UNHCR Програма грошової допомоги у
Словаччині для новоприбулих з України
For new arrivals from Ukraine

Організація УВКБ (UNHCR) швидка виплата в короткі терміни для українців — в підтримку від
Словацької влади
Для обновленої інформації відвідайте сайт https://help.unhcr.org/slovakia/cash-assistance/
Що таке програма UNHCR в Словаччині?
Починаючи з травня, UNHCR буде виплачувати в найкоротші терміни грошову підтримку для тих, хто покинув
Україну в пошуках допомоги і потребує підтримки в Словаччині.
Програма націлена на співпрацю з Словацькою владою і відділом з надання соціальної допомоги.
Об’єм виплат:
Загальна сума залежить від кількості членів родини і віку, відповідно до інформації нище, родина не може отримувати більше
ніж 380 євро на місяць.
• Діти (до 3 р) — 160 євро
• Діти (3-18 р) — 60 євро
• Старші 18 р- 80 євро
Рідні організації надають грошові допомоги, але всі надають однакову суму. Якщо ти отримуєш допомогу від однієї організації,
то ти не можеш отримувати допомогу від іншої організації.
Хто може розраховувати на допомогу від UNHCR?
На допомогу можуть розраховувати всі, хто через ситуацію з війною з 24 лютого мусів покинути територію України та свій
дім. Достатньо аби один член покинув територію україни після 24 лютого.

Як я можу зареєструватись на фінансову допомогу від UNHCR?
Якщо ви вже зареєстровані в Міністерстві праці, то вам немає необхідності реєструватися безпосереньо в UNHCR,
оскільки ваші особисті вже будуть у системи UNHCR. Будь-ласка , переконайтеся ,що у вас є власний та робочий мобільний
номер ,який зареєстрований в Міністерстві Праці ,аби UNHCR міг обробити платіж.
• Якщо ви не зареєстровані в Міністерстві Праці ,тоді запишіться на реєстрацію до UNHCR в одному з
реєстраційних центрів ( Міхайловце , Нітра , Жиліна , Братіслава ) https://help.unhcr.org/slovakia/cash-assistance/
Які докумунти я повинен принести для реєстрації?
• Ти повинен принести свій паспорт, ID картка або будь-який інший документ, який підтверджує твою особистість та
документ тимчасовом притулку, який вам було видано при реєстрації в поліції.
• Словацький номер телефону. Кожна сім’я повинна мати власний номер телефону. Всю родину мождна зареєструвати на
один номер телефону.
• Номер рахунку в Словацькому банку (якщо він є)
• Будь ласка, прийдіть сім’єю у повному складі на реєстрацію.

Як я зможу отримати гроші?
• На ваш банківський рахунок будуть нараховані кошти, кщо у вас є.
• Грошовий переказ може бути нарахований у будь-якому відділі MONEYGRAM в Словаччині готівкою.
• Ви отримаєте СМСку на ваш мобільний номер телефону з інформацією, як отримати ваші кошти з повною інструкцією,
якщо ви не маєте рахунку в банку.

Коли я отримаю нарахування?
• UNHCR буде виплачувти кошти в наступних датах: 15 червня, 15 липня, 15 серпня.

Для загальної інформації: https://help.unhcr.org/slovakia/cash-assistance/
Для додаткових питань, коментарів, пропозицій, відгуків (позитивних і негативних) контактуйте
SVKBRCASH@unhcr.org

