
REGISTRAČNÁ NÁVŠTEVA 

Čo potrebujem PRED registračnou návštevou 

1. skontrolovať a nájsť na mape adresu, kam sa plánujem vydať, aby som predišiel 

nepríjemnostiam na mieste.  

2.nainštalovať a odskúšať aplikáciu KOBO v mobile/tablete/notebooku  

3. Ak ste už aplikáciu používali, skontrolujte si RÁNO aktuálne formuláre, t.j. kliknúť na 

„Get Blank Form“ a pre istotu stiahnuť formuláre. 

4. Odporúčame mať vytlačené formuláre (2 rôzne) v každom jazyku (angličtina, slovenčina, 

ukrajinčina) pre každý prípad. 

5. formuláre, ktoré budeme vypisovať: 

- Carers of Persons with Disability_Registration Form  

- Beneficiary Assistance and Consent Form for Cash Transfers to Bank Accounts  

6. Pripravte sa, že potrebuje odfotiť ukrajinskú verziu ZŤP karty kategórie 1 (nezáleží či 

A alebo B) osoby so zdravotným postihnutím, len vtedy je možné vynechať posudzovanie 

WHODAS 2.0 

 

Ako postupovať pri registrácii 

1. V prípade, že osoba indikovala, že má preukaz ŤZP (disability card) a má stupeň 1, je 

nutné si to najprv overiť a so súhlasom majiteľa karty urobiť fotokópiu. Ak sa s ňou nevie 

preukázať, je nutné, aby si najprv prešiel posúdením a registračné formuláre NEVYPĹŇAME. 

2. Požiadať opatrovaného aj opatrovateľa, aby si pripravili identifikačné doklady a údaje 

o bankovom účte (ak ho majú) – pre Vás k nahliadnutiu, lebo Vy to potvrdzujete podpisom. 

3. Vyplniť formulár Carers of Persons With Disability Registration Form, kde opatrovateľ 

vyplní osobné údaje, adresu a súhlas, že konkrétnu osobu bude opatrovať. 

Link na registračný formulár 1: https://ee.kobo.iom.int/x/QhJNZ68O   

Ak aplikácia zlyhá, mimo Kobo vypisujete papierovú verziu  

4. Vyplniť formulár Beneficiary assistance and consent form for cash transfer to bank 

accounts, kde opatrovateľ dáva súhlas a informácie o bankovom prevode a bankové údaje 

a Vy, ako sociálny pracovník, to na konci podpíšete a tým potvrdíte. 

DÔLEŽITÉ: V prípade, že osoba nemá k dispozícii bankový účet – do časti NÁZOV BANKY 

uveďte „pošta/post office“.  

Link na registračný formulár 2: https://ee.kobo.iom.int/x/0d9DhUPm  

Ak aplikácia zlyhá, mimo Kobo vypisujete papierovú verziu v angličtine. 

5. Informovať osobu o ďalšom postupe - dáta budú odoslané a potvrdené IOM čo najskôr, 

a ten potom vypláca dávku ku konkrétnemu dňu v mesiaci (pravdepodobne 13. – 15ty deň 

v danom mesiaci). Finančná podpora bude vyplácaná 3 mesiace, vo výške 508 €. 

https://ee.kobo.iom.int/x/QhJNZ68O
https://ee.kobo.iom.int/x/0d9DhUPm

