
Ne prezentohemi

„Durchblick“ është një projekt i Këshillit të Refugjatëve 
të Saksonisë së Poshtme (shoqat e regjstruar) për 
refugjatët e rinjë, të cilët erdhën si të vetëm në 
Gjermani.

Me informacionin dhe këshillat tona ne duam t‘ju japim 
mbështetje dhe orientim në Gjermani.

Ne ju këshillojmë për pyetjet në lidhje me procedurën e 
azilit, të drejtën e qendrimit dhe mirëqenien e të rinjve. 
Ne ju informojmë për të drejtat tuaja dhe ju mbështesim 
për të ndërtuar një perspektivë në Gjermani

Ky projekt mbështetet nga:

Ju si një i mitur pa prindërit tuaj keni ardhur në 
Gjermani? Cilat janë të drejtat tuaja?

Ju dëshironi të dini se si po shkon procedura e azilit dhe 
e dëgjimi dhe çfarë është e rëndësishme?

Cilat janë opsionet dhe mënyrat përveç procedurës së 
azilit për të qëndruar në Gjermani?

Jeni duke u trajnuar në përgatitje profesionale dhe doni 
të flisni për perspektivat tuaja?

Keni mbushur 18 vjeç dhe shërbimi i mbrojtjes së të 
rinjve është ndërprerë. Çfarë tjetër?

Ke vullnet për pjesëmarrje në një seminar me të rinjtë 
e tjerë apo edhe duke ndihmuar për ta formësuar këtë 

seminar?

Ateherë lajmërohu tek ne!

Këshillim dhe 
shoqërim 

Ne ju këshillojmë me 
telefon, me e-mail 
ose në një bisedë 

personale.

Çfarë bëjmë ne?
Puna politike / 
Puna publike

Ne sigurohemi që 
dëshirat dhe kritikat 

tuaja të dëgjohen nga 
qeveria dhe opinioni 

publik!

Shkollime dhe puntori/
trajnime

Ne organizojmë punëtori  
/trajnimedhe seminare 
për dhe me refugjatë të 

rinj.

Informojmë
Ne japim fletëpalosje 

informuese mbi 
procedurën e azilit, mbi 
të drejtat tuaja gjatë dhe 

pas mbështetjes së të 
rinjve dhe shumë 

më tepër!



Krijo perspektiva për refugjatët e rinj
 përmes

këshillimit dhe fuqizimit

Një projekt i Këshillit të Refugjatëve të Saksonisë së Poshtme 
e.V.

Si mund të nga gjeni/arrini ne!

Me telefon nën:
Dörthe Hinz: 0511/ 98 24 60 37
Gerlinde Becker: 0511/ 811 200 81
Diensthandy: 0163 2311201

Kur?
E Henë – e Premte nga ora 10-12:30 
Dhe të Martën dhe të Enjtën po ashtu nga ora 14-16 

Me Email…
Dörthe Hinz: dh@nds-fluerat.org 
Gerlinde Becker: gb@nds-fluerat.org

Në seli
(vetëm me një termin paraprak)
Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.
Röpkestraße 12
30173 Hannover

Këshilli i Refugjatëve i Saksonisë së 
Poshtme (e.V.) ...

... është një organizatë e pavarur e të drejtave të njeriut. 
Ne mbështesim refugjatët pavarësisht nga statusi i tyre 
dhe luftojmë me ju për jetësimin e të drejtave tuaja.

Ne angazhohemi: 
- barazi
- përmirësimi i kushteve të jetesës
- respektimi dhe zbatimi i të drejtave të njeriut dhe të 
fëmijëve
- Mbrojtja dhe e perspektiva e lejimit të qëndrimit

Ne duam: 
-  ta luftojmë diskriminimin
-  ti lehtësimi i kushteve të pranimit
-  ti mundësojmë arsimimin dhe pjesëmarrjen A
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