StarthilfePlus Фаза D:
Помоћ српским држављанима с дугорочном дозволом
толерисаног боравка при добровољном напуштању
Немачке
Фаза D – помоћ за толерисану реинтеграцију (пилотирање) особа са српским држављанством с
дозволом толерисаног боравка
Serbisch/Serbian
Informationen zu StarthilfePlus Stufe D

Ко може да затражи додатну помоћ у оквиру фазе D програма StarthilfePlus?
Ако потичете из Србије и ако сте најмање две године у поседу немачке дозволе толерисаног боравка (Langzeitduldung), а одлучите се
за добровољни повратак у Србију, можете да добијете једнократну финансијску помоћ од 500 евра (за одрасле особе), као и помоћ за
реинтеграцију, уколико је потребна, у облику следећих давања у натури:
-> стамбени додатак до 2.000 евра за породице, односно до 1.000 евра за појединце
-> преузимање медицинских трошкова до 3.000 евра за породице, односно до 1.500 евра за појединце
Ако Немачку напуштате заједно с више од четири члана породице, као породица можете да добијете додатних 500 евра (подстицај
породицама).
Напомена: помоћ није доступна малолетној деци без пратње.

Како можете да се пријавите за фазу D програма StarthilfePlus?
Ако сте се одлучили да напустите Немачку, у свом саветовалишту можете да предате захтев за помоћ програма за повратнике „REAGˮ
као и за фазу D програма StarthilfePlus. Најближе саветовалиште за повратнике можете наћи на:
www.ReturningfromGermany.de/sr/centres
У случају добровољног напуштања Немачке мораћете да потпишете да се одричете правних средстава.

Када се добија помоћ за фазу D програма StarthilfePlus?
Ако вам је одобрен захтев за програм StarthilfePlus, Међународна организација за миграције у земљи вашег порекла ће вам у оквиру
фазе D једнократно исплатити износ од 500 евра. Вашу исплату помоћи за реинтеграцију усагласите с Међународном организацијом
за миграције у земљи вашег порекла. Ступите у контакт с канцеларијом Међународне организације за миграције у року од месец дана
након вашег повратка. Новац ће вам бити исплаћен у року од 12 месеци након напуштања Немачке.
Ако сте породица, давања у натури можете да добијете нпр. за станарину, грађевинске радове и реновације или за основно
намештање кухиње или купатила, у износу до 2.000 евра, а као појединац у износу до 1.000 евра.
Преузимање медицинских трошкова у облику давања у натури могуће је, примера ради, за медицинска лечења, лекове и медицинска
средства, у износу до 3.000 евра за породице, односно до 1.500 евра за појединце.

Где можете да добијете подробније информације?
Додатне савете затражите у најближем саветовалишту за повратнике. Подробније информације можете наћи на
www.ReturningfromGermany.de/sr/programmes/starthilfe-plus

У случају добровољног напуштања Немачке немате законско право на које се можете позвати на потраживање помоћи.
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