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Kthimi si shans
Me projektin e riintegrimit "URA", Enti Federal për Migracion
dhe Refugjatë nxit kthimin e qëndrueshëm dhe social në Kosovë.
Projekti mbështet njerëz, të cilët kthehen mbrapa në Kosovë
dhe iu tregon atyre mundësitë e një fillimi të ri. "URA" iu ofron
të kthyerve mbrapa perspektiva të reja dhe ndihmon gjatë
riintegrimit të qëndrueshëm në vendin e tyre të prejardhjes.

Qendra e kthimit në Prishtinë
Në kuadrin e një bisede këshillimi në fshehtësi do të identifikohen
së bashku me të kthyerit nevojat individuale për riintegrimin e
tyre në Kosovë dhe do të tregohen mundësi zgjidhjeje. Këshillimi
social, ndërmjetësimi në punë dhe, nëse e nevojshme, përkujdesja
psikologjike iu japin njerëzve një perspektivë të re në vendin e tyre
të prejardhjes dhe ua lehtësojnë atyre ripërfshirjen.

Këshilltaret dhe këshilltarët regjistrojnë gjatë bisedës së parë
të këshillimit të dhënat bazë të të kthyerve. Ata vlerësojnë
objektivisht situatat përkatëse të të kthyerve dhe nevojën e tyre
të veçantë mbrojtëse.
Më tej ata hartojnë së bashku me ta një zgjidhje individuale për
një perspektivë të qëndrueshme. Për këtë ata ndërmjetësojnë
kontaktin për në vende të tjera të rëndësishme, shoqërojnë të
kthyerit mbrapa gjatë të shkuarit tek autoritetet, tek qendrat
e punës ose mbështetin gjatë kërkimit të banesës.
Po ashtu ata bëjnë me dije mbi mundësi të mëtejshme të
mbështetjes, për shembull, të programit kosovar të integrimit.

Informacione dhe kontakt
Oraret e pritjes së Qendrës së kthimit në Prishtinë janë të
martë deri të enjte nga ora 9.00–11.30 dhe nga ora 12.30–15.00
Qendra e kthimit "URA – Die Brücke"
Rruga Arkitekt Karl Gega No. 38
10000 Pristina (Republic of Kosovo)
Telefon: +383 (0)3823 3002 100
+383 (0)3823 3002 172
Fax:
E-Mail: ura.kosovo@bamf.bund.de
Njoftimet për nevojën e ndihmës dhe të mbështetjes pranohen
pa përjashtim në Qendrën e kthimit në Prishtinë. Lajmrimi
duhet të bëhet brenda tetë (8) javësh pas kthimet, në Qendrën
e kthimit në Prishtinës.

Mbështetje financiare marrin vetëm të kthyerit mbrapa nga:
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Mbështetjet e mundshme
Mbështetja e menjëhershme mund të përfshijë sipas nevojës:
këshillim social/ndërmjetësim pune falas
zëvendësim të pjesshëm të kostove të udhëtimit për në qendër
¢ miratim i papërsëritshëm i të hollave për kapërcim [situate]
¢ zëvendësim i i papërsëritshëm i kostove të trajtimit dhe
medicinës
¢ miratim i një shtese mujore për kostot e qirasë
¢
¢

Tek ofertat e riintegrimit mund të numërohen në rast të dhënë:
marrja përsipër e papërsëritshme e kostove për kurset e gjuhës
vënia në gatishmëri e një pajisjeje bazë shkollore
(mjete materiale)
¢ ofertë për ndihmë pas mësimit për fëmijë me detyrim shkolle
dhe të rinjtë
¢ shtesë për kostot e mësimit të profesionit për një kualifikim
profesional teorik ose praktik
¢ shtesë për kostot e jetesës gjatë një mësimi të profesionit
¢ ndërmjetësim pune/ndërmjetësim i masave për krijimin e
punës
¢
¢

Për mbështetjen e krijimit të ekzistencave mund të miratohen të
papërsëritshme dhe vetëm në rast të kthimit vullnetar:
kosto për mësimin e profesionit
ndihma për mësimin e profesionit
¢ të holla fillestare për ide biznesi që premtojnë sukses
¢
¢

Oferta, të cilat kalojnë përtej një këshillimi social, do të vendosen
individualisht sipas nevojës respektivisht nevojës së veçantë
për mbrojtje. Një pretendim ligjor për ofertën mbështetëse nuk
ekziston.

Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH)
shpk mbështet projektin "URA" në Kosovë me porosi të Entit
Federal për Migracion dhe Refugjatë. GIZ-i e ka përsipër
administrimin dhe kryerjen e projektit.
Projekti "URA" është me afat njëvjeçar dhe përfundon me vitin
kalendarik. Pas kalimit të afatit projekti mund të zgjatet për një
vit të mëtejshëm.
Informacione të mëtejshme:
www.bamf.de/return
www.bamf.de/ura
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