Asistența pentru Reintegrare și Retur Voluntar din Belgia
IOM sprijină migranții care doresc în mod voluntar să se întoarcă în țara de origine sau să
migreze într-o țară terță, unde este garantată reședința permanentă.

CE ESTE RETURUL VOLUNTAR ?
POATE IOM SĂ MĂ AJUTE ?
CUM FUNCTIONEAZÃ ?
UNDE POT APLICA ?
CE SPRIJIN VOI PRIMI ?

CE ESTE RETURUL VOLUNTAR ?
Returul voluntar este un serviciu gratuit pentru persoanele care se gândesc să se întoarcă in
țara de origine, din Belgia. Dacă decideți că aceasta este alegerea potrivită pentru dvs.,
IOM, cu sprijinul FEDASIL, și partenerii săi, se vor ocupa de tot ce este necesar, inclusiv
rezervarea zborurilor dvs. și vă vor ghida pentru a vă asigura că aveți toate documentele
necesare.
IOM VĂ POATE AJUTA
Asistența IOM pentru returul voluntar este disponibilă pentru toți migranții aflați în Belgia,
indiferent de statutul lor legal.
Ne puteți vorbi despre returul voluntar fără nici o obligație. Tot ceea ce vom discuta va fi
păstrat confidențial. Vă vom informa despre asistența disponibilă înainte, în timpul și după
plecare.
Puteți discuta orice problemă pe care o puteți avea legată de posibilul retur într-o
conversație personală cu unul dintre consilierii noștri. Pentru a răspunde la întrebări mai
specifice, ne putem contacta colegii de la biroul IOM din țara dvs. de origine.
Dacă decideți că returul voluntar este alegerea potrivită pentru dvs., IOM vă poate ajuta cu
toate pregătirile pentru plecarea dumneavoastră.
CUM FUNCTIONEAZÃ?
După ce depuneți o cerere de retur voluntar, IOM vă va contacta pentru a vă oferi
consultanță în timpul căreia vor fi explicate toate detaliile. IOM vă poate ajuta să vă orientați
pentru a obține documentele de călătorie și vă va explica pașii necesari pe care trebuie să-i
urmați. Cand veți fi gata de călătorie, IOM vă va rezerva călătoria. IOM vă va ajuta la plecare
pe aeroportul din Bruxelles, dar veți călători ca pasager obișnuit. Dacă este necesar, IOM
poate oferi asistență pe aeroporturi în timpul tranzitului și la sosire.
UNDE POT APLICA?

Dacă aveți reședința într-un centru de recepție, puteți solicita prin intermediul centrului
cerand asistentului social mai multe informații despre returul voluntar.
Dacă aveți reședința în afara structurii de recepție sau la o adresă privată, puteți contacta
unul dintre partenerii noștri ONG (faceți clic aici pentru lista completă) pentru mai multe
informații sau pentru unul dintre birourile de retur Fedasil. Aici puteți găsi datele de contact
ale unui partener din apropierea locului dvs. de reședință.
Pentru toate întrebările legate de retur și reintegrare, puteți contacta:
FR / ENG: 0491 / 56.05.23
NL / ENG: 0499 / 64.80.94
CE SPRIJIN VOI PRIMI?
IOM va rezerva și va plăti biletul de avion și/sau autobuz pentru călătoria de întoarcere și vă
va oferi bani de buzunar, pe care îi veți primi la aeroport/stația de autobuz.
În funcție de țara în care vă întoarceți, puteți avea dreptul la asistență de reintegrare. Acest
suport este destinat a fi un suport inițial pentru reintegrarea înapoi acasă. Înainte de plecare,
tuturor solicitanților li se vor oferi informații despre suportul dedicat acestora și vor primi
informații de contact de la biroul lor local IOM.
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