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ЮНІСЕФ разом із Міністерством соціальної політики України
розпочинають багатоцільову програму грошової допомоги для
незахищених родин із дітьми, які постраждали через війну та
потребують фінансової підтримки. Додаткові виплати мають
посилити державні програми, започатковані Урядом України.

Згідно з дослідженнями, грошова допомога - ефективний
інструмент реагування на потреби дітей. У довгостроковій
перспективі вона допомагає зміцнити стійкість родини у
стресовій ситуації, знижує вразливість до наступних криз.

Допомогу зможуть отримати родини, що належать до таких



https://www.unicef.org/ukraine/en/press-releases/unicef-and-ministry-social-policy-ukraine-launch-humanitarian-cash-transfers


категорій:
1. Родини, як мають трьох і більше неповнолітніх дітей, з яких

принаймні одна дитина не досягла двох років;

2. Cім’ї з двома або більше дітьми, де одна дитина має
інвалідність.

Виплата складає 2,220 грн для кожного члена сім’ї на місяць,
але не більше як для п’ятьох людей. Виплату даватимуть
одноразово на три місяці, тобто суму за три місяці одним
платежем.

Ця виплата буде здійснюватися визначеним категоріям
додатково до виплат, які проводяться за державними
програмами, зокрема додатково до виплати внутрішньо
переміщеним особам на проживання.

Подати заявку на отримання допомоги можна на сайті:
register.unicef.org.

Відповіді на основні питання можна знайти на цій сторінці.

Якщо виникнуть труднощі або додаткові питання, треба
звернутися на гарячу лінію “Спільно” за номером:

0 800 600 017 (безоплатно, працює щодня з 8:00 до 22:00)
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На сайті необхідно заповнити анкету та обов’язково перевірити
коректність внесених даних. Зокрема, потрібно буде надати
інформацію про всіх членів сім’ї та банківський рахунок, на
який буде здійснюватись виплата.

Переказ має надійти за 4 тижні після подання заявки.

Фахівці ЮНІСЕФ і партнери розглянуть кожну заявку й
перевірять достовірність інформації та відповідність усім
критеріям. Учасникам Програми надійде СМС про ухвалене
рішення.

Це тільки перша фаза програми. Наразі ЮНІСЕФ розглядає





Про ЮНІСЕФ
ЮНІСЕФ у своїй діяльності відстоює права і добробут кожної
дитини. Спільно з партнерами ЮНІСЕФ працює у 190 країнах і
територіях задля переведення цього зобов'язання у площину
практичних дій, докладаючи особливих зусиль для охоплення

найуразливіших і соціально виключених дітей, заради всіх дітей, де
б вони не знаходилися.

Слідкуйте за діяльністю
ЮНІСЕФ у  Facebook, Instagram , Twitter та TikTok.

 

Пов'язані теми

Соціальна політика Гуманітарні дії та надзвичайні ситуації Україна

можливість розширити її на інші категорії.
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