OPATROVATEĽSKÝ PRÍSPEVOK
NA DETI SO ŠPECIFICKÝMI
POTREBAMI (ŤAŽKÉ POSTIHNUTIE
A ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY)
Ste odídenec z Ukrajiny a celodenne sa staráte o dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo so zdravotnými problémami? Ak áno, môžete mať nárok na opatrovateľský príspevok
vo výške 508 € mesačne, ktorý vám vykompenzuje chýbajúci plat.

Tri kroky ako požiadať o opatrovateľský príspevok

1. Prihláste sa na MPSVaR, aby ste získali status
dočasnej ochrany a na UNHCR na získanie
finančnej pomoci, ak ste to ešte neurobili.
Môžete to urobiť vo svojom registračnom
centre. V rámci postupu vám bude položená
otázka, či vy alebo niekto vo vašej domácnosti
má nejaké špecifické potreby. Ak odpoviete
„áno“, budete požiadaní o ďalšie informácie
vrátane odpovedí na dve jednoduché otázky:
• Ste vy alebo niekto z vašich rodinných
príslušníkov, ktorí s vami cestujú, držiteľom
ukrajinského preukazu ZŤP?
• Potrebujete vy alebo niekto z vašich
rodinných príslušníkov ďalšiu podporu alebo
služby z dôvodu zisteného postihnutia?

2. Ak na niektorú z
týchto otázok
odpoviete „Áno“ v
súvislosti s dieťaťom,
budete presmerovaní
na UNICEF. Budete
kontaktovaní, aby
vám bolo oznámene,
že sa s vami spojí
TENENET a dohodne
hodnotiaci pohovor
zameraný na
posúdenie potrieb
vášho dieťaťa.

3. Upozornenie: je
dôležité, aby ste
mali svoje vlastné
slovenské telefónne
číslo, aby vás bolo
možné priamo
zastihnúť ohľadom
opatrovateľského
príspevku.

Hodnotenie na účely opatrovateľského príspevku
• Hodnotenie prebieha telefonicky, osobne v registračnom stredisku alebo na mieste
vášho ubytovania. Dozviete sa, kde a kedy sa bude hodnotenie konať a čo si máte so
sebou priniesť. Upozornenie: deti so zdravotným postihnutím nemusia byť prítomné
pri hodnotení.
• Hodnotiaci pohovor vedú ukrajinsky hovoriaci operátori, ktorí môžu odpovedať na
všetky vaše otázky o tom, ako príspevok funguje.
• Opýtajú sa vás napr. či dieťa potrebuje vybavenie, ktoré mu pomôže vidieť, počuť
alebo chodiť.
• Operátori zaznamenávajú odpovede do aplikácie, ktorá automaticky vygeneruje
výsledok. Výsledok dostanete SMS správou do siedmich dní od hodnotenia.

Výplata príspevku
Platby sa uskutočňujú každý mesiac bankovým prevodom na slovenský bankový účet,
ak ho máte.
Peniaze môžete dostať aj cez Western Union. Na váš mobilný telefón dostanete SMS s
vysvetlením, ako dostanete hotovosť.
Prvá platba bude vyplatená po úspešnom hodnotení a je spätne datovaná na jún 2022.
UNICEF financuje platby počas prvých troch mesiacov.

?

Máte otázky alebo nejaký problém?
V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov zavolajte na bezplatnú horúcu linku
finančnej pomoci UNICEF a UNHCR:
• Bezplatné číslo: 0800 22 12 30 (zo slovenského telefónneho čísla)
• Bezplatná pevná linka: +421 2 22 11 56 50 (volanie z iného ako slovenského
telefónneho čísla).
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa opatrovateľských príspevkov pre dospelú
osobu so zdravotným postihnutím volajte na infolinku Medzinárodnej organizácie pre
migráciu: (volanie zo Slovenska)
• 0800 500 099 (utorok a streda, od 09:00 do 14:00)
• 0800 500 100 (pondelok, štvrtok a piatok, od 09:00 do 17:00)
alebo kontaktujte ich e-mailom: IOMSlovakiaCBIfeedback@iom.int

