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Privire generală:
Programul Alimentar Mondial (WFP) oferă două runde de ajutor financiar
gospodăriilor din Moldova care găzduiesc refugiați. Aceasta le va ajuta să
acopere costurile adiționale pentru alimente și alte nevoi esențiale.
Asistența din partea WFP este întotdeauna gratuită. Implementarea este
gestionată de WFP și partenerii săi – Catholic Relief Services, Helvetas,
People in Need Moldova, World Vision, ACTED și Solidarités International.
Programul este coordonat cu UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiați – și
Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
Cine este eligibil?
Gospodăriile care găzduiesc în prezent cel puțin doi refugiați din
Ucraina pentru o perioadă de cel puțin o săptămână sunt eligibile. WFP
are resurse limitate și este posibil să nu poată oferi asistență tuturor
gospodăriilor eligibile. În asemenea caz WFP va colabora cu comunitățile,
autoritățile locale și organizațiile societății civile pentru a se asigura că
asistența este oferită gospodăriilor care au cea mai mare nevoie.
Cât de mare este plata?
Fiecare gospodărie eligibilă va primi 3 500 MDL (190 USD) în lunile mai și
iunie. WFP și partenerii săi nu vor cere niciodată bani, favoruri sau ceva de
valoare în schimbul înregistrării sau oferirii ajutorului.

Western Union
Poșta Moldovei
Transfer bancar

3 500 MDL

(190 USD)
Plată unică/gospodărie

Cum se fac plățile?
După validare, gospodăriile vor fi informate prin SMS despre una din
următoarele opțiuni de plată posibile: să primească numerar la orice filială
Western Union, să primească numerarul la orice oficiu poștal (Poșta
Moldovei) sau să-l primească ca transfer în contul lor bancar.
Când vor fi transferați banii?
În termen de șapte (7) zile de la înregistrarea cu succes și după validarea
eligibilității, gospodăriile vor primi un SMS la telefonul mobil prin care vor fi
informate că asistența în numerar poate fi primită la Western Union, Poșta
Moldovei sau a fost transferată în contul lor bancar. Gospodăriile vor avea
la dispoziție 15 zile pentru a ridica banii după primirea SMS-ului.
Înregistrarea în Chișinău
Pentru înregistrarea în Chișinău a fost creat sistemul guvernamental de
înregistrare UAhelp.md pentru identificarea online a beneficiarilor. La
înregistrare familiile din Moldova care locuiesc în Chișinău (5 sectoare) vor
primi un cod unic. După aceasta refugiații se vor auto-înregistra folosind
același cod unic pe aceeași pagină web, permițând astfel Guvernului să facă
legătura între ei și gospodărie în scopuri de verificare. Primăriile vor acorda
suport la înregistrarea în persoană pentru cei care nu pot sau nu doresc să
se înregistreze online.

Cum funcționează înregistrarea?
WFP și partenerii lucrează cu autoritățile locale pentru a identifica
gospodăriile eligibile. După verificare, acestea vor primi un SMS la telefonul
mobil, care va conține un link web pentru auto-înregistrare. Lor li se va
cere să ofere numărul de identitate național, numărul de telefon și
informația bancară de bază, dacă aceasta este disponibilă. WFP și
partenerii săi vor acorda suport pentru înregistrare, în caz de necesitate.

Program la nivel de țară
07 mai| Închiderea înregistrării

Program în Chișinău
28 aprilie – 12 mai|
Identificarea, înregistrarea și
verificarea
30 aprilie – 22 mai| Procesul de
transfer și plată a banilor

30 mai| Transferurile efectuate
tuturor gospodăriilor beneficiare
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April – 7 mai|
Diseminarea materialelor de
comunicare
7 mai |închiderea
înregistrării online
7 mai|Închiderea
înregistrării ÎN PERSOANĂ în
cinci locații

A fost creată o linie fierbinte a WFP pentru suport
comunităților gazdă în procesul de înregistrare
+373 60 865 841

Pentru mai multă informație, accesați site-ul nostru

