
Інформація про фінансову підтримку 
 

 Управління ООН у справах біженців (UNHCR), Дитячий фонд ООН (UNICEF) та 
Міжнародна федерація Червоного Хреста (IFRC) підтримують Міністерство праці, 
соціальних справ та родини Словацької Республіки, надаючи тимчасову 
матеріальну допомогу особам, які виїхали з України через конфлікт.  Це обмежена 
підтримка у забезпеченні основних життєвих потреб під час перебування в 
Словаччині. 
 
Підтримка, що надається цими організаціями, відрізняється від надання 
матеріальної допомоги службами зайнятості, соціальних питань та родини та 
несумісна з ними.  Ця підтримка фінансується Організацією Об’єднаних Націй та 
Міжнародною Федерацією Червоного Хреста.  Фінансова підтримка, яку надає 
кожна організація, однакова.  Якщо Ви отримуєте фінансову підтримку від однієї 
організації (UNHCR, UNICEF, IFRC), Ви не зможете отримати її від іншої організації. 
  
Якщо Ви звернулися за матеріальною допомогою до служби зайнятості, соціальних 
питань та родини, Ви отримаєте фінансову підтримку від однієї з організацій (УВКБ 
ООН, ЮНІСЕФ та МФКК).  Розмір допомоги затверджено урядом Словацької 
Республіки і залежить від кількості та віку членів Вашої родини. 
 
Розмір допомоги становить: 
 - 80 євро/місяць для дорослих 
 - 160 євро/місяць для дітей віком до 3 років 
 - 60 євро/місяць для дитини віком від 3 до 18 років. 
 
Максимальний розмір підтримки родини становить 380 євро на місяць.  Якщо 
членом Вашої родини є особа з інвалідністю (дитина або дорослий), яка потребує 
допомоги іншої особи, Вам може бути надана додаткова підтримка від ЮНІСЕФ або 
Міжнародної організації з міграції. 
  
 Як я можу зареєструватися? 
 Якщо ви отримуєте матеріальну допомогу з Управління з питань праці, соціальних 
питань та родини, і ВИ НАДАЛИ ВАШ ТЕЛЕФОН ТА НОМЕР БАНКІВСЬКОГО 
РАХУНКУ У ЗАЯВІ ПРО ДОПОМОГУ, Вам не потрібно перереєструватися.  Однак, 
якщо вам потрібно оновити інформацію, яку Ви надали у своїй заяві на допомогу 
(місце проживання, банківський рахунок, словацький номер телефону, або якщо у 
вас є проблеми з безпекою чи інші причини), будь ласка, призначте зустріч з УВКБ 
ООН.  Посилання на дату ви знайдете на нашому сайті.  - 
https://help.unhcr.org/english/cash-assistance/ 
 
 Якщо ви не отримуєте матеріальної допомоги, реєстрація необхідна. 

 



 
Після того, як Ви зареєструєтесь на веб-сайті, ви отримаєте SMS від УВКБ ООН з 
підтвердженням дати та місця реєстрації.  Місцем реєстрації буде або один із 
центрів (Жиліна, Братислава, Нітра, Міхаловце, Гуменне), або один із офісів 
зайнятості, соціальних питань та родини.  Конкретне місце визначається при 
призначенні  дати реєстрації. 
 
 Що потрібно взяти з собою для реєстрації? 
  
 • Будь-яке посвідчення особи України (паспорт, ідентифікаційна картка, свідоцтво 
про народження, ідентифікаційний номер податкової особи) 
 • Інформація про номер народження (Rodné čislo), тільки якщо маєте тимчасовий 
притулок 
 • Інформація про Ваш словацький номер телефону, якщо він у вас є (якщо у Вас 
немає словацької SIM-карти, ви можете отримати її у нас безкоштовно в центрах в 
Міхаловце та Братиславі) 
 • Інформація про номер рахунку в словацькому банку / IBAN (якщо він є) 
 
Фінансову підтримку буде надано на Ваш банківський рахунок.  Якщо у вас немає 
банківського рахунку, фінансова підтримка буде надаватися в іншій формі, яку ви 
визначите під час реєстрації. 
  
 Що робити, якщо Ви не можете записатися на прийом онлайн? 
 
 Якщо Ви не можете записатися на зустріч онлайн, ми можемо створити її для Вас у 
контактних пунктах УВКБ ООН та ЮНІСЕФ («блакитні точки» в Габчиково, Дунайська 
1376/6, 930 05 Габчиково) і в центрі інформаційної підтримки в Братиславі або у 
інших центрах підтримки.   
Центри інформаційної підтримки розташовані: 
 - Гуменне, міський спортивний зал, Chemlonská 7, 066 01, Humenné 
 - Міхаловце, міський спортивний зал, Športová 31, 071 01, Michalovce 
 - Нітра, Akademická  4, 949 01, Nitra 
 - Братислава, Bottova 7, 811 09, Bratislava 
 - Жиліна, Poštová 1, 010 08, Žilina 
 
 # Будь-які запитання, коментарі, пропозиції чи відгуки (позитивні чи негативні), 
будь ласка, напишіть нам за адресою: SVKBRCASH@unhcr.org 
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