Інструкція для ВПО по реєстрації QR-кодів для подальшого отримання
фінансової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми (WFP)
Ви отримали QR-код для реєстрації в системі.
Ви можете здійснити реєстрацію одним з наступних варіантів:
1. Відсканувати QR-код за допомогою камери смартфону або спеціального додатку і перейти
на сторінку реєстрації.
2. Зайти на комп’ютері за посиланням на QR-коді (ukr.reg.scope.wfp.org) та ввести там
зазначений нижче код.
Крок 1. Стартова сторінка системи – ознайомитись, внизу натиснути «Так» та кнопку «Почати
реєстрацію»
Крок 2. Сторінка «Введіть номер телефону» (увага, телефон вводиться в форматі +380ххххххххх)
є кілька опцій:
- Якщо ви робите реєстрацію самостійно і маєте при собі свій телефон, і саме ви будете в
подальшому отримувати кошти (ви визначені «старшим сім’ї») – вводьте свій номер телефону і
зазначайте що телефон належить «Мені»
- Якщо ви робите реєстрацію своєму родичу чи знайомому, який визначений «старшим сім’ї» і
в подальшому буде отримувати допомогу – вводьте його номер і оберіть що це номер вашого
родича.
- Якщо ви є працівником громади чи волонтером, який допомагає ВПО пройти реєстрацію
(якщо вони не можуть самостійно це зробити) – вписуєте СВІЙ номер телефону і обираєте що ви є
«Партнером програми WFP».
Крок 3-1. Сторінка «Ваша особиста інформація». Вносите дані СТАРШОГО СІМ’Ї – всі поля є
обов’язковими для заповнення. Якщо РНОКПП у людини відсутній – вписуєте 10 нулів
Крок 3-2. «Контактна інформація голови родини» – вписуєте телефон СТАРШОГО СІМ’Ї та
адресу його проживання (повну адресу та поштовий індекс можна знайти в довідці ВПО).
Крок 3-3. «Склад родини» - вказуєте кількість дорослих чоловіків / жінок (включаючи старшого
сім’ї) та кількість хлопів / дівчат віком до 18 років. Увага! Система дозволяє реєструвати більше ніж
три члена сім’ї, але кошти надійдуть максимум з розрахунку три особи («сім’я») на один QR-код.
В кінці перевірити вірність інформації і натиснути «Надіслати»
На вказаний на кроці 3-2 телефон надійде смс з інформацією про реєстрацію в системі,
реєстраційним номером (17 літер латиницею / цифр) та посиланням на сторінку програми з
питаннями-відповідями.
Протягом двох тижнів на цей же телефон надійде нове смс щодо відправки вам переказу з
інформацією: номером переказу (10 цифр), сумою переказу (з розрахунку 2220 грн на одну особу
«сім’ї»), валютою переказу UAH (українська гривня) та країною відправника (Італія). Після цього ви
можете отримати своє відправлення за системою WesternUnion в банку або зайти в систему онлайнбанкінгу «Приват 24» (по інших банках ця можливість зараз опрацьовується) – і отримавши в
електронному виді переказ – зарахувати його на свою картку. Детальна інструкція додається.

