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Informacione për azilkërkuese dhe azilkërkues 

Kthimi vullnetar 

Çfarë ndodh nëse ju refuzohet kërkesa juaj për azil? 

Së bashku me refuzimin e kërkesës për azil, njoftoheni edhe për një afat brenda të cilit duhet të largoheni. Zakonisht ky afat është 30 
ditë. Në rastin e refuzimit të një kërkese për azil si „qartazi e pabazuar“, afati i largimi është një javë. Nëse nuk largoheni me vullnet të lirë, 
mund të ktheheni me detyrim në vendin tuaj të origjinës (riatdhesim). Shpenzimet për riatdhesimin tuaj duhet t‘i paguani vetë dhe për 
shumë vjet nuk keni më mundësinë të udhëtoni në rrugë të ligjshme në Gjermani ose në një shtet tjetër të BE-së (ndalim udhëtimi). Pa 
dokumente lejeqëndrimi nuk mund të qëndroni në Gjermani: Në çdo kohë duhet te llogarisni me arrestim nga policia dhe riatdhesim në 
vendin tuaj të origjinës.

Vendosni për një kthim me vullnet të lirë me mbështetje të autoriteteve gjermane

Nëse nuk keni para për ta Snancuar vetë udhëtimin e kthimit, ju jepet mundësia për të marrë mbështetje nëpërmjet programit të kthimit 
REAG/GARP. REAG/GARP qendron për „Programi i riintegrimit dhe migrimit për azilkërkuesit në Gjermani)/Programi mbështetës 
qeveritar për riatdhesim“(Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany/Government Assisted Repatriation 
Programme). Një mbështetje ju bën të mundur që të udhëtoni në mënyrë të pavarur dhe ta përgatitni me kujdes udhëtimin e kthimit. 
Bëhet organizimi i udhëtimit të kthimit dhe merren përsipër shpenzimet e udhëtimit dhe, përveç kësaj, ekziston mundësia për mbësh-
tetje të tjera shtesë në formën e një kompensimi për shpenzime udhëtimi ose ndihme Sllestare. Përveç kësaj, për personat që kthehen 
vullnetarisht në vende të caktuara të origjinës ka në dispozicion oferta të tjera mbështetjeje, për të lehtësuar një Sllim të ri në vendin e 
origjinës, për shembull gjatë kërkimit për punë ose për banesë. Mundësitë e ndryshme mund të diskutohen në kuadër të një këshillimi 
personal për kthimin.

Shfrytëzoni këshillimin falas për kthimin që ju jepet këtu në vend 

Nëse interesoheni për një kthim me vullnet të lirë në vendin tuaj të origjinës, për të gjitha pyetjet 
mund t‘i drejtohuni me plot besim këshillimit për kthimin. Këshillimi për kthimin ju ofron 
mbështetje gjatë përgatitjes së udhëtimit të kthimit, të paraqitjes së kërkesës për mbështetje REAG/
GARP dhe, kur është me vend, për të kërkuar ndihma të tjera për personat që kthehen në mënyrë 
vullnetare. Nëse nuk keni një dokument të vlefshëm udhëtimi, ju jepet edhe mbështetje për të marrë 
një dokument zëvendësues të pasaportës. Në bisedën këshillimore është parashikuar prania e një 
përkthyeseje ose përkthyesi për t‘u siguruar që të kuptoni çdo gjë. Keni gjithashtu të drejtën që në 
zyrën e këshillimit për kthimin të sillni vetë një person, i cili përkthen për ju.

Madje edhe kur kërkesa për azil është në proces mund të kërkoni këshillim për kthim, pa pasur 
ndikime në rezultatin e procesit.

Gjithashtu, kthimi me vullnet të lirë është i mundur edhe nëse procesi për azil nuk ka mbaruar ende. 
Në këtë rast, kërkesën për azil duhet ta tërhiqni para udhëtimit të kthimit. Pas tërheqjes së kërkesës 
për azil, Zyra Federale për Migracionin dhe Refugjatët (BAMF) dërgon dokumentet tuaja të udhëtimit 

në Zyrën përgjegjëse të të Huajve (Zyra e të Huajve që ju ka lëshuar lejen e qëndrimit) nga ku mund t‘i tërhiqni.

Nëse keni qasje në internet, në faqet e mëposhtme të internetit mund të merrni informacione të mëtejshme në lidhje me kthimin me 
vullnet të lirë: www.ReturningfromGermany.de/sq/

Këshillimin për kthim e gjeni këtu në vend në adresën e mëposhtme:
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Programi PREAGJ/PQRA 2018 

 
 Programi i Riintegrimit dhe Emigracionit për Azilkërkuesit në Gjermani (PREAGJ) 

Programi Qeveritar i Rikthimit të Asistuar (PQRA) 

Projekti "Ndihma financiare për të kthyerit vullnetarë nga territori i Republikës Federale 
të Gjermanisë" 

 

Fletëinformimi 
 
A. Informata të përgjithshme  

 
Shpenzimet për udhëtim dhe ndihmë plotësuese janë program i ndihmës humanitare. (PREAGJ/PQRA) 
Ky program i ndihmon të kthyerit/emigrantët që kthehen me vetëdëshirë në vendlindje, ofron ndihmë finan-
ciare dhe shërben për drejtimin e lëvizjeve të migracionit.  
 
IOM e zbaton këtë projekt me urdhër të Ministrisë Federale të Punëve të Brendshme dhe Ministrive 
përgjegjëse të krahinave në bashkëpunim me administratën lokale dhe regjionale, organizatat humanitare si 
dhe me Komisariatin e Lartë për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara (UNHCR). 
 
Ky program shërben për përgatitjen e organizuar dhe zbatimin e kthimit të të kthyerve dhe migrantëve. Kushti 
për të përfituar nga projekti është që as azil kërkuesi/i kthyeri i cili paraqet kërkesën për kthim, e as ndonjë 
person apo ent tjetër përgjegjës për mbështetje, nuk mund të përballojë shpenzimet e udhëtimit.  Për të përfi-
tuar shpenzimet e përgatitjes së kthimit (psh. Taksat për pasaporta dhe viza, udhëtimi deri në aeropport apo 
në konsullatë për intervistë), duhet paraqitur kërkesën në entin përkatës për punë sociale apo ndonjë sponzor 
tjetër përgjegjës. Për emigracion në vende të treta, paraprakisht nevojiten vizat e vlefshme për qëndrim në atë 
shtet.  
 
Përfitimi nga PREAGJ/PQRA lidhet me kombësinë dhe jo me vendin e destinacionit. 
 
B. Asistenca për kthim (shpenzimet për udhëtim dhe për nevojat gjatë udhëtimit): 
 
Në kuadër të këtij programi mund të përfitohen këto ndihma: 
 

· Shpenzimet për udhëtim ( me aeroplan, tren ose autobus) 

· Shpenzimet për karburant nëse udhëtoni me makinë: në shumë prej 250 � 
 
 
Shtetasve të shteteve anëtare të Bashkësisë Evropiane (BE) nuk iu aprovohet ndihma në kuadër të këtij    
programi.  
Kjo nuk vlen per personat qe jane viktima te prostitucionit te dhunshem dhe trafikimeve njerezore, atyre ju ta-
kon ndihma shtese perveq shpenzimeve te rruges. 
 

C. Parashtrimi i kërkesës 
 
    Kërkesat për të marrë shpenzimet e udhëtimit në kuadër të këtij programi, mund të paraqiten  
    vetëm përmes administratës lokale apo krahinore (p.sh. entet për ndihmë sociale, zyra për  
    të huaj), organizatave humanitare gjermane, këshillimoreve profesionale, këshillimoreve    
    qendrore për të kthyer ose përmes UNHCR.  
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D. Personat që mund të paraqesin kërkesë dhe parakushtet   

 
Ndihmat financiare në kuadër të këtij programi, mund t�iu aprovohen këtyre personave: 
 
· Atyre që marrin ndihmë në bazë të § 1 të ligjit për ndihmë azilkërkuesve 
· Atyre që iu është i njohur statusi i refugjatëve të luftës 
· Shtetasit e tjerë të huaj të cilëve u është dhënë lejeqëndrimi në baza ndërkombëtare, humanitare apo 

politike 
· Viktimat e prostitucionit të detyruar dhe/apo të trafikimit të qenieve njerëzore, përfshi edhe qytetarë nga 

vendet anëtare të BE 
 

Tek e ashtuquajtura procedura Dublin (�Dublin-Verfahren� � kthimi në ndonjë shtet tjetër të BE) nuk 
ekziston mundësia për ndihmën PREAGJ/PQRA. 

 

Të gjithë të kthyerit/emigrantët, në momentin e kthimit, duhet të kenë së paku një �Grenzübertrittsbes-
cheinigung� (vërtetim për kalim të kufirit) dhe dokumente të vlefshme të udhëtimit.  Për të kthyerit në Kosovë 
(UNSCR 1244) dhe Shqipëri, nga enti për të huaj, mund të lëshohet EU-Laissez-Passer.  

Paraqitësi i kërkesës, me nënshkrimin e vet në kërkesë, 

· duhet të vërtetojë se me vetëdëshirë e lëshon Gjermaninë, të heq dorë nga ankesat dhe mjetet ligjore të 

hapura tek institucionet e ndryshme dhe ato ligjore dhe poashtu edhe në të drejtën eventuale të lejes së 
qëndrimit. Nuk guxon të ketë parakushte për hyrje të sërishme për kohë më të gjatë në RF Gjermane.  

· Të gjitha përfitimet do të kthehen nëse qëndrimi nuk transferohet pëkohësisht tek zona e aplikimit të Aktit 
të Rezidencës të Republikës Federale të Gjermanisë apo kur nuk nis procesi i largimit.  

 
Cdo shpenzim në lidhje me anullimin paguhet nga vetë personi.  Kjo përjashton rastet kur aplikanti nuk është i 
përgjegjshëm për rrethanat të cilat shpien në largimin e planifikuar.  

 
E drejta ligjore për ndihmë financiare në kuadër të këtij projekti, është e pamundur. 

E. Viza për migrantët 

Të huajt, të cilët dëshirojnë të emigrojnë në një vend të tretë, së pari duhet t�iu drejtohen këshillimoreve për 
emigrantë, në mënyrë që të marrin të gjitha informatat e nevojshme për mundësitë dhe kushtet e emigrimit 
(p.sh. Raphaels-Ëerk, Diakonisches Ëerk, DRK-Kryqi i Kuq gjerman).  

http://ëëë.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_ZMV/Bundesstelle_f%C3%BCr_Ausëan

derer_und_Auslandstaetige/Beratungsstellen/beratungsstellen_node 

Aplikimet për financim udhëtimi në vende të treta përpunohen nga IOM kur shtetasi i huaj është në zotërim të 

një vize minimalisht njëvjecare për qëndrim të përhershëm në vendin përkatës. 

F. Informata të tjera  

Informata të tjera për këtë program mund të merrni në qendrat për punë sociale dhe zyrat për të huaj në qyte-
te dhe rrethe rajonale, në entet e shoqatave humanitare, këshillimoret profesionale, këshillimoret qendrore si 
dhe në IOM në Nürnberg (në gjuhën gjermane ose angleze), ose në internet në http://germany.iom.int. 
 
Informacion shtesë mbi këtë cështje mund të gjendet në: www.returningfromgermany.de  
 

G.  Programi special për migrantët të cilët marrin përsipër vetë shpenzimet e udhëtimit apo migrimit 

(SMAP)  

Personat, të cilëve u nevojitet ndihma financiare por nuk mund të përfitojnë nga ky program, IOM-i përmes 
programit SMAP (Special Migrants Assistance Program) mund të ua organizojë fluturimin me çmime të përsh-
tatshme. Kjo vlenë sidomos për emigrantët që udhëtojnë në SHBA/Kanada/Australi. Bileta duhet të paguhet 
para udhëtimit nga udhëtari përkatës ose duhet të ketë garancë nga ana e një sponzori të caktuar që merr 
përsipër shpenzimet (p.sh. enti për ndihmë sociale, shoqatat humanitare, etj.). 



Im Auftrag des

Qendrën e këshillimit mund ta gjeni edhe në facebook nën

   https://de-de.facebook.com/DIMAKAlbania/ 

Për persona që dëshirojnë të kthehen në Shqipëri ka oferta të ndryshme informimi dhe 
këshillimi. 
Vizitoni për shembull faqen tonë të internetit:     www.build-your-future.net/sq/albanien

Qendrën e këshillimit DIMAK mund ta kontaktoni në Tiranë. Kjo ju këshillon për shembull për 
oferta lidhur me një formim, trajnime për aplikim ose mundësi pune. Përveç kësaj, DIMAK-u orga-
nizon rregullisht panairë pune në Shqipëri bashkë me ndërmarrje që kërkojnë punëmarrës(e).

DIMAK-u mund të kontaktohet në adresën vijuese:

Sprache: Albanisch

Land: Albanien

www.build-your-future.net

BUILD YOUR

FUTURE

 Qendra Gjermane e Informimit për Emigracionin 
 Arsimin dhe Karrierën (DIMAK)

 DRFPP 4 – Drejtoria Rajonale e 
 Formimit Profesional Publik Nr.4
 1001 Tirana

 dimak-albania@giz.de

 +355 69 706 0005


