Programul de asistență financiară
pentru Refugiați
UNHCR Moldova
26 aprilie 2022
UNHCR oferă asistență financiară refugiaților care vin din Ucraina în Republica Moldova. Asistența financiară permite familiilor vulnerabile să lor să își
asigure necesitățile de bază, atenuează riscurile legate de protecție, inclusiv prevenirea comportamentelor negative de adaptare. Asistența financiară
sprijină în mod direct economia Republicii Moldova și stimulează piețele locale.
Economia Republicii Moldova și stimulează piețele locale.

27.795
Persoanele fizice care au primit asistență
financiară începând cu data de 25 martie 2022

90%
Sunt femei și copii

8

120 $ (2.200 MDL)
Ajutor financiar acordat lunar per persoană

Centre de înscriere pentru acordarea asistenței
financiare

3.575.400 $

50.985

S-au distribuit până la 26 aprilie

Solicitări pentru acordarea asistenței financiare

13%

45 milioane $

150.000

Dintre persoanele care primesc asistență financiară sunt
persoane cu vârsta de peste 60 de ani

Suma planificată pentru plată până la sfârșitul
anului 2022

Asistență financiară planificată spre acordare până la
sfârșitul anului 2022

Centre de Înscriere pentru Asistență Financiară

1

Înregistrare prealabilă
online pentru
programul de asistență
financiară

2

Refugiaților li se comunică
data programării printr-un
SMS. La data indicată,
trebuie să se prezinte
împreună cu toți membrii
familiei.

3

În timpul înscrierii, sunt
colectate datele lor de bază
și datele biometrice

4

Persoanelor eligibile li se
emite un card bancar
securizat cu un cod PIN

Asigurarea protecției prin intermediul asistenței financiare

Criterii de identificare a beneficiarilor: Persoanele refugiate din Ucraina pot fi luate în considerare pentru asistența financiară. Aceștia pot fi cetățeni ucraineni sau cetățeni ai altor țări care
locuiau în Ucraina. Familiile de refugiați și persoanele care întrunesc următoarele condiții sunt eligibile pentru asistența financiară:

8 puncte de informare și oferire a serviciilor de orientare
pentru persoanele cu nevoi speciale

(1) Familiile cu una sau mai multe persoane aflate la întreținere; (2) Familiile cu un singur părinte; (3) Familiile conduse de un copil (sub 18 ani); (4) Familiile cu un copil neînsoțit sau separat;
(5) Familiile conduse de o persoană în etate (vârsta de peste 60 de ani); (6) Familiile în care una sau mai multe persoane au necesități speciale, inclusiv persoane cu dizabilități, femei însărcinate,
persoane cu o afecțiune medicală gravă, femei aflate în situații de risc, persoane cu nevoi de protecție juridică și fizică, LGBTI.

Se organizează misiuni în teren în scopul sprijinirii
persoanelor vulnerabile în înregistrarea pentru asistență
financiară

PARTENERI

Pentru mai multe informații, contactați pe Kiri Atri, Ofițer de raportare, UNHCR Moldova atri@unhcr.org

