
Kthimi vullnetar me REAG / GARP
Program federal-shtetëror për mbështetje organizative dhe financiare të largimit vullnetar

Si azilkërkues/e pa mjete financiare nga një vend i tretë, ju mund të merrni mbështetjen e mëposhtme:

•	 Shpenzimet tuaja të udhëtimit  mund të merren përsipër dhe largimi juaj mund të organizohet.

•	 Ju mund të merrni një mbështetje financiare për udhëtimin: Të rriturit në vlerë prej 200 EUR, fëmijët nën 
moshën 18 vjeç 100 EUR.

Udhëzim: Shtetasit e Shqipërisë, Bosnje-Hercegovinës, Gjeorgjisë (në rast të hyrjes pas dt. 27 mars 2017), Kosovës, Maqedonisë 
Veriore, Malit të Zi, Serbisë, Moldavisë dhe Ukrainës (në rast të hyrjes pas dt. 10 qershor 2017) mund të marrin si të rritur vetëm 
një mbështetje financiare për udhëtimin në vlerë prej 50 EUR, dhe si fëmijët nën moshën 18 vjeç në vlerë prej 25 EUR.

•	 Nëse ju keni njërën prej kombësive të mëposhtme, ju mund të merrni një ndihmë shtesë për fillim të ri: Kjo është 
në rast të të rriturve apo të miturve të pashoqëruar 1.000 Euro, në rast të fëmijëve nën 18 vjeç 500 EUR. Ju mund 
të merrni një maksimum prej 3.500 EUR për familje. Ndihma për fillimin e ri paguhet zakonisht gjatë nisjes suaj 
në aeroport.

Nëse ju e paraqisni kërkesën tuaj për një largim vullnetar të mbështetur financiarisht më së voni dy muaj pas vendimit 
mbi kërkesën tuaj për azil, juve mund të jepen një herë si shtesë 500 EUR për familje apo individ.

Si të aplikoni për REAG/GARP?

Nëse ju keni vendosur për largimin vullnetar, atëherë ju bëni një kërkesë në qendrën tuaj të këshillimit për kthimin 
për mbështetjen nga programi REAG/GARP. Në rast të një largimi vullnetar, ju duhet të nënshkruani se ju e tërhiqni 
kërkesën tuaj për azil dhe hiqni dorë nga mjete ligjore.
Vendin më të afërt të këshillimit për kthimin ju e gjeni nën:  www.ReturningfromGermany.de/sq/centres

Ku merrni informacione të mëtejshme?

Lëreni të këshilloheni në mënyrë individuale në një qendër këshillimi për kthimin në afërsinë tuaj. Më shumë infor-
macione gjeni nën  www.ReturningfromGermany.de/sq/programmes

Nuk ka asnjë të drejtë ligjore për mbështetje financiare në rast të kthimit vullnetar.

Gjendja: Maj 2019

Afganistani, Egjipti, Algjeria, Armenia, Azerbajxhani, Etiopia, Bangladeshi, Benini, Burkina Faso, Kina, Bregu i Fildishtë, Republi-
ka Demokratike e Kongos, Eritrea, Gambia, Gana, Guinea, Guinea-Bisau, India, Iraku, Irani, Kameruni, Kenia, Libani, Libia, Mali, 
Maroku, Mongolia, Nigeri, Nigeria, Pakistani, Zonat Autonome Palestinenze, Federata Ruse, Senegali, Sierra Leone, Zimbabveja, 
Somalia, Sri Lanka, Sudani, Siria, Taxhikistani, Togo, Tunezia, Turqia dhe Vietnami.
Persona me të drejtë për mbrojtje mund të marrin një ndihmë për fillim të ri, pavarësisht nga kombësia e tyre.
Qytetarët e Gjeorgjisë (kufizuar deri më dt. 30 qershor 2019) dhe të Ukrainës mund të bëjnë kërkesë për ndihmën për fillim të ri 
vetëm në rast të hyrjes në Gjermani para liberalizimit të vizave përkatëse (Gjeorgji 28 mars 2017 / Ukrainë 11 qershor 2017).
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