
Bashkëpunëtorët tonë 

me pervojë ju sqarojnë 

deshirë këto oferta në 

hollësi. Personat e inte-

resuar mund të na kon-

taktojnë, thjesht nën 

adresat dhe numrat e 

telefonave të dhënë më poshtë ose ta vizitojnë 

direkt qendren tonë për kthim „Die Brücke“ në 

Prishtinë.

Konsultanti ne Gjermani:

Zot. Volker Triemer

Zyra federale per Migrim dhe Refugjatë

Seksioni 212

Frankenstraße 210

90461 Nürnberg (Gjermani)

Tel.:  0049 (0) 911 / 943 – 4124

Fax: 0049 (0) 911 / 943 – 4199

E-mail: volker.triemer@bamf.bund.de 

Konsultanti në Kosovë:

Qendra për kthim „URA – Die Brücke“

269 Rr. Andrea Gropa nr. 7

10000 Prishtina (Republika e Kosovës)

Tel.: 00381 (0) 3822 3770

Fax: 00381 (0) 3822 3772

E-mail: ura.kosovo@gmail.com 

Dëftues botimi

Botuesi:

Zyra federale për Migrim dhe Refugjatë

Grupi 21

(Detyra ndërkombëtare, e drejta evropiane,

përkrahja për kthim, koordinimi financiar EU)

Frankenstraße 210

90461 Nürnberg

E-mail: volker.triemer@bamf.bund.de

Internet: www.bamf.de

Përgjegjës:

Dr. Claudia Kurschat, udhëheqëse e seksionit 212

Projekte në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar 

Frankenstraße 210

90461 Nürnberg (Gjermani)

Gjendja:

Shkurt 2009

Krijimi:

Birgit Koller, seksioni 211

Shtypja:

Bonifatius GmbH

Druck-Buch-Verlag 

Karl-Schurz-Straße 26

33100 Paderborn

Foto:

Zyra federale në Nürnberg
 

Projekt për 

kthim në Kosovë
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Në dijeni të mbështetjes, shpesh në mungesë 

për personat që deshirojnë të kthehen në shtepi 

(atdhe), autoritetet gjermane nga Federata dhe 

disa shtete janë lidhur së bashku, në menyrë që 

në Republiken e Kosovës ta japin veçanarisht 

kontributin e tyre për një menaxhim kthimi të 

suksesshmë dhe të qendrueshëm.

Kthimi është njëkohësisht një fillim i ri.

NE deshirojmë të ju ndihmojmë në atë!

Në mënyrë që të ju lehtësojmë juve kthimin në 

Kosovë si dhe në lidhje me të edhe ristrukturi-

min, u themelua në sukses të projektit „URA – Die 

Brücke“ projekti vijues „URA 2“ me ofertat e tyre 

atraktive. Pranë një mbështetje të tëresishme 

për ristrukturim  si dhe mundësinë e një këshil-

limi psiko-terapeutik, të kthyerit nga Baden-

Württemberg, Niedersachsen dhe Nordrhein-

Westfalen janë në disponim të këtyre masave të 

mbështetjes. 

Ndihmë e menjehershme1:

 Këshillim i plotë social si dhe mbështetje  

 tek autoritetet institucionale, bashkim  

 familjar dhe kërkim për banesë

 Dhënje e një përkrahje financiare për   

 ushqim, maksimumi 50 € për person

 Dhënje e një përkrahje financiare për   

 shpenzimet e qirasë deri në 100 € për pesë  

 muaj 

 Marrja pësipër  e shpenzimeve të   

 mobilimit deri në 300 € për person2

 Kompenzimi i shpenzimeve për   

 medikamentet e nevojshme deri në 75 € 

 për person

1  Keni parasyshë që ofertat për mbeshtetje janë të kufizuara 

dhe se mund të përdoren vetëm nga të kthyerit nga  Baden-
Württemberg, Niedersachsen dhe Nordrhein-Westfalen deri me 
31.12.2009.

2  Ky rendimet ju lejohet vetëm të kthyerve vullnetarë. 

Ofertat për riintegrim1:

 Marrja përsipër e shpenzimeve të   
 shkollimit për kurse të gjuhëve deri në  
 50 € për person

 Masa për sigurimin e vendeve të punës  
 për  secilin pesë muajsh rreth 100 €

 Ndërmjetësim i kurseve për kualifikim  

 profesional si dhe pagesa e një ndihme  
 financiare për shkollim njeherë nga 120 €

 Ndërmjetësim në praktikë si dhe pagesa  
 e një ndihme financiare për shkollim për  

 deri në dy muaj rreth 130 € për person

 Ndërmjetësim për punë sipas kualifikimit  

 profesional, duke përfshirë pagesen e   
 pagës (për dy muaj rreth 150 € tek   
 ndërmjetësimi i suksesëshëm)

 Ndërmjetësim direkt i punës te pagesa e  
 subvencionit të pagës për pesë muaj   
 rreth 150 €

 Seminare për themeluesit potencial të  
 biznesit në Kosovë si dhe dhënja vijuese e  
 të hollave të startit deri ne 2.000 € nga   
 suksesi i idesë së biznesit2 të premtuar.

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Dhe shtetet federale

Financuar nga

Baden-Württemberg
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