
StarthilfePlus – допунска подршка за 
реинтеграцију у одредишној земљи
у случају добровољног повратка уз помоћ REAG/GARP

Додатно, уз добровољни повратак уз помоћ REAG/GARP можете да поднесете захтев за неку од 
следећих помоћи за реинтеграцију

A: Финансијска подршка у одредишној земљи (друга помоћ за нови почетак)

• Допунски уз услуге програма REAG/GARP можете да добијете другу врсту финансијске подршке: као 
појединачно лице у висини од 1.000 евра и као породица у висини од 2.000 евра.

• IOM мисија у одредишној земљи исплаћује другу помоћ за нови почетак шест до осам месеци после 
добровољног исељења из Немачке.

Б: Подршка за реинтеграцију у вези са станом

• Допунски уз услуге програма REAG/GARP као појединачно лице можете да добијете до 1.000 евра, а као 
породица до 3.000 евра као материјалну помоћ.

• Овом материјалном помоћи можете да покријете трошкове нпр. за закупнину, грађевинске радове и 
радове на реновирању или за основну опрему за кухињу и/или купатило.

• У року од четири седмице после добровољног исељења телефоном или путем електронске поште јавите 
се IOM мисији у одредишној земљи, како бисте усагласили конкретан облик подршке и даље поступке.

В: Подршка за реинтеграцију за лица с дугим боравком
У случају добровољног повратка у следеће одредишне земље: Албанија, Босна и Херцеговина, Северна Македонија, 
Црна Гора, Србија, од 01. јула 2019. године додатно у Грузију, Молдавију. Важи само за лица, која су боравила у 
Немачкој најмање две године.

• У одредишној земљи од IOM мисије добијате једнократну финансијску помоћ у висини од 500 евра по 
особи.

• Додатно можете да добијете примерену и неопходну материјалну помоћ за следеће потребе:
-> трошкови становања до 1.000 евра за појединачно лице и до 2.000 евра за породице
-> медицинске трошкове до 1.500 евра за појединачно лице и до 3.000 евра за породице
• У року од четири седмице после повратка телефоном или путем електронске поште јавите се IOM мисији у 

одредишној земљи, како бисте усагласили конкретан облик подршке и даље поступке.

Како можете да поднесете захтев за подршку за реинтеграцију?
Ако сте се одлучили за добровољно исељење из Немачке, служби за консултацију о повратку поднесите 
захтев за подршку за реинтеграцију у оквиру свог REAG/GARP захтева. Приликом добровољног исељења 
морате да потпишете да повлачите свој захтев за азил и да се одричете свих правних средстава. Следећу 
службу за консултације о повратку налазите на:   www.ReturningfromGermany.de/sr/centres

Где добијате остале информације?
Нека Вас индивидуално посаветује служба за консултације о повратку у Вашој близини. Остале информације 
налазите на www.ReturningfromGermany.de/sr/programmes

Не постоји додатно право на захтев за подршку приликом добровољног повратка.

Статус: јул 2019. године

У случају добровољног повратка у следеће одредишне земље: Авганистан, Египат, Алжир, Етиопија, Бангладеш, Бенин, 
Буркина Фасо, Кина, Кот д‘Ивоар (Обала Слоноваче), Демократска Република Конго, Еритреја, Гамбија, Гана, Гвинеја, 
Гвинеја Бисао, Индија, Ирак, Камерун, Кенија, Мароко, Монголија, Нигер, Нигерија, Пакистан, Руска федерација, 
Сенегал, Сиера Леоне, Зимбабве, Шри Ланка, Судан, Того, Тунис, Вијетнам.

Serbisch/Serbian
Informationen zur

Reintegrationsunterstützung

У случају добровољног повратка у следеће одредишне земље: Јерменија (продужено до 30. септембар 2019. године), 
Азербејџан, Иран, Либан, Таџикистан, Турска


