
APAKAH ANDA MENGGANGGUR, TIDAK ADA BIAYA UNTUK 
HIDUP DAN UNTUK TIKET PULANG? 

 

Republik Ceko memberi tawaran kepada  Anda dengan bantuan untuk pulang ke tanah 
air dengan Proyek kepulangan sukarela! 

       Apa persyaratannya untuk ikut proyek? 

� Anda adalah warga negara asing1 yang tinggal secara legal di Republik Ceko. 
� Anda tidak sanggup bayar tiket pulang sendiri. 
� Anda masih mempunyai  ijin tinggal yang berlaku2 atau ada perintah keluar yang berlaku yang  

dikeluarkan kepada Anda  setelah  pembatalan ijin tinggal. 
� Anda tidak dapat keputusan untuk deportaci (larangan tinggal). 

Apa saja yang bisa Anda dapat? 

� Transportasi  ke negara asal,termasuk pelunasan tiket pesawat dan bantuan sebelum berangkat 
dan transit. 

� Sumbangan sebanyak 500 EURO untuk orang dewasa dan 250 EURO untuk anak sampai usia 15 
tahun, yang akan diberikan sebelum keberangkatan. 

� Akomodasi sementara sesudah registrasi sampai jadwal  keberangkatan dari Republik Ceko 
termasuk makanan seadanya. 

� Keikutsertaan dalam proyek ini tidak menghalangi Anda untuk datang lagi ke Republik Ceko di 
masa mendatang.  

Berapa lama berlaku tawaran ini? 

� Mulai tanggal 16 Februari 2009. 
� Untuk 2000 pendaftar pertama. 
� Setiap orang hanya boleh mendaftar satu kali saja. 

    Di mana Anda bisa mendaftar untuk registrasi proyek ini? Dan dalam bahasa apa? 

� Di semua perwakilan kantor imigrasi setempat. 
� Informasi yang  lengkap akan diberikan dalam bahasa Ceko saja. 
� Untuk kontak lewat telepon atau individu carilah pendamping yang mengerti bahasa Ceko. 
� Kehadiran anda bersifat wajib ! 

Di mana bisa dapat informasi yang lebih lengkap? 

� Di Kementrian Dalam Negeri. 
o www.mvcr.cz 
o Informasi telepon: 974 832 421 (senin  sampai jumat jam 9 sampai jam 15) 

 
� Di cabang Organisasi  internasional  untuk migrasi (senin sampai jumat jam 9 sampai jam 15)    

o Dukelských Hrdinů 35 
170 00 Praha 7 
www.iom.cz 
email: vintr@iom.cz, karban@ion.cz 

 
� Di informasi lewat telepon  Organisasi internasional untuk migraci 

o  Telepon: 233 370 160 (senin sampai jumat jam 9 sampai 15 )   

     

                                                 
1 Tidak berlaku untuk anggota Uni Eropa 
2 Yaitu visa untuk tinggal di atas 90 hari atau ijin tinggal lama (long term visa) untuk kerja, 

kehadiran di badan hukum dan untuk anggota keluarga orang  ini. 


