WЩо таке програма екстреної грошової допомоги для підтримки матеріальних потреб у Словаччині?
УВКБ ООН, ЮНІСЕФ та Червоний Хрест підтримують Міністерство праці, соціальних справ та сім’ї у наданні короткострокової невідкладної грошової допомоги людям, які були змушені
втекти з України через конфлікт. Це обмежена допомога, щоб допомогти людям з їхніми початковими потребами, такими як їжа, одяг або проживання, а також для підтримки їхнього
перебування в Словаччині.
Ця програма є окремою від програми соціального захисту словацького уряду та фінансується Організацією Об’єднаних Націй та Червоним Хрестом.
Усі агенції нададуть однакову суму грошової допомоги. Якщо ви зареєстровані для отримання або отримуєте екстрену грошову допомогу від однієї організації, ви не зможете
зареєструватися та отримати екстрену грошову допомогу від іншої організації.
Хто має право на невідкладну грошову допомогу для забезпечення матеріальних потреб?
УВКБ ООН/ЮНІСЕФ or UNHCR/UNICEF
Усі особи, які мають документ тимчасового захисту , які прибули з 24 лютого 2022 року.
Словацький Червоний Хрест
Словацький Червоний Хрест надає перевагу грошовій допомозі найуразливішим людям, які були переміщені з України через конфлікт. Вони також повинні відповідати принаймні
одному з наступних критеріїв:
•
•
•
•
•
•
•
•

неповні сім'ї з одним або кількома утриманцями (діти віком від 0 до 17 років або особи віком від 60 років)
люди похилого віку (60 років і старше).
Родина з однією або кількома особами з групи ризику.
Родина з однією або кількома вагітними особами.
Жінки, які прибули самостійно або без супроводу.
Родина, яка не вміє читати чи писати жодною мовою.
Родина з принаймні одним членом, що належить до групи етнічних меншин (наприклад, ромська спільнота)
Родина, у якої є хоча би один член , який ідентифікує себе як особу, яка втікає від сексуального та/або гендерного насильства, насильства в сім’ї чи від свого партнера

Яку суму екстреної грошової допомоги передбачає програма?
Якщо ви відповідаєте вимогам, ви отримуватимете встановлену суму в євро щомісяця. Сума буде розрахована на основі кількості членів у вашій родині та їхнього віку, до максимальної
суми 380 євро. Ці суми були встановлені урядом Словаччини відповідно до таблиці нижче. Усі організації, які беруть участь у програмі надзвичайних грошових коштів, домовилися з
урядом Словаччини про надання такої ж допомоги.
назва категорії

вік

Сума на особу на місяць

Дитина
Років

Дорослий вік 18 і старше

80,00 євро

(Немовлята та малюки) <3

160,00 євро

Років

Дитина від 3+ до 18

60,00 євро

Для сімей, у яких є член з тяжкою інвалідністю, має можлививість отримати додаткову грошову допомогу на основі перевірки. УВКБ ООН та Червоний Хрест передадуть ці сім’ї до
ЮНІСЕФ та МОМ, які проведуть перевірку та на основі цього нададуть підтримку.
Як зареєструватися для отримання невідкладної грошової допомоги?

•
•

Якщо ви вже зареєстровані в Міністерстві праці, соціальної допомоги та допомоги сім’ї для матеріальних потреб, немає необхідності реєструватися безпосередньо в УВКБ
ООН/UNHCR, оскільки ваші дані будуть передані УВКБ ООН/UNHCR.
Якщо у вас є документ тимчасового захист і ви не зараховані до Міністерства праці, соціальної допомоги та сім’ї для матеріальних потреб, ви можете:
1.

Записатись на прийом в Інтернеті для реєстрації в УВКБ ООН/UNHCR в одному з реєстраційних центрів (Михаловце, Нітра, Жиліна, Братислава) відвідавши UNHCR
Slovakia - Help for refugees and asylum-seekers (або відскануйте QR-код) і натисніть посилання "Запит на зустріч". Ви отримаєте SMS з підтвердженням даних про зустріч і
місцезнаходження. Зауважте, що через кількість людей, які просять призначити зустрічі, відправка цього SMS може тривати кілька днів.
• Якщо вам потрібна допомога, щоб записатися на онлайн-прийом, будь ласка, зверніться до будь-якого з місць, де присутні співробітники УВКБ ООН/UNHCR і
ЮНІСЕФ/UNICEF, включно з переліченими вище реєстраційними центрами або центром розміщення Габчиково. Адреси дізаєтесь після відсканування QR-код УВКБ
ООН/UNHCR вище. Ви також можете надіслати нам електронний лист за адресою: SVKBRCASH@unhcr.org

2.

Відвідайте Slovak Red Cross сайт або зателефонуйте на гарячу лінію Червоного Хреста 0910 910 116 або натисніть синій QR-код,
щоб отримати інформацію про те, де і як зареєструватися.
Якщо ви ще не подали заявку на тимчасовий захист, ви можете відвідати Slovak Red Cross сайт або натиснути синій QR-код, щоб отримати інформацію про те,
де і як зареєструватися.
Що мені потрібно взяти з собою на прийом до УВКБ ООН/UNHCR?
• Ви повинні мати свої українські документи, такі як: картка платника податків , паспорт,посвідчення особи або будь-який інший документ, який підтверджує вашу особу.
• Словацький документ тимчасового захисту, який містить словацький номер/Rodne Cislo.
• Словацький номер телефону. Кожній родині потрібен власний словацький номер телефону, ви не можете ділитися номерами телефонів.
• Номер банківського рахунку в Словаччині/ IBAN та банківський договір (якщо є)
• Будь ласка, приведіть усіх членів сім’ї на прийом для реєстрації.
• Принесіть картку інвалідності з України, якщо вона у вас є.
Що я маю взяти з собою на прийом до Словацького Червоного Хреста?
Ви повинні мати з собою свій мобільний телефон і письмову адресу в Словаччині. На кожного члена сім’ї необхідно мати при собі якомога більше таких документів:
• Словацький тимчасовий захист / Rodne Cislo.
• Паспорт.
• Свідоцтво про народження.
• Картка платника податків.
Як я отримаю готівку?
УВКБ ООН/UNHCR
• Банківський переказ на ваш словацький банківський рахунок, якщо він у вас є.
• Готівка надається в будь-яких пунктах Western Union у Словаччині, включаючи поштові відділення.
• Ви отримаєте SMS на свій мобільний телефон із підтвердженням способу отримання готівки та інструкціями щодо отримання, якщо у вас не має змоги отримати банківський
переказ.
Словацький Червоний Хрест
• Люди, які мають право на грошову допомогу через Червоний Хрест, отримають картку Visa. Для доступу до грошей не потрібен банківський рахунок.
• Картку можна використовувати для покупок в магазинах і для зняття грошей в банкоматах. Через комісію за транзакції ми рекомендуємо людям знімати всю суму відразу, коли
вона доступна.
Якщо я зареєстрований в одній організації, чи можу я скасувати свою заявку та зареєструватися в іншій?
Якщо ви зареєстровані для отримання або отримуєте екстрену грошову допомогу від однієї організації, ви не зможете зареєструватися та отримати екстрену грошову допомогу від
іншої організації.
Грошова допомога та період виплат однакові для обох організацій. Після реєстрації в одній організації ви не можете зареєструватись в іншій організації для отримання грошової
допомоги. Ви повинні скасувати свою реєстрацію в одній організації

