ДОПОМОГА НА ДОГЛЯД ЗА ДІТЬМИ З
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ (ВАЖКА
ФОРМА ІНВАЛІДНОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЗІ
ЗДОРОВ'ЯМ)
Ви український біженець, який постійно доглядає за дитиною з важкою формою
інвалідності та проблемами зі здоров’ям? Якщо так, ви маєте право на допомогу на
догляд в розмірі 508 євро на місяць для компенсації відсутності зарплати.

Три кроки щоб подати заявку на участь у Програмі
допомоги на догляд
1. Зареєструйтеся в MoLSAF для отримання статусу тимчасового захисту (TЗ) і в УВКБ

ООН для отримання грошової допомоги, якщо ви ще цього не зробили. Ви можете
зробити це у своєму Центрі реєстрації. Під час процесу реєстрації вас запитають, чи
маєте ви або хтось із вашої сім’ї/домогосподарства якісь особливі потреби. Якщо
так, вас попросять надати додаткову інформацію і відповісти на два простих
запитання:
o Чи маєте ви або хтось із членів вашої родини, який подорожує з вами,
українське посвідчення особи з інвалідністю?
o Чи вам або будь-якому члену вашої родини потрібна додаткова підтримка
чи послуги з огляду на інвалідність?
2. Якщо ви відповісте «Так» на будь-яке з цих запитань стосовно дитини, вас скерують
до ЮНІСЕФ. З вами зв’яжуться, щоб повідомити, що неурядова організація TENENET
зв’яжеться з вами, щоб організувати оцінювання потреб вашої дитини.
3. Зверніть увагу: важливо, щоб ви мали власний номер телефону в Словаччині,
щоб з вами можна було зв’язатися безпосередньо щодо допомоги на догляд.
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Оцінювання для участі у програмі допомоги на догляд
•

Оцінювання відбувається по телефону, особисто в реєстраційному центрі або у
вашому помешканні. Вам повідомлять, де і коли буде проходити оцінювання та що
взяти з собою. Зверніть увагу: дітям з інвалідністю не потрібно бути присутніми під
час оцінювання.

•

Оціночну бесіду проводять україномовні фахівці, які можуть відповісти на всі ваші
запитання щодо допомоги на догляд.

•

Вас запитають, наприклад, чи потрібне дитині обладнання, яке допоможе їй
бачити, чути чи ходити.

•

Фахівці записують відповіді в додаток, який автоматично генерує результат.
Результат ви отримаєте текстовим повідомленням протягом семи днів після
оцінювання.

Грошова допомога
Кошти поступлять через банківський переказ на рахунок у словацькому банку, якщо такий
рахунок є.
Ви також можете отримати гроші через Western Union. Ви отримаєте SMS на свій
мобільний телефон із поясненнями, як Ви можете отримати грошову допомогу.
Перший платіж буде отримано після успішного оцінювання за червень 2022 року. ЮНІСЕФ
фінансує виплати протягом перших трьох місяців.

Є запитання чи проблеми?
Зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію ЮНІСЕФ та УВКБ ООН, якщо у Ви виникнуть
запитання чи проблеми:
• Безкоштовний номер телефону: 0800 22 12 30 (зі словацького номера телефону)
• Безкоштовний номер стаціонарного телефону: +421 2 22 11 56 50 (дзвінок з
іншого телефону, крім словацького).
З будь-яких питань, пов’язаних з допомогою на догляд за дорослими з інвалідністю,
телефонуйте на інформаційну лінію Міжнародної організації з міграції (МОМ): (дзвінки зі
Словаччини)
•
•

0800 500 099 (вівторок та середа з 09:00 до 14:00)
0800 500 100 (понеділок, четвер, п'ятниця з 09:00 до 17:00)

Або надсилайте лист на електронну пошту: IOMSlovakiaCBIfeedback@iom.int
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