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Tigrinja
Faktablad för arbetssökande –
Stöd till start av näringsverksamhet
2017-01

ደገፍ ንመጀምሪ ናይ ንግዲ ንጥፈት
ንስኻ ደላይ ስራሕ ዝኾንካ እሞ ናይ ገዛእ ርእስኻ ንጥፈት ንኽትጅምር ጽቡቕ መሰረት ኣለካ ናትካ ኩባንያ
ክትጅምር እንከለኻ ኣብ ገለ ኩነታት ደገፍን ሓገዝን ክትወሃብ ትኽእል ኢኻ።
እቲ መደብ ደገፍ ንመጀመሪ ናይ ንግዲ ንጥፈት ተባሂሉ ይጽዋዕ ከምኡ’ውን ኣብ’ቲ ናይ ንጥፈትካ መጀመርያ ግዜ
ናይ መናበይኻ ሓገዝ ይወሃበካ።

ኣነ ናይ ንግዲ ንጥፈት ንኽጅምር ደገፍ ክወሃብ ይኽእል’ዶ?
ቅድም እቲ መራኸቢ ስራሕካ ስራሕ ንኽትረክብ እንታይ መሰረታት ከምዘለካ ይግምግም።
እቲ መራኸቢ ስራሕ ካብ ተመክሮታትካን ካብ እቲ እትደልዮ ናይ ስራሕ ሞያ ሜዳን እዩ ዝብገስ፡ ግን ከምኡ’ውን
ነቲ ሳዕሪሩ ዘሎ ኣጋጣሚ ናይ ቁጠባ ኩነት ኣብ ግምት የእትው እዩ። ከምኡ’ውን ኩባንያ ንኸተካይድ ጽቡቕ
መሰረታት ክህልወካ ኣለዎ ቅድሚ በቲ መደብ ፍቓድ ክትወሃብ ምኽኣልካ፣ ንስኻ ከም ኣመልካቲ ክትገብሮ ዘለካ
ሓደ ናይ ንግዲ መደብ ዝፍተን። እዚ እቲ ንጥፈት ኣዕጋብን ኣፍራይን ከምኡ’ውን ሓደ ቀዋሚ ስራሕ ክኸውን
ኣለዎ ማለት እዩ።
ዕድመኻ 18 መሊእካ ክትከውን ኣለካን ከም ደላይ ስራሕ ኣብ ቤት ጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ ምዝጉብ ክትከውን
ኣለካን።
ንስኻ ኣብ ደገፍ ንመጀመሪ ናይ ንግዲ ንጥፈት ክትሳተፍ እትደልይ ምእንቲ ኣብ’ቲ ከተካይዶ እትደልይ ኩባንያኻ
ውሱን ቅርንጫፍ ልዑል ተከምሮ ንኽትረክብ ኣብ ገለ ኩነት ዕድል ናይ ስራሕ ልምምድ ክትወሃብ ትኽእል ኢኻ።
እንድሕር ቀድም ገለ ኩባንያ ኣካይድካ ዘይትፈልጥ ኾይንካ እውን ምእንቲ ነዚ ዝምልከቱ ሕግታት ንኽትመሃር
ዕድል ናይ ሓደ መቀራረቢ ትምህርቲ ክትወሃብ ትኽእል ኢኻ።
ቅድሚ እቲ መደብ ናይ ንመጀመሪ ናይ ንግዲ ንጥፈት ብመራኸቢ ስራሕካ ከይተፈቐደካ እቲ ኩባንያ ከይጅምር
ኣገዳሲ እዩ፡ እንድሕር እቲ ኩባንያ ድሮ ተጀሚሩ ኾይኑ ፍቓድ ንኸይትወሃብ ኣብ ሓደጋ ክትኣትው ስለ
እትኽእል።

ገለ ክፍሊት ይውሃብ ድየ?
ኣብ’ቲ መደብ ክትሳተፍ እንከለኻን ኩባንያኻ ጀሚርካን፣ ናይ ንጥፈት ወይ ናይ ምዕባሌ ክፍሊት ትወሃብ ኢኻ።
እቲ ናይ ውሕስነት-ካሳ እዩ ጸብጻብ ዝገብርን፡ ዝውስነን ነቲ ናይ ንጥፈት ደገፍ ዝኸፍልን። ኣብ ናይ ንጥፈት ደገፍን
ናይ ምዕባሌ ክፍሊትን ኣብ forsakringskassan.se. ቆጽሊ ሓበሬታ ብዝያዳ ኣንብብ።
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ንኽንደይ ግዜ እየ ክፍሊት ክወሃብ ዝኽእል?
ብዝለዓለ ንሽዱሽተ ወርሒ ኢኻ ክፍሊት ክትወሃብ ትኽእል። ኣብ ፍሉይ ኩነታት እቲ ክፍሊት ክናዋሕ ይኽእል እዩ፡
ግን ጥራሕ ሓሚምካ እንተነይርካን ወይ እንድሕር ንሓደ ዝተደናጎየ ናይ ሰበ ስልጣን ፍቓድ ንኽትረክብ ትጸቢኻን
ተደናጉዩን እዩ።
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ውሕስነት ኣለኒ ዶ?
ብናይ ንጥፈት ደገፍ ዉሕስነት የብልካን። ከምኡ’ውን ንስኻ ኣብ ንመጀመሪ ናይ ንግዲ ንጥፈት ኣብ ክሊ ስራሕንምዕባሌ ውሕስነት ወይ ናይ ስራሕ ውሕስነት ንመንእሰያት እትሳተፍ ዉሕስነት የብልካን። ስለዚ ውሕስነትካ
ባዕልኻ ክትሽፍን ኣለካ።

መን እንታይ ይገብር?
እንድሕር ሓደ ናይ ንግዲ ንጥፈት ክትጅምር ደሊኻ ብዛዕባ እቲ እትወሃቦ ደገፍ ዝያደ ክትፈልጥ ደሊኻ ምስ ቤት
ጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ ርክብ ግበር። ምእንቲ ክትገልጸልና ከምኡ’ውን ነቲ ናይ ንግድን-ኣብ መዓላ ዝውዕል
ገንዘብ መደብ ክትገድፈልና ክትክእል ነቲ ናይ ንግዲ ሓሳብካ ኣዕሙቕካ ክትሓስበሉ ኣገዳሲ እዩ። ብሓገዝ ናይ
ቁጠባ ሰብ ሞያን ኣማኸርቲ፣ ደሓር ስራሕ ንኸተካይድ ኣየኖት መሰረታት ከምዘለውኻን ዝተረፉ ኩነታትን
ከምእተማልእን ንግምግም።

ዝያዳ ሓገዝ ክወሃብ ይኽእል’ዶ?
ንበይንኻ ወይ ምስ ካልኦት ኾይንካ ኩባንይ ምጅማር፡ ፍልጠታት ይጠልብ ከምኡ’ውን ኣብ ሓደጋ ምእታው
ማለት እዩ። ቅድሚ ምጅማርን ኣብቲ መጀመርያ ግዜ ምስ ተጀመረን ምኽርን ኣፋፍኖትን ክንህበካ ንኽእል ኢና።
ኣብ ሓደ ሓደ ቦታ እውን ናይ ሓበሬታ ኣኼባታት ብናይ ሓድሽ ወናን ኩባናይ ኮርሳትን ነወፍይ ኢና።
ኩባንያ ክትጅምር እንከለኻ ብዙሓት ካልኦት ተዋሳእቲ እውን ደገፍን ምኽርን ዝህቡኻ ኣለው፡ ንኣብነት፧
Verksamhet.se. ንዓኻ ኩባንያ እተካይድ ወይ ኩባንያ ክትጅምር እትደልይ ናይ ሽወደን ቤት ጽሕፈት
ኩባንያ በዓል ስልጣን፡ ቤት ጽሕፈት ግብርን ቤት ጽሕፈት ዕብየትን/ልህቕትን ናይ ጥርኑፍ ሓበሬታ መርበብ
ብዙሓን ይፈጥሩ። ኣብ ናይ ምጅማር ኩባናይ መዓልትታት ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ፡ ናይ ንግድ መድብ ምፍታን
ነቲ ናይ ንግድ ንጥፈት ምምዝጋብ። www.verksamt.se.
ALMI Företagspartner. ነዓኻ ኩባንያ ክትጅምር መደብ ዘለካ ወይ ሕጂ ዝጀመርካ ይሕግዘካ። ኣብ
ነፍሲ ወክፍ ኣውራጃ ኣሎ። www.almi.se.
Enterprise Europé Network. ብዛዕባ ናይ ሕቡራት አውሮጳ ሕቶታትን ናይ አውሮጳዊ ዕዳጋን
ይሕግዘካ። www.euroinfo.se, 020-93 10 10.
Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivning. ነዓኻ ኣብ ሽወደን ዘይተወለድካ ኩባንያ ንኽትጅምር
ይሕግዘካ። ሓገዝ ብዘተፈላለየ ቋንቋታት ነጻ ካብ ክፍሊት። ኣብ ምሉእ እዚ ሃገር ዝተፈላለዩ ናይ ምኽሪ ማእከላት
ኣለው። www.ifs.a.se, 08-693 99 45.
NyföretagarCentrum. ካብ ክፍሊት ነጻ ምኽርን ሓገዝን ። ኣብ ጎድኒ ናይ ሓድሽ ኩባንያ ማእከል
ቅድሚ እቲ ኩባንያ ምጅማር ሓደ ናይ ውሽጢ ዞባ ብውልቀ ሰባትን ኩባንያን ዝቖም ናይ ሞያዊ ምኽሪ ዘበክርት
ሓደ ሰፊሕ ናይ ርክብ መርበብ ኣሎ። ኣብ 100-ዝብዝሖም ቦታት ኣሎ። www.nyforetagarcentrum.se.

Coompanion – Kooperativ utveckling. ነቶም ሓቢሮም ሓሳባት ከማዕብሉ ዝደልዩ

ምኽሪ ይህብ። ኣብ ኩሎም ኣውራጃታት ኣሎ። www.coompanion.se, 08-702 54 43.

ዝትረፉ ርክባት፡ ንኣብነት፡ ባንክታት፡ ናይ’ተን ኮሙናት ናይ ንግዲ ጸሓፍን ናይ ጥቕሚ/ረብሓ
ማሕበራትን።
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ሕግታት
መምርሒ (2000፡634) ብዛዕባ ፕሮግራም ዕዳጋ ስራሕ
መመርሒ (1996፡1100) ብዛዕባ ናይ ንጥፈት ደገፍ
መመርሒ (2007፡414) ብዛዕባ ስራሕን- ናይ ምዕባሌ ውሕስነትን
መመርሒ (2007፡813) ብዛዕባ ናይ መንእሰያት ናይ ስራሕ ውሕስነት

እንድሕር ዝያዳ ክትፈልጥ ደሊኻ ናብ’ዚ ዝስዕብ ቁ.ስ. 0771-416 416 ደውል። ከምኡ እውን ናብ’ቲ
ነዓኻ ዝቐረብ ቤት ጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ ክትከይድ ወይ ናብ arbetsformedlingen.se ክትኣትው
ትኽእል ኢኻ።

