
MINOR DHE TË RINJË

Ne mund t̀ ju japim dicka që ta
merrni me vete ne shtëpi.

SHQIP | ALBANIAN

Mbështetje për banimShpenzimet e jetesësKthimi vullnetar

IOM-i jepë ndihmë ekonomike për banim për t’ju 
ndihmuar ty dhe familjes tënde me shpenzimet e 
banimit. Ndihma mund të përdoret për ta paguar 

qiranë, për ta ndrequr banesen apo blerjen e 
mobiljeve të domosdoshme. IOMi gjithashtu mund të 

paguan për ju për të qëndruar në një qendër të 
përkujdesit ose në një vend tjetër të sigurt për ju, në 

rast se ju nuk mund të qëndroni me familjen tuaj.

Nëse ju nuk keni nevojë për ndihmë ekonomike për 
banim atëherë këto të holla mund të përdoren për 
arsimimin tënd apo ndonjë trajnim tjetër. Shuma e 

ndihmës ekonomike për banim është 8000 NOK.

IOMi paguan për shpenzimet  tuaja për ushqim, 
vesh-mbathje dhe nevojat tjera të domosdoshme 

menjëherë pas arritjës suaj në vendlindje. IOMi mund 
t’ja paguan këto mjete ekonomike edhe prinderve tuaj 
në mënyrë që këto të holla t’mund shfrytëzohen si për 

ju ashtu edhe familjen tuaj. Kjo ndihmë është 8000 
NOK dhe zakonisht paguhet në disa këste, shuma më 

të vogla, disa muajt e parë pas arritjes suaj në 
vendlindje.

Projekti i IOM-it për grupet e rrezikuara është për 
fëmijët dhe të rinjtë të cilët dëshirojnë të kthehen në 
vendlindje. Ky projekt vlen per fëmijët deri në 18 vjet 

pa prindër në Norvegji dhe të rinjtë të cilët kan ardhur 
në Norvegji, gjerësa ata ishin 18 vjeç ose më të rinj 

dhe tani janë nën 23 vjet. IOM i mbulon shpenzimet e  
udhëtimit, krahas një mbështetje për ri-integrim prej 
42000 NOK. Këto të holla të cilat IOMi i paguan për 

shpenzimet e ndryshme në vendlindje janë paraparë 
që t’ju ndihmohet me nevojat kryesore të domos-

doshme pas rikthimit tuaj në vendlindje, si dhe t’ju 
mundsohet që ta vazhdoni arsimimin tuaj. IOMi e ka 

parasyshë edhe familjen tuaj, kështu që nga kjo 
ndihmë të përfitonë edhe tërë familja juaj.



Kontakto IOM-in në Oslo

Telefoni: +47 23 10 53 20

E-mail: iomoslovm@iom.int

www.iom.no

www.voluntaryreturn.com

Për më shumë informata ju mund t’na 
vizitoni edhe në zyren tonë në 

Skippergata 33 në Oslo.

E rëndësishme ta diniNdihma medicinaleEdukimi

- Shërbimet er IOM-it jan falas.

- Të gjitha aplikacionet duhet të aprovohen nga 
Drejtoria e imigracionit (UDI).

- Ju udhëtoni si pasagjëre i rregulltë.

- IOM nuk informon autoritetet lokale per ardhjen tuaj.

- Ju nuk i mbeteni borxhë shtetit norvegjezë.

- IOM eshte organizate ndër- shtetrore e pamvarur.

IOM mund ti paguan ilaçet tuaja ose viziten tuaj te 
mjeku apo dentisti. Kjo ndihmë është në një shumë 

prej 2000 NOK.

Nëse ju jeni të shëndetshëm dhe nuk kanë nevojë për 
trajtim mjekësor, kjo mbështetje mund të shpenzohen 

për arsimin tuaj ose banim.

Startimi i ndërmarrjes private
IOM-i do t’ju ndihmon në mbulimin e qirasë së lokalit, 

licencat dhe taksat, shpenzimet e transportit, 
pajisjeve dhe mallrave të nevojshme.

Shtesë rrogës
Pagesë për ty që e zgjidhë praksen,  të shkon si 

shegërt apo e ke gjetur punen vet. 

Këtu ka shumë mundësi dhe ti vendos vet se çka do të 
bën pas rikthimit tënd në vendlindje. Për të ndihmuar 

është me rëndësi që IOM-i ti njef interesat dhe 
nevojat tuaja.

Mbështetja për arsimim është 24000 NOK. IOMi 
paguan që ju mund ta vazhdoni arsimimin tuaj, po qe 

se jeni ndër 18 vjet. IOMi n’kët mënyrë paguan 
shpenzimet e shkollës apo kursit, blerjen e materialit 

shkollor, librave, kompjuterit dhe shpenzimet e 
transportit n’shkollë. 

Rinia e moshës 18 gjerë në 23 vjet mund të studjoj në 
universitet, aftsimin profesional në ndonjë zanat apo të 

starton një biznes. IOMi gjithashtu mund t’ju paguan 
një shtojcë në rrogë atyre të cilët vendosin të punojnë.

Trajnimi profesionale
IOMi paguan për trajnim profesional apo kurs drejtë 
një profesioni për ju, si dhe për materialet që do t’ju 

nevojiten për këtë.


