Čo je program núdzovej finančnej pomoci v hmotnej núdzi na Slovensku?
UNHCR, UNICEF a Červený kríž podporujú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pri poskytovaní krátkodobej núdzovej finančnej pomoci ľuďom, ktorí museli utiecť z Ukrajiny kvôli konfliktu.
Ide o obmedzenú pomoc, ktorá má ľuďom pomôcť s ich počiatočnými potrebami, ako je jedlo, oblečenie či ubytovanie, a na podporu ich pobytu na Slovensku.
Tento program je oddelený od programu sociálnej pomoci slovenskej vlády a je financovaný Organizáciou spojených národov a Červeným krížom.
Všetky organizácie budú poskytovať rovnakú finančnú pomoc. Ak ste zapísaný, alebo prijímate núdzovú finančnú pomoc od jednej organizácie, nebudete sa môcť zapísať a prijímať núdzovú
finančnú pomoc od druhej organizácie.
Kto má nárok na núdzovú finančnú pomoc v hmotnej núdzi?
UNHCR/UNICEF
Všetci ľudia so štatútom dočasného útočiska a žiadatelia o azyl, ktorí prišli od 24. februára 2022 a ktorí sú v núdzi. Aspoň jeden člen rodiny musel opustiť Ukrajinu 24. februára alebo neskôr, aby
mala rodina nárok na túto finančnú pomoc.
Slovak Red Cross
Slovenský Červený kríž uprednostňuje finančnú pomoc pre najzraniteľnejších ľudí, ktorí sú v dôsledku konfliktu vysídlení z Ukrajiny. Musia tiež spĺňať aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:
• Domácnosť s rodičom samoživiteľom, s jednou alebo viacerými nezaopatrenými osobami (deti vo veku 0 – 17 rokov, alebo osoby vo veku 60 rokov a staršie)
• Domácnosť, ktorej hlavou sú staršie osoby (60 a viac rokov)
• Domácnosť s jednou alebo viacerými osobami so špecifickými potrebami
• Domácnosť s jednou alebo viacerými tehotnými ženami
• Ženy, ktoré cestujú samé alebo bez sprievodu
• Hlava domácnosti nie je schopná čítať ani písať v žiadnom jazyku
• Domácnosť s aspoň jedným členom patriacim k etnickej menšine (napríklad rómskej komunite)
• Domácnosť s členom, ktorý sa identifikuje ako osoba utekajúca pred sexuálnym a/alebo rodovo podmieneným násilím, rodinným násilím alebo násilím zo strany intímneho
partnera
Koľko núdzovej finančnej pomoci poskytuje program?
Ak máte nárok na túto pomoc, každý mesiac dostanete stanovenú sumu eur. Suma bude vypočítaná na základe počtu členov vašej rodiny a ich veku, maximálne však do výšky 380 EUR. Tieto sumy
stanovila vláda SR podľa nižšie uvedenej tabuľky. Všetky organizácie zapojené do núdzovej finančnej pomoci sa s vládou SR dohodli na poskytnutí rovnakej pomoci.
Kategória

Definícia

Suma na jednotlivca za mesiac

Dospelý
Dieťa
Dieťa

od 18 rokov
(dojča a batoľa) <3 roky
3+r do <18r

€ 80.00
€ 160.00
€ 60.00

Pre rodiny s členom s ťažkým zdravotným postihnutím je možné získať ďalšiu finančnú pomoc na základe posúdenia. UNHCR a Červený kríž posunú tieto rodiny na UNICEF a IOM, ktoré prípad
posúdia a na základe toho poskytnú podporu.
Ako sa môžem prihlásiť na núdzovú finančnú pomoc?
•
•

Ak ste už zapísaný na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny na dávky v hmotnej núdzi, nemusíte sa zapisovať priamo v UNHCR, pretože vaše údaje budú zdieľané s UNHCR.
Ak máte dočasnú ochranu a nie ste zapísaný na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny na dávky v hmotnej núdzi:
1.

Choďte na stránku UNHCR Slovensko – Pomoc pre utečencov a žiadateľov o azyl (alebo naskenujte QR kód) a kliknite na tlačidlo „Požiadať o termín“. Takto si dohodnete
termín s UNHCR v niektorom z Veľkokapacitných centier (Michalovce, Nitra, Žilina, Bratislava). Dostanete SMS potvrdzujúcu údaje o vašom termíne a jeho mieste.
Upozorňujeme, že vzhľadom na počet ľudí, ktorí žiadajú o termíny, môže doručenie tejto SMS trvať niekoľko dní.
• Ak potrebujete pomoc s vybavením termínu, dostavte sa na ktorékoľvek miesto, kde sa nachádzajú pracovníci UNHCR a UNICEF, vrátane vyššie uvedených
Veľkokapacitných centier alebo ubytovacieho zariadenia v Gabčíkove. Adresy nájdete cez vyššie uvedený QR kód. Môžete nám tiež poslať e-mail na adresu
SVKBRCASH@unhcr.org

2.

Navštívte stránku Slovenského červeného kríža alebo zavolajte na linku pomoci Červeného kríža 0910 910 116 alebo kliknite na modrý QR kód,
kde získate informácie kde a ako sa prihlásiť.

Ak ste ešte nepožiadali o dočasnú ochranu, môžete navštíviť stránku Slovenského červeného kríža alebo kliknúť na modrý QR kód a získať informácie o tom,
kde a ako sa prihlásiť.

Čo si mám priniesť na môj termín s UNHCR?
• Mali by ste si priniesť svoje ukrajinské doklady ako daňové identifikačné číslo, pas, občiansky preukaz alebo akýkoľvek iný doklad, ktorý môže preukázať vašu totožnosť
• Slovenský dokument o dočasnom útočisku, ktorý obsahuje slovenské rodné číslo.
• Slovenské telefónne číslo. Každá rodina potrebuje svoje slovenské telefónne číslo. Telefónne čísla nemôžete zdieľať medzi rodinami.
• Číslo slovenského bankového účtu / IBAN a banková zmluva (ak je k dispozícii).
• Na termín na zápis prosím priveďte všetkých členov rodiny.
• Prineste si ukrajinský preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím, ak ho mate.
Čo si mám priniesť na stretnutie so Slovenským Červeným krížom?
Prineste si so sebou mobil a adresu na Slovensku v písomnej forme. Pre každého člena rodiny by ste mali priniesť čo najviac nasledujúcich dokumentov:
• Slovenský dokument o dočasnom útočisku / rodné číslo
• Pas
• Rodný list
• Ukrajinské daňové identifikačné číslo
Ako dostanem hotovosť?
UNHCR
• Bankovým prevodom na váš slovenský bankový účet, ak ho máte
• Hotovosť je poskytovaná na ktorejkoľvek pobočke Western Union, alebo na pošte na Slovensku.
• Ak nemôžete prijať finančnú hotovosť cez banku pretože nemáte zriadený účet , dostanete SMS správu na váš mobilný telefón s pokynmi o tom, ako dostanete hotovosť.
Slovenský Červený kríž
• Ľudia, ktorí majú nárok na finančnú pomoc prostredníctvom Červeného kríža, dostanú kartu Visa. Na prístup k peniazom nepotrebujete bankový účet.
• Kartou je možné nakupovať v obchodoch a vyberať peniaze z bankomatov. Kvôli transakčným poplatkom ľuďom odporúčame, aby si vybrali celú sumu naraz, keď bude k dispozícii.
Ak som zapísaný v jednej organizácii, môžem zrušiť svoj zápis a zapísať sa v druhej?
Ak ste zapísaný, alebo prijímate núdzovú finančnú pomoc od jednej organizácie, nebudete sa môcť zapísať a prijímať núdzovú finančnú pomoc od druhej organizácie.
Finančná pomoc a obdobie pomoci je v oboch organizáciách rovnaké. Keď sa zapíšete v jednej organizácii, nemôžete svoj zápis zrušiť aby ste sa zapísali v druhej organizácii.

