Program krátkodobej finančnej podpory
UNHCR na Slovensku
Krátkodobá finančná podpora pre občanov Ukrajiny vydávaná Úradom vysokého komisára OSN
pre utečencov (UNHCR) s podporou Slovenskej vlády.
Pre aktuálne informácie navštívte „Help Slovakia“ https://help.unhcr.org/slovakia/cash-assistance/

Slovensku?

Čo je program krátkodobej finančnej podpory Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov na
Začiatkom mája Úrad vysokého komisára OSN začal poskytovať krátkodobú finančnú podporu pre ľudí, ktorí utiekli z Ukrajiny
na účely pokrytia základných potrieb a ďalších výdavkov súvisiacich s ich pobytom Slovensku.
Táto iniciatíva podporuje program Materiálnej pomoci vlády Slovenskej Republiky.
Aká je hodnota finančnej podpory?
Konečná vyplácaná suma zavisí od počtu členov domácnosti a ich veku, tak ako to je uvedené nižšie až do maximálnej hodnoty 380
Eur za mesiac.
• Deti do 3 rokov: 160 Eur
• Deti od 3 do 18 rokov: 60 Eur
• Dospelí: 80 Eur
Rôzne organizácie poskytujú ľuďom utekajúcich z Ukrajiny finančnú podporu, avšak všetky vyplácajú rovnakú sumu.
Ak ste sa zaregistrovali na finančnú podporu od niektorej organizácie poskytujúcej humanitárnu pomoc, nebudete mať súčasne
nárok na ďalší príspevok od UNHCR alebo inej organizácie.
Kto má nárok na finančný príspevok?
Držitelia dočasného útočiska a žiadateľov o azyl, ktorí prišli na Slovensko po 24. februári 2022, ktorí sú v núdzi.
Stačí, ak len jeden člen rodiny odišiel z Ukrajiny na to, aby mal nárok na finančný príspevok.
Ako môžem zažiadať o finančný príspevok?
1. Ak ste sa nahlásili na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) na pomoc vo finančnej núdzi, tak
sa nemusíte súčasne nahlasovať priamo na registračnom centre UNHCR. Vaše osobné údaje zaevidované na ÚPSVaR budú
zdieľané s UNHCR. Prosím uistite sa, že je vaše slovenské telefónne číslo aktívne a správne uvedené na ÚPSVaR, takže UNHCR
bude schopný odkomunikovať a spracovať platbu.
2. Ak ste sa nenahlásili na ÚPSVaR na pomoc v hmotnej núdzi, dohodnite si stretnutie na zápis v jednom z registračných centier
UNHCR (Michalovce, Nitra, Žilina a Bratislava) na https://help.unhcr.org/slovakia/cash-assistance/
Čo si mám so sebou priniesť na zápis?
•
•
•
•
•

Cestovný pas, občianský preukaz alebo iný doklad slúžiaci na overenie vaše identity
Slovenské rodné číslo, ktoré vám bolo pridelené po vybavení dočasného útočiska
Slovenské telefónne číslo. Každá rodina potrebuje vlastné telefónne číslo, nie je možné zdieľať telefónne čísla s ďalšími osobami.
Slovenské číslo bankového účtu / IBAN a zmluva o bežnom účte (ak je možné)
Prosím priveďte na zápis všetkých členov rodiny

Ako získam finančnú podporu v peňažnej hotovosti?
• Bankovým prevodom na váš slovenský bankový účet, ak ho máte
• Prostredníctvom služby MoneyGram, ktorá je dostupná v obchodných reťazcoch na Slovensku
• Dostanete SMS s informáciami o tom, ako finančnú pomoc získate, ako aj s dodatočnými pokynmi na vyzdvihnutie cez službu
• MoneyGram, ak nieje možné zrealizovať bankový prevod
Kedy získam finančnú podporu v peňažnej hotovosti?
• Táto pomoc potrvá tri mesiace. Peňažná hotovosť bude vyplatená 15. Júna, 15. Júla a 15. Augusta
Pre všeobecné informácie prosím navštívte https://help.unhcr.org/slovakia/cash-assistance/
V prípade akýchkoľvek otázok alebo poznámok (pozoitívne aj negatívne) prosím kontaktujte
SVKBRCASH@unhcr.org

