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PROGRAM ASISTOVANÝCH DOBROVOĽNÝCH NÁVRATOV ZO SLOVENSKA

ঢ়ाඵઓىय़ሸᄂٙߴཿሀࡀߊ

ŽIADATEĽ ALEBO JEHO ZÁSTUPCA
Formulár vyplňte prosím TLAČENÝM PÍSMOM

പ౯ಭࠎఊքয়ಭ
౯Ⴏս྆ሺ฿่྆Юѝ۳

Priezvisko / ྦྷ

Meno / ଇ

Dátum narodenia / Ԣഺಷఀ

Pohlavie / ྦྷѠ

Miesto narodenia / Ԣഺ׀

Štátna príslušnosť / ࠨݚ

Rodinný stav / ࠅႄመঊ

Adresa pobytu na území Slovenskej republiky / ඵઓىय़ࣩݚދܒୄ֬ህᆽ

Kontaktná osoba, telefónne číslo / ৺༩ಭçރߌઙ

Zastupujúca agentúra alebo / քয়ࠖࠎܙᆇ

Záchytné centrum / ൳ಿᇖྖ

Imigračný štatút / ၔ૽֬መฆ
Žiadateľ o azyl / Neúspešný žiadateľ o azyl / ьപ౯ಭьപ౯Ϯᆇ
Osoba bez povolenia na pobyt / उ྿ढ़ᆇ
Osoba s povolením na pobyt / Ⴜउ྿ढ़ᆇ
Procedurálny pracovník / Ӹ࿄܄ቛᆇ

iom / sk-chn

Dátum podania žiadosti o azyl / ьപ౯ಷఀ

Dátum vstupu na územie SR / ඵઓىय़್ࣩಷఀ

Máte platný pas / cestovný doklad? / ڕႼႼཹ֬ੱྡྷᆪࡸƪ
Áno / 

Nie / ڕ

Ak áno, kde? / ႼƗᄤތƪ

Typ cestovného dokladu /

ੱྡྷᆪࡸᇜ

pas / ߀ᅽ

NCD / ൏ੱྡྷᆪࡸ

iné / ఊ

Rodinní príslušníci, s ktorými cestujete / ྡྷࡌඒ

Meno / ଇ

Dátum narodenia /

Ԣഺಷఀ

Pohlavie /

ྦྷѠ

Príbuzenský
vzťah k žiadateľovi /

Adresa pobytu
v SR /

Typ cestovného
dokladu /

თപ౯ಭ֬ඒ
ܸ༩

ඵઓىय़ህᆽ

ੱྡྷᆪࡸᇜ

Cieľová adresa v krajine pôvodu (uveďte prosím presnú adresu) / ჷࠨݚ֬׀ᆽ

Cieľové mesto / ֬׀

Žiadosť o pridelenie finančného príspevku na reintegračnú schému /

Áno / 

Nie / ڕ

Recepčná asistencia požadovaná / ྺڕးࢫևཿሀ

Áno / 

Nie / ڕ

Zdravotná starostlivosť požadovaná / ྺڕး။ਖ߀য়

Áno / 

Nie / ڕ

ڕപ౯Ⴏᇞٙധ߽١ϊࣣ֬࠽҇๓

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie žiadateľa / പ౯ಭ֬ቒۡ࿗৬

Poznámky / Шሆ

iom / sk-chn

PROGRAM ASISTOVANÝCH DOBROVOĽNÝCH NÁVRATOV ZO SLOVENSKA
Ja, dole podpísaný .................................................................................................... z vlastnej vôle a presvedčenia si plne uvedomujem
svoju situáciu na Slovensku a po vlastnom uvážení prehlasujem, že
- sa chcem vrátiť do svojej vlasti na uvedenú adresu prostredníctvom IOM napriek tomu, že si plne uvedomujem aj iné možnosti, ktoré
na Slovensku mám,
- si uvedomujem, že asistovaný dobrovoľný návrat do vlasti prostredníctvom IOM môžem využiť len raz,
- si uvedomujem, že počas návratu do vlasti nie je možné zdržať sa, alebo usadiť sa v ktorejkoľvek tranzitnej krajine, ktorou budem
prechádzať,
- môj zdravotný stav mi umožňuje podstúpiť cestu do cieľovej destinácie,
- súhlasím s overením formy môjho pobytu na území Slovenskej republiky prostredníctvom MV SR s cieľom zistenia oprávnenosti
vstupu do programu asistovaných dobrovoľných návratov,
- si uvedomujem, že realizácia môjho dobrovoľného návratu je podmienená súhlasom Úradu hraničnej a cudzineckej polície a
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
- svojim podpisom potvrdzujem, že informácie poskytnuté v tomto formulári sú úplné a pravdivé podľa môjho najlepšieho vedomia a
prehlasujem, že moje rozhodnutie vrátiť sa do krajiny pôvodu je aktom mojej slobodnej vôle pri plnom uvedomení si a pochopení
mojej situácie, možností a práv na území Slovenska.
Súhlasím s poskytnutím informácií týkajúcich sa prípravy a realizácie môjho návratu do krajiny pôvodu kontaktnej osobe
......................................................................... (kontaktná osoba uvedená v registračnom formulári)
Súhlasím / Nesúhlasím s použitím fotografií zobrazujúcich moju osobu a mojich osobných údajov pre potreby IOM misie na
Slovensku do publikácií a informačných materiálov v printovej a elektronickej podobe

Meno a priezvisko žiadateľa
Miesto a dátum

Konzultant

Podpis žiadateľa

Zastupujúci organizáciu

ঢ়ाඵઓىय़ሸᄂٙߴࡀߊ
Ɨၢ༶భሺ֬Ԣሸ࠴֬ၰᄂთྗƗ
Ԑ׀ٺၰൔ֥ሸ࠴ᄤඵઓىय़֬መঊƗࣣॐੵഹଃ༶ƥ
ܼࣗԐ׀ٺၰൔ֥ሸ࠴ᄤඵઓىय़֬ఊढ़Ɨಶᄂࡄݚݝၔ૽ቍᆵٙߴሸ࠴ჷࠨݚЮѝ۳ᇖ
่྆֬׀ᆽè
ၰൔ֥Ɨࡄݚݝၔ૽ቍᆵ֬ሸᄂߴݚཿሀࡀߊᇁൗႯ၉è
ၰൔ֥Ɨߴݚᇖ҉֫๛ࠎउರތ၉۸ࣣ֬ݝᇖሎݚè
֬ࡹॉመঊᄔ྿࣐ྡྷ֥չ֬ੱ֬׀Ӹè
ၰݝඵઓىय़ݚދܒୄ༇ҍളމᄤඵઓىय़֬उƗၢಙሸ࠴ڕႼሮ۳್࣐ሸᄂٙߴཿሀ
ࡀߊè
ၰൔ֥Ɨඵઓىय़ݚދܒୄ༇ҍя٤ບൠࣥҺ๖֬ூሠሸᄂߴݚേ֬ఴ๏ࡸè
ၢሸ࠴֬భሺᆪଃЮѝ۳ୄྗ֬܉༖Ⴜᆰ֨֬Ѱౖຢᆣ֬Ɨ൏ഹଃߴ֬ݚबᄤ
Ԑ׀ٺၰൔ֥Ѱਛࢺሸ࠴ᄤඵઓىय़֬መঊçढ़ྦދಊ৭֬౭ঊ༶ሸႵၰᇄ֬ྡྷເè
ၰࢃთٙߴჷࠨ֬ݚሠШࠪേႼܸ֬ྗ༖ۺ܉৺༩ಭ
Ɠ֯ࡁѝ۳ୄ่྆֬৺༩ಭƔ
ၰ҉ၰඵઓىय़ࡄݚၔ૽ቍᆵࢃ֬ᅽၢࠪ֬۸ಭሮਟႯۅቍᆵႍ֬ඞϸދሷϸ֬Ԣϸ༅
ދԵሮਟè
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