrë miratimin nga Drejtoria Norvegjeze e 

Imigracionit (UDI). UDI-ja mund të refuzojë udhëtimin 
me IOM-in të disa individëve dhe arsyet për këtë nuk i 

komunikohen IOM-it, por vetëm juve personalisht.

Policia Norvegjeze e Imigracionit (PU) nuk është e 
përfshirë në kthimin tuaj me IOM-in.

IOM-i është i përkushtuar ndaj parimit se 
migracioni human dhe i rregullt është në dobi të 

migrantëve dhe shoqërisë.

IOM-i vepron bashkë me partnerët e 
saj globalë për të:

Informacion për kontaktet

Ndihmuar në përmbushjen e sfidave operacionale të 
migracionit.

Rritur të kuptuarit e çështjeve të migracionit.

Inkurajuar zhvillimin social dhe ekonomik përmes 
migracionit.

Mbështetur dinjitetin dhe mirëqenien e migrantëve.

International Organization for Migration (IOM)

Adresa:

 
Adresa postare:

 
Telefoni:

Emaili:

Web:

Skippergata 33, kati i dytë 
0154 Oslo, Norvegji

Postboks 8927 Youngstorget 
N-0028 Oslo, Norvegji

(+47) 23 10 53 20

iomoslovarp@iom.int

www.iom.no


