
Solid Road is een Nederlandse stichting die (ex-)asielzoekers en mensen zonder verblijfspapieren 
helpt bij vrijwillige terugkeer naar hun land van herkomst. Daarbij biedt Solid Road maatwerk en 
werkt vanuit persoonlijke betrokkenheid en professionaliteit. 

Solid Road biedt volgende ondersteuning: 

-	 Persoonlijke	begeleiding	in	Nederland	tijdens	het	terugkeerproces	

-	 Ondersteuning	bij	documenten	

-	 Opstellen	van	een	re-integratieplan	en	businessplan

-	 Zoeken	van	huisvesting	in	het	land	van	herkomst	

-	 Zoeken	van	een	passende	school	voor	kinderen		in	het	land	van	herkomst	

-	 Begeleiding	op	Schiphol	door	een	medewerker	van	Solid	Road	op	de	dag	van	vertrek

-	 Ondersteuning	door	de	partnerorganisatie	van	Solid	Road	in	het	land	van	herkomst	bij	het	vinden	van	werk	of	

opzetten	van	een	eigen	bedrijf

-	 Indien	gewenst:	gratis	vaktrainingen	in	Nederland	als	voorbereiding	op	terugkeer.	Voor	het	trainingsaanbod	zie:	

www.solidroad.nl	

Na	terugkeer	houdt	Solid	Road	contact	met	de	terugkeerder	om	ervoor	te	zorgen	dat	de	re-integratie	succesvol	verloopt.

Financiële ondersteuning bij terugkeer:

-	 Per	volwassene:	een	budget	van	€1800,-	waarvan	€300,-	contant.

	 Hier	bovenop	afhankelijk	van	het	land	van	herkomst	€200,-	contant	op	Schiphol	bij	vertrek.

-	 Per	kind:	een	budget	van	€2800,	waarvan	€300	contant.

	 Hier	bovenop	afhankelijk	van	het	land	van	herkomst	€40	contant	op	Schiphol	bij	vertrek.
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HULP BIJ TERUGKEER

Contact Solid Road:

06	-	27	48	08	85

info@solidroad.nl

www.solidroad.nl



Solid Road-ը՝ ՛՛Ամուր Ճանապարհ՛՛-ը նիդերլանդական հիմնադրամ է, որն օգնում է (նախկին) ապաստան 
հայցողներին և Նիդերլանդներում հաստատուն բնակություն չունեցող անձանց կամավոր իրենց երկիր 
վերադառնալ: ՛՛Ամուր Ճանապարհը՛՛ առաջարկում է անհատականացված ծրագիր և ցուցաբերում է անձնական և 

մասնագիտական մոտեցում:

՛՛Ամուր Ճանապարհ՛՛-ը առաջարկում է հետևյալ աջակցությունը.
- Անձնական ուղեկցություն Նիդերլանդներում՝ վերադարձի պրոցեսի ընթացքում
- Աջակցություն փաստաթղթերի հարցում
- Վերաինտեգրման և սեփական բիզնես սկսելու պլանի կազման հարցում
- Ձեր երկրում կացարան փնտրելու հարցում 
- Ձեր երկրում հարմար դպրոց երեխաների համար  փնտրելու հարցում
- ՛՛Ամուր Ճանապարհ՛՛-ի աշխատակիցը կարող է ձեզ ուղեկցել Սխիփոլում՝ ձեր մեկնման օրը 
- Աշխատանք փնտրելու հարցում կամ սեփական բիզնես սկսելու դեպքում ձեզ կարող է ՛՛Ամուր Ճանապարհ՛՛-ի 

գործընկեր կազմակերպությունը աջակցել
- Ցանկության դեպքում կարող եք մասնակցել Նիդերլանդներում առաջարկվող անվճար մասնագիտական 

թրեյնինգների՝ ձեր երկիր վերադառնալուն նախապատրաստվելու համար: Թրեյնինգներին ծանոթանալու 
համար կարող եք մտնել www.solidroad.nl կայք:  

Վերադարձից հետո ՛՛Ամուր Ճանապարհ՛՛-ը կապ է պահպանում ետ վերադարձած անձի հետ, որպեսզի հոգա հաջող 
վերաինտեգրման համար: 

Ֆինանսական աջակցություն ետ վերադառնալու դեպքում
- Յուրաքանչյուր չափահասին տրվում է €1800 եվրո, որից €300-ը կանխիկ: Այս գումարին ավելանում է €200 

(ավելացվող գումարի չափը կախված է, այն բանից, թե դուք որ երկիր եք վերադառնում), որը դուք կանխիկ 
ստանում եք Սխիփոլում՝ մեկնելիս: 

- Յուրաքանչյուր երեխայի տրվում է €2800 եվրո, որից €300-ը կանխիկ: Այս գումարին ավելանում 
է €40, (ավելացվող գումարի չափը կախված է, այն բանից, թե որ երկիր է երեխան 
վերադառնում), որը երեխան կանխիկ ստանում է Սխիփոլում՝ մեկնելիս:

Կապնվեք  Solid Road:
06 - 27 48 08 85
info@solidroad.nl
www.solidroad.nl

ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ԴԵՊՔՈՒՄ
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