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Reintegration Support
to Azerbaijani Returnees
INFORMATION LEAFLET

ELIGIBILITY
If you:
– are a citizen of the Republic of Azerbaijan;
– have been readmitted from the European
Union Member States within the last 6 (six)
months;
– need support upon your return back to
Azerbaijan;

ASSISTANCE
Please, be informed that our reintegration experts
may assist you in:
ь Issuance of ID documents and registration;
ь Medical treatment and/or access to medical
services
ь Educational needs;
ь Employment issues;
ь Disability related issues;
ь Customs related issues;
ь Any other issues within the competencies of
the relevant state institutions of the Republic
ofAzerbaijan.

You have a right to apply for the Reintegration
Programme in Azerbaijan within the "RESTART"
project jointly implemented by the International
Centre for Migration Policy Development and the
State Migration Service of the Republic of Azerbaijan
with ﬁnancial assistance from the Governments of
Federal Republic of Germany, the Kingdom of
Netherlands and the Republic of Poland.

In addition, very limited additional support is
available for persons belonging to vulnerable
groups*. Reintegration programme does not
i n c l u d e a ny p ay m e n t s i n c a s h u n d e r a ny
c i rc u m s t a n ce s . I n o rd e r to a p p l y f o r t h e
Reintegration Programme, you should make an
appointment within 30 days after your arrival in
Azerbaijan. After submission of the application, a
detailed interview will be carried out with you in
order to identify your main needs in the Republic
of Azerbaijan.Reintegration support within the
"RESTART" project is available for up to 3 months
from the moment of submission of the application.
*Rights to determine vulnerability are reserved to the Joint Committee

CONTACTS
Please, contact our reintegration experts in order to make
an appointment for the participation in the Reintegration
Programme:
Landline: (+994 12) 440 11 54
Mob:
(+994 70) 757 42 70

Email:
es.rrc.az@gmail.com
Address: Baku, Narimanov district,
22/40 Magsud Alizada street
Monday-Friday, from 10:00 a.m. to 18:00 p.m.
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Geri qayıdan Azərbaycan
vətəndaşlarına reinteqrasiya dəstəyi
MƏLUMAT VƏRƏQİ

UYĞUNLUQ MEYARI
Əgər Siz:
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşısınızsa,
Son 6 (altı) ay ərzində Avropa İttifaqının Üzv
Dövlətlərindən readmissiya olunmusunuzsa və
– Azərbaycana qayıtdıqdan sonra Sizin dəstəyə
ehtiyacınız vardırsa.
–
–

YARDIM
Məlumat üçün bildiririk ki, bizim reinteqrasiya üzrə
ekspertlərimiz aşağıdakı məsələlərdə Sizə köməklik
göstərə bilər:
ь Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin əldə edilməsi
və qeydiyyata düşmə;
ь Müalicə alma və/və ya tibbi xidmətlərdən
istifadə;
ь Təhsil ehtiyacları;
ь Məşğulluq məsələləri;
ь Əlilliklə bağlı məsələlər;
ь Gömrüklə bağlı məsələlər;
ь Azərbaycan Respublikasının müvaﬁq dövlət
orqanlarının səlahiyyətlərində olan istənilən
digər məsələlər.

Siz, Almaniya Federativ Respublikası, Niderland
Krallığı və Polşa Respublikası Hökumətlərinin
maliyyə dəstəyi ilə Miqrasiya Siyasətinin İnkişafı
ü z r ə B e y n ə l x a l q M ə r k ə z v ə A z ə r b a yc a n
Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti ilə birgə
həyata keçirilən “RESTART” layihəsi çərçivəsində
Azərbaycanda Reinteqrasiya Proqramına müraciət
etmək hüququna maliksiniz.

Bundan başqa, həssas qruplara* aid şəxslər üçün
məhdud həcmdə əlavə dəstək imkanları mövcuddur.
Məlumat üçün bildiririk ki, Reinteqrasiya Proqramı
çərçivəsində nağd ödəniş formasında dəstəyin
göstərilməsi heç bir halda nəzərdə tutulmur.
Reinteqrasiya Proqramına müraciət etmək üçün
Azərbaycana gəldikdən sonra 30 gün ərzində görüş
günü təyin etməlisiniz. Reinteqrasiya Proqramında
iştirak üçün ərizənizi təqdim etdikdən sonra
Azərbaycan Respublikasında əsas ehtiyaclarınızı
müəyyənləşdirmək məqsədilə Sizinlə təfərrüatlı
müsahibə aparılacaqdır. İştirak ərizəsi təqdim
olunduğu tarixdən sonra 3 (üç) ay ərzində
“RESTART” layihəsi çərçivəsində reinteqrasiya
dəstəyinin göstərilməsi mümkündür.
* Həssas qrupa uyğunluq meyarı Birgə Komitə tərəﬁndən müəyyən edilir.

ƏLAQƏ
Reinteqrasiya Proqramında iştirak etmək məqsədilə görüş
təyin etmək üçün reinteqrasiya üzrə ekspertlərimiz ilə
əlaqə saxlamağınız xahiş olunur:
Tel:
(+994 12) 440 11 54
Mob: (+994 70) 757 42 70

Email: es.rrc.az@gmail.com
Ünvan: Bakı ş., Nərimanov rayonu, Maqsud Əlizadə 22/40
Bazar ertəsi – cümə günləri: 10:00-18:00

