
IOM YARDIMI İLE EVE DÖNÜŞ

EVE DÖNMEK İÇİN YARDIMA
MI İHTİYACINIZ VAR?



KİME YARDIM EDEBİLİRİZ?

IOM Vilnius hassas kişilere yardım etmekte ve ih�yaçlarına göre
özel olarak düzenlenmiş yardım sunmaktadır:

• Ayrılış öncesinde/varış esnasında �bbi yardım;
• �bbi yardım/ilaçlar;

• psikolojik danışmanlık;
• �bbi/insani refakat.

HASSAS KİŞİLERE ÖZEL YARDIM

Kimler hassas kişiler olarak değerlendirilir?
• sağlık koşullarını taşıyan bireyler

• insan kaçakçılığı, şiddet  veya cinsel is�smar kurbanları;
• hamile kadınlar;

• 2 veya daha fazla çocuğu olan yalnız anne‐baba (anne ya da baba);
• Yaşlı kişiler (75 yaşından daha yaşlı kişiler);

• refakatsiz çocuklar

Avrupa Birliği dışındaki bir ülke vatandaşı olan ve aşağıdaki
şartları taşıyan herhangi bir milliye�en kişilere yardım edebiliriz:

• Litvanya'da yasa dışı bir şekilde yaşayan
(vize tarihi geçmiş, oturma izni iptal edilmiş vs.);
• il�ca başvurusundan vaz geçmeye karar veren;

• il�ca talebiyle ilgili nihai ret kararı almış;
• diğer korunma türlerinden birisi verilmiş fakat

durumunu iptal etmeye karar vermiş kişiler.

AVR programı için uygun olup olmadığınızdan emin değilseniz
IOM AVR ekibiyle durumunuz hakkında konuşmak amacıyla

bizimle temas kurmanızı rica ederiz.

Önemli: Sadece bir kez yardım sağlayabiliriz !



NE TÜR BİR YARDIM SUNUYORUZ?

BİREYSEL İHTİYAÇLARA GÖRE YARDIM

BY IOM VILNIUS TARAFINDAN SAĞLANAN

TÜM YARDIMLAR

TAMAMEN ÜCRETSİZDİR!

Bireysel ih�yaçlara göre hukuki ve psikolojik danışma ile
malzeme desteği (kıyafet, ayakkabı, seyahat çantası vs.)

�bbi yardım vs. sağlayabiliriz.
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IOM Vilnius bürosu

СВЯЖИТЕСЬ С YARDIMLI GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ
HAKKINDA GEREKLİ BİLGİLERİ ALMAK İÇİN

IOM İLE TEMAS KURUN:

ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ (IOM) – BİZ KİMİZ?

Bizler Birleşmiş Milletlerin Göç Ajansıyız ve dünya çapında
göçmenlerin güvenli ve saygın bir şekilde anavatanlarına

ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. 
IOM Litvanya hüküme�nin bir unsuru değildir.

AVR NEDİR?
Yardımlı Gönüllü Geri Dönüş (AVR), IOM'nin yardımıyla

anavatana geri dönüştür. Yardım, anavatanına kendi isteğiyle
dönmek isteyen fakat bunu kendi imkânıyla gerçekleş�remeyen

üçüncü ülke milliye�ne sahip düzensiz göçmenlere sağlanır.

Jakšto st. 12, 4'üncü kat
Vilnius LT‐01105, Litvanya

IOM Vilnius tara�ndan düzenlenen Yardımlı Gönüllü Geri Dönüş, İl�ca Göç ve Entegrasyon Fonu

ile Litvanya Cumhuriye� Devle� tara�ndan birlikte finanse edilen RAF2 – Yabancılara Geri Dönüş

Yardımı 2“ projesi kapsamında sağlanmaktadır. 


