
 

 

 

 

 

 

 

Організація УВКБ OOH (UNHCR) швидка виплата в короткі терміни для людей, які втекли з України — в 
підтримку від Словацької влади 
 
Для  обновленої інформації відвідайте сайт https://help.unhcr.org/slovakia/cash-assistance/ 

 

Що таке програма UNHCR в Словаччині? 
 

З травня 2022 року УВКБ ООН якомога швидше надає грошову підтримку тим, 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? 
Люди, які втекли з України 24 лютого 2022 року або пізніше через конфлікт і є особами з тимчасовим захистом або шукачами притулку, 
мають право на отримання грошової допомоги. Ними можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, які проживають в Україні, 
або особи без громадянства.Достатньо аби один член покинув територію україни після 24 лютого. 

 

 

Як я можу зареєструватись на фінансову допомогу від UNHCR? 

Якщо у вас є тимчасовий захист або ви є шукачем притулку і не зареєстровані в програмі, ви можете: 

1. Запишіться на прийом онлайн, відвідавши UNHCR Словаччина - Допомога біженцям і шукачам притулку (або відскануйте QR-код) і 

натисніть посилання «Запит на зустріч». Ви отримаєте SMS із підтвердженням даних про запис і місцем розташування. 

2. Ви також можете відвідати будь-яке з місць, де присутні співробітники UNHCR. Адреси доступні за QR-кодом UNHCR вище. 

 

Які докумунти я повинен принести для реєстрації? 
• Ти повинен  принести свій паспорт, ID картка або будь-який інший документ, який підтверджує твою особистість Картка тимчасового 

захисту або шукача 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 (де доступно і ви повинні бути власником) 
• 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 Western Union/ Поштового відділення в Словаччині готівкою. 
• Ви отримаєте SMS на свій мобільний телефон із підтвердженням того, як ви отримаєте готівку та інструкціями щодо   отримання в 

відділеннях Western Union/ Поштового відділення у Словаччині, якщо ви не можете отримати банківський переказ. 
 
 
 

Коли я отримаю нарахування? 
      UNHCR буде виплачувти кошти в наступних датах: 15 червня, 15 липня, 15 серпня, 15 Вересень 
      Зауважте, що якщо у вас виникли проблеми з платежем, ви повинні повідомити про це на нашу гарячу лінію до кінця місяця, за який ви 
платите. 

                   Нові реєстрації в готівковій програмі придатні для наступного платіжного циклу. 
 

 

 

 

UNHCR Програма грошової допомоги у Словаччині  

для новоприбулих з України 

For new arrivals from Ukraine 

Для загальної інформації: https://help.unhcr.org/slovakia/cash-assistance/ 
Для додаткових питань, коментарів, пропозицій, відгуків (позитивних і негативних) контактуйте 
SVKBRCASH@unhcr.org 
Якщо вам потрібна допомога, зверніться до гарячої лінії UNHCR-UNICEF: +421 2 22 11 56 50  
та Безкоштовна лінія: 0800 22 12 30 (дзвінки зі словацького номера телефону) З понеділка по п’ятницю 
(робочі дні), з 8:00 до 20:00 
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