160.000 oseb, ki jim je vojna uničila
domove, bodo sprejele države EU
(Sklep EU 2015/1532, Sklep EU 2015/1601).

Trenutne zaveze Slovenije so, da sprejme 587 oseb:

• 20 oseb iz tretjih držav, ki že imajo priznan status, bo v Slovenijo trajno preseljenih;
• 567 oseb, ki bodo premeščene iz Italije in Grčije, bo vključenih v postopek za priznanje
mednarodne zaščite.

218 oseb

587

20 oseb

349 oseb
V okviru premestitve bo Slovenija sprejela osebe iz
Sirije, Eritreje, Iraka, Jemna, Svazija,
Centralnoafriške republike in Bahrajna.

V okviru trajne preselitve bo Slovenija sprejela
osebe iz Sirije.

Slovenija je s premestitvami oseb
začela maja 2016.
Osebe, ki bodo premeščene v Slovenijo,
bodo najprej vključene v postopek za
priznanje mednarodne zaščite, ki bo
predvidoma zaključen v enem mesecu.

Trajno preseljene osebe z že priznanim
statusom v tretji državi začnejo s
programom vključevanja oziroma
integracije.

V tem času imajo:
• Nastanitev in osnovna oskrba v azilnem domu
• Možnost spremljanja postopka v jeziku, ki ga
razumejo
• Brezplačno pravno pomoč v postopkih pred
sodiščem s pomočjo svetovalca za begunce
• Nujno zdravljenje
• Izobraževanje
• Žepnino
• Po devetih mesecih prosilec za mednarodno
zaščito dobi tudi pravico do dela

• Nastanitev v integracijski hiši za obdobje 15
mesecev
• Trimesečni orientacijski program + pomoč pri
vključitvi v slovensko družbo, pridobivanju
osnovnih komunikacijskih spretnosti v
slovenskem jeziku, pomoč pri urejanju
življenjskih situacij in svetovanje pri uvajanju v
samostojno življenje

Po pridobitvi statusa so vključeni v
program integracije in nastanjeni v:
• Integracijski hiši za obdobje 15 mesecev
• Ali na zasebnem naslovu

Osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite so upravičene do:

Prebivanja v Sloveniji

Izobraževanja

Denarnega nadomestila
za zasebno nastanitev

Pridobitve informacij o
pravicah in dolžnostih
Pomoči pri integraciji

Zdravstvenega varstva
Socialnega varstva

Zaposlitve in dela

Slovenija bo za vsako preseljeno osebo iz evropskih sredstev dobila 6000 EUR.

