
 GRĮŽIMAS NAMO 
su TMO pagalba

Tarptautinė migracijos organizacija – 
Jungtinių Tautų Organizacijos migracijos 

agentūra (TMO) padeda migrantams 
visame pasaulyje saugiai ir oriai grįžti į jų 

kilmės šalis. Nuo 1997 metų TMO Vilniaus 
biuras padėjo daugiau nei 2200 migrantų 

grįžti namo iš Lietuvos. 

TMO tiki, kad valdoma migracija yra naudinga tiek 
migrantui, tiek visuomenei. 

Visa TMO pagalba yra 
nemokama

Kas mes esame 
TMO – JTO migracijos agentūra yra tarptautinė organizaci-
ja, turinti apie 450 biurų visame pasaulyje. TMO nėra vals-
tybinė institucija. 

Vienas TMO įgyvendinamų projektų yra savanoriško grį-
žimo pagalba (SGP) Lietuvoje esantiems trečiųjų šalių 
piliečiams.

TMO Vilniaus biuras 
Jakšto g. 12, Vilnius LT-01105 

Tel. 8 800 12342, faks. 8 5 261 13 26 
El.paštas avr@iom.lt 
www.returnhome.lt

www.iom.lt  

Projektas „GPU2 – grįžimo pagalba užsieniečiams 2“ yra finansuojamas 
Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo bei LR valstybės biudžeto lėšomis.

Projektas yra bendrai finansuojamas  
iš Prieglobsčio, migracijos ir  
integracijos fondo 2014–2020 metų  
nacionalinės programos lėšų
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Reikalinga pagalba grįžti namo?
 h Kelionės dokumentų gavimas.
 h Nemokama kelionė.
 h Papildomas bagažas.
 h Grįžimo pašalpa.

Skambinkite TMO nemokamu telefonu 

8 800 12342
ir sužinokite, ar galite pasinaudoti TMO pagalba.

Konsultacijos teikiamos lietuvių, anglų ir rusų 
kalbomis.



Kas yra savanoriško grįžimo pagalba?
Savanoriško grįžimo pagalba (SGP) – tai Tarptautinės mi-
gracijos organizacijos (TMO) suteikiama pagalba Lietuvoje 
neteisėtai esantiems trečiųjų šalių piliečiams, norintiems 
grįžti į savo kilmės šalį, bet negalintiems to padaryti pa-
tiems. Teikiama pagalba:

 h konsultacijos grįžimo klausimais;

 h kelionės dokumentų gavimas; 

 h kelionės organizavimas (bilietų užsakymas, didesnis 
bagažo svorio limitas); 

 h trumpalaikis apgyvendinimas prieš kelionę ar kelio-
nės metu; 

 h jei reikia, tranzito, pasitikimo pagalba; 

 h papildoma pagalba pagal individualų poreikį. 

Ar Jūs galite pasinaudoti TMO teikia-
ma savanoriško grįžimo pagalba?
TMO gali padėti Jums grįžti namo, jei: 

 h baigėsi vizos galiojimas;

 h baigėsi bevizio režimo buvimo laikas;

 h Lietuvoje gyvenate neteisėtai, nors atvykote teisėtai;

 h esate prieglobsčio prašytojas.

Jei abejojate, ar galite dalyvauti SGP projekte, skambinkite 
mums nemokamu telefonu ir pasikonsultuokite su TMO 
darbuotojais. 

Kodėl verta pasinaudoti TMO savano-
riško grįžimo pagalba užsieniečiams?

 h Paprasta: TMO suorganizuos Jūsų kelionę ir pasirū-
pins visais reikalingais dokumentais.  

 h Savanoriškas ir orus grįžimas: Jūs keliausite savaran-
kiškai, kaip ir kiti keleiviai.

 h Naudinga: daugeliu atvejų Jums nebus sukuriamos 
papildomos kliūtys kitą kartą kreipiantis dėl vizos ar 
leidimo gyventi Lietuvoje.

Visiems, grįžtantiems namo savanoriškai su TMO pagalba, 
skiriama piniginė išmoka.

Kaip dalyvauti  
savanoriško grįžimo 

programoje?

h TMO pasirūpins Jūsų kelionės dokumentais ir 
suorganizuos grįžimą namo (speciali pagalba 
teikiama pažeidžiamiems asmenims).

h Išvykimo dieną TMO darbuotojai sutiks Jus oro 
uoste ar stotyje, perduos kelionės bilietus ir 
išmokės grįžimo pašalpą.

h Namo vyksite savarankiškai (jei reikia, su 
medicinine ar socialine palyda).

Užpildykite savanoriško grįžimo pagalbos 
prašymo formą (formą rasite internete adresu 

http://www.returnhome.lt/lt/anketa,  
taip pat galite teirautis nemokamu telefonu  

8 800 12 342, el. paštu avr@iom.lt  
arba atvykę į mūsų biurą).  

Visa informacija yra konfidenciali.

TMO darbuotojai susipažins su Jūsų pateikta 
informacija ir susisiekę su Jumis:

Atsiųskite užpildytą formą paštu, faksu,  
el. paštu arba atneškite į TMO biurą.

Atsakys, kad 
pagalba negali 
būti teikiama

Patvirtins 
pagalbos 
teikimą

arba

Jeigu norite grįžti namo, 
konsultuojame:

Gyvai
TMO Vilniaus biure,  

Jakšto g. 12, 4 aukštas, Vilnius LT-01105, Lietuva

Telefonu
8 800 12342

Elektroniniu paštu
avr@iom.lt

Internetu
www.returnhome.lt

www.iom.lt


