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Ajutor financiar din partea UNHCR pentru refugiații ucraineni din Moldova

Până la 75 000
Refugiați, estimativ

MAIB

2 200 MDL

Card preplătit

(120 USD)
Per persoană/lună

Foto: UNHCR

Ajutor financiar din partea WFP pentru comunitățile gazdă din Moldova

15 000

Transfer
Western Union

Comunități gazdă,
estimativ

3 500 MDL

(190 USD)
Două runde de plăți/familie

Foto: WFP/ Cassandra Prena

Evoluția: numărul de refugiați și comunități gazdă
acoperite până la moment
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Voci din Moldova

“Datorită ajutorului, acum îi pot cumpăra fiului meu mâncarea
sa preferată”, spune Victoria, adăugând: “El și-a pierdut pofta de
mâncare și îi este dor de tata”.
Victoria Tytarenko a fugit din Nicolaev împreună cu mama, fiul, sora ș i nepotul său, iar soțul
ei a ră mas acolo. Ea este una din beneficiarii de a jutor financiar din partea UNHCR.
Foto: UNHCR

Ajutorul financiar a venit exact la momentul potrivit, fiindcă îmi era greu să achit
facturile. Am folosit banii ca să achit factura pentru gaz, care este aproape de 3 ori mai
mare.

Foto: WFP/ Jamillah Mwanjisi

PARTENERII NOȘTRI
WFP/ Edward Johnson

Guvernul Republicii
Moldova

Anna este una dintre beneficiarii care au primit prima rundă de ajutor financiar în
Moldova. Ea a cazat cinci refugiați în casa sa din Stăuceni, suburbie a
Chișinăului, care au sosit la 24 februarie. Anna a primit 3 500 lei moldovenești de la
WFP pentru a-și acoperi cheltuielile adiționale.

DONATORII WFP
Susținut cu gener ozitate
de WF P sectorul privat și
partenerii
guvernamentali

DONATORII UNHCR
UNHCR este susținut de fonduri
fără destinație specială și
fonduri cu generație general
specială, precum și fonduri ce
susțin direct operațiile din
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AJUTOR FINANCIAR
PENTRU REFUGIAȚI
ȘI COMUNITĂȚILE GAZDĂ DIN MOLDOVA
Fișă informativă
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Privire generală asupra ajutorului financiar al ONU
în Moldova
La 25 martie 2022, în prezența Ministerului Muncii și Protecției
Sociale, Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR) și Programul
Alimentar Mondial al ONU (WFP) au lansat oficial un program
de ajutor financiar în Moldova pentru refugiații din Ucraina și
comunitățile-gazdă din Moldova. Sub coordonarea generală a
Guvernului, UNHCR oferă granturi sub formă de ajutor financiar
persoanelor care au fugit din Ucraina, în timp ce WFP oferă
două runde de plăți pentru gospodăriile care găzduiesc în
prezent refugiați din Ucraina, prima rundă dintre acestea fiind
deja oferită.

Cum funcționează înregistrarea?
Înregistrarea pentru ajutorul financiar pentru refugiați se
efectuează prin programări și trimiteri de la parteneri. Pentru a
face o programare, refugiații trebuie să completeze un
formular online sau se pot adresa direct la unul din cele opt
centre de înregistrare ale UNHCR. Beneficiarii vor trebui să
prezinte un document de identitate valabil. Centrele de
înregistrare pentru ajutor financiar sunt amplasate în Chișinău,
Dondușeni, Bălți, Ungheni, Orhei, Căușeni și Cahul. Centrele
sunt deschise de la 9:00 până la 17:00 de luni până vineri.

Cine este eligibil?
Refugiații care întrunesc următoarele caracteristici sunt
eligibili să primească grantul lunar de la UNHCR:
✓ Refugiații cu una sau mai multe persoane în întreținere
✓ Refugiații care sunt părinte singur
✓ Refugiații care nu au împlinit 18 ani
✓ Refugiații cu un copil neînsoțit sau separat
✓ Refugiații dintr-o familie condusă de o persoană în etate
(peste 60 de ani)
✓ Refugiații dintr-o familie cu una sau mai multe persoane cu
nevoi speciale, inclusiv: persoane cu dizabilități, femei
însărcinate, persoane cu o afecțiune medicală gravă, femei
în situație de risc, persoane cu necesități de protecție
juridică și fizică, LGBTI.

WFP și partenerii lucrează cu autoritățile locale pentru a
identifica gospodăriile eligibile. După verificare, acestea vor
primi un SMS, ce va conține un link web pentru autoînregistrare. Lor li se va cere să ofere numărul de identitate
național și numărul de telefon. În caz de necesitate, WFP și
partenerii săi vor acorda suport pentru înregistrare, în caz de
necesitate.

Gospodăriile care găzduiesc în prezent cel puțin doi
refugiați din Ucraina pentru o perioadă de cel puțin o
săptămână sunt eligibile să primească ambele runde de ajutor
de la WFP. WFP colaborează cu alți actori umanitari,
comunitățile, autoritățile locale și organizațiile societății civile
pentru a se asigura că familiile gazdă care necesită ajutor pot
să-l primească.

Cât de mare este plata?
Fiecare refugiat eligibil are dreptul la 2 200 MDL (120 USD)
pe lună de la UNHCR. Grantul va fi reînnoit pentru refugiații
care rămân în țară.
Fiecare familie eligibilă va primi 3 500 MDL (190 USD) per
transfer, două transferuri de la WFP în total.
Alocările bugetare pentru acest program sunt făcute de UNHCR
și WFP. Nu este oferit budget de la Guvernul Moldovei în aceste
scopuri.

Cum se fac plățile?
Pentru ajutorul oferit refugiaților, capul familiei va primi un
card preplătit MAIB de la UNHCR. Cardurile vor fi distribuite în
centrele de înscriere ale UNHCR. Sumele ulterioare vor fi
transferate pe același card după verificarea și actualizarea
informației oferite în timpul înregistrării pentru ajutor financiar.
Pentru asistența oferită comunităților gazdă, după validare,
gospodăriile vor fi informate prin SMS despre faptul că pot
primi banii la orice ghișeu Western Union.
Când vor fi transferați banii?
Ajutorul financiar pentru refugiați va fi depozitat pe carduri iar
beneficiarii vor primi o notificare prin SMS atunci când vor fi
depozitați banii. Cardul poate fi folosit gratuit pentru
cumpărături în toate magazinele și pentru retrageri de numerar
la bancomate. El este valabil numai în Moldova.
Pentru ajutorul financiar comunităților gazdă, în termen de
șapte zile de la înregistrarea cu succes, familiile vor primi un
SMS prin care vor fi informate că ajutorul financiar poate fi
primit la orice filială Western Union. Banii vor putea fi ridicați la
prezentarea documentului național de identitate folosit la
momentul înregistrării. Familiile vor avea la dispoziție 30 zile
pentru a ridica banii după primirea SMS-ului.

AJUTOR FINANCIAR PENTRU REFUGIAȚI
ÎNREGISTRARE:

Progressively cover the whole of the country over the next 4 weeks

Este activă linia fierbinte a WFP pentru a susține
procesul de înregistrare a comunităților gazdă:
0 800 108 90

Pentru mai multă informație, accesați site-ul nostru Linia fierbinte de suport pentru ajutorul financiar
pentru refugiați: 0800 10 823
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