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Cine poate aplica pentru Programul 
Grupuri vulnerabile?

Cum aplicați
Dacă doriți să vă întoarceți în țara natală cu ajutorul 
OIM, trebuie să completați un formular de cerere. 

Puteți face acest lucru online, la adresa 
www.voluntaryreturn.com

sau contactând OIM în mod direct.

Victimele traficului de persoane (adulți și copii).

Minorii neînsoțiți (copiii care au venit în Norvegia 
fără părinți sau fără un tutore legal).

Minorii care au împlinit vârsta majoratului (care au 
venit în Norvegia ca minori și acum au între 18 și 
23 de ani).

Migranții cu probleme medicale (cu nevoi medicale 
continue importante după reîntoarcere).

Alți migranți vulnerabili (de exemplu, victimele 
violenței, exploatării și abuzului, victimele violenței 
domestice, victimele căsătoriilor forțate și migranții 
în vârstă fără rude în țara de origine).
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Proiectul Grupuri vulnerabile (Vulnerable Groups 
Project) asigură asistență migranților vulnerabili 
din Norvegia care doresc să se reîntoarcă în țara 

lor natală. OIM oferă asistență suplimentară 
înainte, în timpul și după revenirea în țara natală.

Ce poate oferi OIM?
Informații referitoare la repatrierea voluntară 
asistată și la condițiile din țara natală.

Consiliere și evaluare privind nevoile de reintegrare.

Regăsirea familiei pentru minorii neînsoțiți.

Evaluarea riscului pentru victimele traficului de 
persoane.

Sprijin pentru obținerea documentelor de călătorie, 
dacă este necesar.

Transport gratuit din Norvegia în țara natală (cu 
escortă, dacă este necesar).

Consiliere privind reintegrarea și asistența din 
partea OIM oferită în țara natală, după repatriere.

Monitorizare în timpul și după perioada de 
reintegrare.
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Migranții vulnerabili primesc un ajutor pentru 
reintegrare în valoare de 42.000 NOK. Acesta este 

administrat de OIM în țara natală. Ajutorul financiar 
acoperă nevoile de bază după repatriere și are ca scop 
asigurarea autosuficienței economice pe termen lung.

Ajutorul pentru reintegrare este, în mod normal, 
împărțit în componentele de mai jos. Totuși, din cauza 

diferitelor nevoi ale migranților vulnerabili, există o 
oarecare flexibilitate în ceea ce privește modul în care 

este cheltuit ajutorul. Unii migranți decid să cheltuiască 
mai mult pe nevoile medicale, iar alții folosesc o sumă 

mai mare din ajutor pentru educație.

Asistență pentru reintegrare pentru 
migranții vulnerabili

Ajutor pentru locuință 
8,000 NOK

Ajutor pentru educație, 
formare profesională, 

începerea unei afaceri sau 
angajare 24,000 NOK

Acest ajutor este oferit în 
natură și poate fi utilizat 

pentru a acoperi cheltuieli 
precum chiria, cazarea 

temporară, materialele de 
construcție, mobilier de 
bază și electrocasnice.

Migrantul va decide cum va fi 
utilizat ajutorul, în funcție de 
abilitățile și interesele sale și 

de situația în care se află. 
Acesta este un ajutor în 

natură, care poate acoperi 
cheltuielile pentru educație, 
formare profesională, ajutor 
pentru începerea unei afaceri 
sau deschiderea unui magazin 
sau pentru salariu în timpul 
căutării unui loc de muncă. 

Asistență medicală
2,000 NOK

Alocație de subzistență/
cheltuieli zilnice

8,000 NOK

Ajutorul este acordat în 
natură și poate fi utilizat 

pentru tratamente 
medicale, consiliere sau 

medicamente.

Alocația poate fi cheltuită pe 
mâncare, haine, transport, 

produse de igienă, înlocuirea 
documentelor de identitate 

pierdute sau pentru alte 
nevoi imediate.  Alocația de 

subzistență se acordă în 
numerar, cu excepția 

minorilor care primesc 
alocația în natură sau prin 

intermediul părinților.

Informații suplimentare

Care sunt avantajele călătoriei cu IOM?
Serviciile furnizate de OIM sunt gratuite.

Nu veți fi dator față de guvernul norvegian pentru 
călătoria dumneavoastră.

Confirmarea datelor de călătorie facilitează 
planificarea și pregătirea repatrierii dumneavoastră.  

Acest lucru vă permite să vă informați prietenii și 
rudele înainte de călătorie.

Veți călători ca pasager obișnuit.

Călătoria este planificată până la destinația finală.

OIM nu va informa autoritățile locale cu privire la 
sosirea dumneavoastră.

Veți beneficia de asistență din partea OIM la plecare, 
în tranzit și la sosire.

OIM este o organizație independentă, 
interguvernamentală.

OIM nu asigură asistență în ceea ce privește 
problemele legate de viză/azil în Norvegia. În cazul în 
care considerați că cererea dumneavoastră  de azil nu 

a fost analizată corespunzător, puteți contacta un 
avocat sau Organizația Norvegiană pentru Cereri de 

Azil (NOAS) pentru consiliere juridică.

Înainte ca OIM să vă ajute cu întoarcerea în țara natală, 
are nevoie de aprobare din partea Directoratului 

Norvegian pentru Imigrări (UDI). UDI poate refuza ca 
unele persoane să călătorească cu OIM, iar motivele 

refuzului nu sunt făcute cunoscute către OIM, ci numai 
dumneavoastră.

Poliția Norvegiană pentru Imigrări (PU) nu este 
implicată în repatrierea dumneavoastră cu IOM.

OIM este dedicată principiului conform căruia  
migrația reglementată este în avantajul migranților 

și al societății.

OIM acționează împreună cu partenerii săi pentru:

Informații de contact

a oferi asistență în soluționarea provocărilor 
operaționale zilnice ale migrației;

a spori înțelegerea problemelor aferente migrației;

a încuraja dezvoltarea socială și economică prin 
migrație;

a susține demnitatea și bunăstarea migranților.

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM)

Adresa:

 
Adresa poștală:

 
Telefon:

E-mail:

Web:

strada Skippergata 33, etajul 2 
0154 Oslo, Norvegia

Postboks 8927 Youngstorget 
N-0028 Oslo, Norvegia

(+47) 23 10 53 20

iomoslovarp@iom.int

www.iom.no


