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پشتیبانی برای راه اندازی کسب و کار
اگر بیکار هستید و شرایط مناسب برای راه اندازی کسب و کار خودتان را دارید ،گاهی اوقات می توانید کمک و
پشتیبانی دریافت کنید .نام این پروگرام «پشتیبانی برای راه اندازی کسب و کار» می باشد و در راه آغاز کسب و
کارتان به شما کمک می کند.

آیا می توانم برای شروع یک کسب و کار پشتیبانی دریافت کنم؟
مسئول کاریابی شما ابتدا شرایط شما برای یافتن وظیفه را ارزیابی می کند .مسئول کاریابی برای این کار ،تجارب
شما و زمینه مسلکی که می خواهید در آن فعالیت کنید را موردی بررسی قرار می دهد ،اما وضعیت غالب بازار
کار را نیز در نظر می گیرد .شما باید به عنوان متقاضی قبل از پذیرفته شدن در این پروگرام ،یک پروگرام کاری
را آماده کنید و همچنین بایستی شرایط مناسبی برای راه اندازی یک کسب و کار بر اساس آن پروگرام کاری داشته
باشید .این بدین معنی است که این کسب و کار می تواند سودآوری رضایت بخش و اشتغال پایدار را برای شما
تامین کند.
شما بایستی حداقل  18سال سن داشته باشید و به عنواند کاریابان نزد آژانس کاریابی راجستر کرده باشید.
اگر می خواهید در پروگرام «پشتیبانی برای راه اندازی کسب و کار» اشتراک کنید ،گاهی اوقات می توانید برای
کسب تجربه در زمینه مشخصی که می خواهید کسب و کارتان را در آن زمینه راه اندازی کنید ،فرصت
کارآموزی بیابید .اگر پیش از این صاحب کسب و کار نبوده اید ،می توانید برای یادگیری مقررات کسب و کار ،در
دوره آموزشی مقدماتی اشتراک نمایید.
این مسئله دارای اهمیت است که کسب و کار خود را پیش از اعطای گواهی پروگرام «پشتیبانی برای راه اندازی
کسب و کار» ذریعه مسئول کاریابی ،آغاز نکنید .در غیر این صورت و اگر کمپنی شما پیش از آن آغاز به کار
کرده باشد ،ممکن است دارای شرایط دریافت کمک نشوید.

آیا معاشی دریافت می کنم؟
شما در زمان اشتراک در این پروگرام و راه اندازی کسب و کار خود ،پشتیبانی فعالیت و کمک هزینه انکشاف و
پیشرفت دریافت می کنید .سازمان بیمه اجتماعی میزان کمک هزینه پشتیبانی فعالیت را محاسبه ،تایید ،و پرداخت می
کند .معلومات بیشتر درباره کمک هزینه پشتیبانی فعالیت و توسعه و پیشرفت را در برگه معلومات یا وبسایت
 forsakringskassan.seمشاهده کنید.

تا چه زمانی می توانم کمک هزینه دریافت کنم؟
شما می توانید حداکثر شش ماه کمک هزینه دریافت کنید .این کمک هزینه ممکن است در شرایط خاص افزایش یابد ،اما این
مورد تنها در مواقعی که بیمار شوید و یا اختیارات نظارتی شما به تاخیر بیفتد اعمال می شود.

آیا بیمه می شوم؟
شما در زمان پشتیبانی فعالیت بیمه نخواهید بود .آن دسته از افرادی که در پروگرام «پشتیبانی برای راه اندازی کسب و کار»
و تحت ضمانت وظیفوی و انکشاف و پیشرفت و ضمانت جوانان هستند نیز بیمه نخواهند بود .شما باید خودتان شخصا تحت
پوشش بیمه قرار بگیرید.

هر فرد چه کاری انجام می دهد؟
اگر خواهان کسب معلومات بیشتر در مورد پشتیبانی که در هنگام راه اندازی یک کسب و کار دریافت می کنید هستید ،می
توانید با  Arbetsförmedlingenبه تماس شوید .این نکته حائز اهمیت است که در مورد زیر و بم کسب و کارتان فکر کرده
باشید تا بتوانید کامال آن را برای ما توضیح دهید و پروگرام کسب و کار و هزینه های خود را ارائه کنید .با کمک متخصصان
مشاوره مالی ،ما شرایطی که شما برای راه اندازی کسب و کار دارید و این که آیا دارای دیگر شرایط هستید را ارزیابی می
کنیم.

آیا می توانم کمک بیشتری دریافت کنم؟
راه اندازی کسب و کار ،چه به صورت انفرادی و چه با کمک دیگر افراد ،نیازمند دانش است و با ریسک همراه است .ما می
توانیم قبل از راه اندازی و هنگام شروع کسب و کار به شما مشاوره دهیم .در برخی مناطق ،ما همچنین جلسات معلوماتی و
دوره های کسب و کار جدید را ارائه می دهیم.
همچنین اشتراک کنندگان بسیار دیگری هم هستند که می توانند هنگام راه اندازی کسب و کار به شما پشتیبانی و مشاوره بدهند،
به عنوان مثال:
 .Verksamt.seبرای کسانی که می خواهند کمپنی را تاسیس کنند ،اداره راجستر کمپنی ها ،اداره مالیات ،و هیئت رشد،
وبسایتی دارای معلوماتی جامع را راه اندازی کرده اند .شما می توانید در روزهای شروع کسب و کار اشتراک کنید ،پروگرام
تجارتی آماده نمایید و کسب و کار خود را راجستر کنید.www.verksamt.se .
 .ALMIبه افرادی که در فکر راه اندازی کسب و کار هستند و آن هایی که کسب و کارشان را شروع کرده اند کمک می
کند .قابل دسترسی در هر بخش.www.almi.se .

شرکت شبکه

اروپا .به سواالت شما درباره اتحادیه اروپا و بازار اروپا جواب می دهد020-93 ,www.euroinfo.se .

.10 10
بنیاد مجموعه مرکز مشاوره  .IFSبه طور مشخص به افرادی که خارج از سویدن متولد شده اند برای راه اندازی کسب
و کار کمک می کند .مشاوره رایگان به لسان های مختلف .مراکز مشاوره مختلفی در سراسر کشور وجود دارد.
.08-693 99 45 ,www.ifs.a.se
 .NyföretagarCentrumمشاوره و کمک رایگان .در پشت  Nyföretagarcentrumیک شبکه محلی وسیع متشکل
از افراد و کمپنی ها وجود دارد که قبل از شروع کسب و کار مشاوره های تخصصی ارائه می کنند .قابل دسترسی در بیش از
 100مکان.www.nyforetagarcentrum.se .

همراه – انکشاف و پیشرفت با همکاری .به افرادی که می خواهند به کمک هم ایده های خود را انکشاف بخشند -
خدمات مشاوره ارائه می دهد .قابل دسترسی در هر بخش.08-702 54 43 ,www.coompanion.se .
دیگر رابط ها .مانند :بانک ها ،دفاتر تجارتی و سازمان های غیرانتفاعی.
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برای کسب معلومات بیشتر با نمبر تماس  0771-416 416با ما به تماس شوید .همچنین می توانید به نزدیک ترین آژانس
کاریابی یا وبسایت  arbetsformedlingen.seمراجعه کنید.

