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W tym krótkim przewodniku znajdziesz informacje  

na temat aktualnie dostępnej pomocy 
finansowej, która może tobie przysługiwać.  
 

Wiemy, że pandemia koronawirusa jest  

w szczególności trudna w sytuacji, kiedy 
ma się problemy z opłaceniem rachunków  
oraz/lub czynszu. Dlatego oferujemy wsparcie 
i służymy radą.  
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2 
UTRATA 
DOCHODU 

Wsparcie od walijskiego rządu  
 

  Program wsparcia dla osób na kwarantannie   
Dzięki programowi wsparcia dla osób 
dokonujących samoizolacji możesz otrzymać 
kwotę £500. Program ten pomoże ci w 
sytuacji utraty dochodów z powodu pandemii, 
w sytuacji, w której musiałeś/aś udać się na 
kwarantannę, a jednocześnie nie możesz 
pracować zdalnie. Jeśli wykryto u ciebie 
COVID-19 lub personel NHS Walia - Test, 
Trace, Protect formalnie zażądał, abyś udał/a 
się na kwarantannę po terminie 23 
października 2020 (włącznie) - możesz 
złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach 
tego programu. 
 
Program wsparcia dla osób na kwarantannie 
przeznaczony jest dla osób o niskich 
dochodach, które nie mogą pracować zdalnie 
a muszą poddać się samoizolacji.  
 
Wypłaty świadczone w ramach programu 
podlegają opodatkowaniu, ale nie trzeba za 
nie opłacać składek na ubezpieczenie 
społeczne (National Insurance). Wypłata w 
ramach tego programu nie wpływa w żaden 
sposób na inne zasiłki, które utrzymujesz.  
 
Aby sprawdzić, czy przysługuje ci 
dofinansowanie w ramach programu 
wsparcia dla osób będących na 
kwarantannie oraz aby dowiedzieć się 
więcej na temat tego jak złożyć wniosek – 
skontaktuj się z lokalnymi władzami. 
 
Program jest również dostępny dla 
poddających się kwarantannie rodziców i 
opiekunów dzieci, które chodzą do szkoły i są 
maksymalnie na 8. roku (Year 8 – 12/13 lat) 
oraz poddających się kwarantannie rodziców i 
opiekunów osób do 25 roku życia, jeśli dana 
osoba ucząca się ma wiele złożonych potrzeb.  

 
Dofinansowanie uznaniowe  
Jeśli spełniasz większość kryteriów, ale nie 
otrzymujesz zasiłków – możesz nadal 
złożyć wniosek o dofinansowanie 
uznaniowe od władz lokalnych. 
Świadczenia uznaniowe przyznaje się 
wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach.   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
UTRATA 
DOCHODU 

Wsparcie od brytyjskiego rządu  
 

Zasiłek Powszechny (Universal Credit)  
Jeśli jesteś osobą samozatrudnioną, straciłeś/aś 
ostatnio pracę, pracujesz w mniejszym wymiarze godzin, 
masz umowę zero godzin lub też jesteś na bezpłatnym 
urlopie, ponieważ musisz opiekować się dziećmi ze 
względu na zamknięcie szkół – może przysługiwać tobie 
zasiłek powszechny przyznawany przez Ministerstwo 
Pracy (DWP), w którym zawarte jest wsparcie finansowe 
wspomagające opłacenie czynszu. Wniosek o zasiłek 
można złożyć na stronie www.gov.uk/apply-universal-
credit  
Osoby, które nie mogą korzystać z usługi internetowej 
mogą złożyć wniosek przez telefon:  

 
Infolinia – Zasiłek Powszechny 0800 328 5644 
 W języku walijskim 0800 328 1744 

 
Jeśli potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku o Zasiłek 
Powszechny, Biuro Porad Obywatelskich – Citizen’s 
Advice – może tobie pomóc. Zadzwoń pod darmowy 
numer 08000 241 220 lub odwiedź stronę 
www.citizensadvice.org.uk/helptoclaim 

 
Nowa renta z tytułu niezdolności do pracy (New Style 
Employment and Support Allowance)  
Jeśli chorujesz lub jesteś na kwarantannie – może 
przysługiwać tobie renta z tytułu niezdolności do pracy. 
Renta może przysługiwać jednocześnie wraz z Zasiłkiem 
Powszechnym. Więcej informacji na temat tego 
świadczenia znajduje się na stronie 
www.gov.uk/guidance/new-style-employment-and-
support-allowance 

 
Telefon: 0800 328 5644 (wybierz opcję 3)  
Telefon tekstowy: 0800 328 1344 (wybierz opcję 3)  
Telefon – język walijski: 0800 328 1744 

 
Nowy zasiłek dla osób poszukujących pracy 
(New Style Job Seeker’s Allowance)  
Może przysługiwać tobie zasiłek, który pomoże ci w 
znalezieniu pracy. Świadczenie to może przysługiwać 
jednocześnie wraz z Zasiłkiem Powszechnym. Jeśli jesteś 
bezrobotny/a lub pracujesz mniej niż 16 godzin 
tygodniowo – może przysługiwać tobie zasiłek dla osób 
szukających pracy.  
 
Telefon: 0800 055 6688  
Telefon tekstowy: 0800 023 4888  
Język walijski: 0800 012 1888 

 
Zasiłek dla osób chorych/niepełnosprawnych 
wspierający niezależność  
(Personal Independence Payment)  
Zasiłek wspierający niezależność (Personal 
Independence Payment) przeznaczony jest na 
wsparcie finansowe osób chorujących lub 
niepełnosprawnych. 

Więcej informacji na temat tego  

 
świadczenia znajduje się na stronie www.gov.uk/pip 
. Wniosek można także złożyć dzwoniąc pod 
darmowy numer 0800 917 2222. Wszystkie oceny 
przeprowadzane pod kątem przyznania zasiłków 
związanych z problemami zdrowotnymi i 
niepełnosprawnościami zostały tymczasowo 
zawieszone, ale nadal można złożyć wniosek o to 
świadczenie. 
 
Ustawowy zasiłek chorobowy  
Jeśli jesteś zatrudniony/a, ale chorujesz lub 
przebywasz na kwarantannie, może przysługiwać 
tobie ustawowy zasiłek chorobowy (Statutory Sick 
Pay), który może pomóc tobie z kosztami utrzymania 
lub z zapłatą za czynsz i rachunki. Zasiłek chorobowy 
może tobie przysługiwać, jeśli musisz poddać się 
kwarantannie, ponieważ skontaktowano się z tobą, iż 
miałeś/aś kontakt z osobą zarażoną koronawirusem i 
nie możesz z tego powodu pracować. Więcej na 
stronie www.gov.uk/statutory-sick-pay/eligibility 
 
Program Utrzymania Pracowników 
(Job Retention Scheme) [Pracownicy na 
urlopie tymczasowym –furloughed]  
Więcej informacji znajduje się na stronie  
www.gov.uk/guidance/check-if-you-could-be-
covered-by-the-coronavirus-job-retention-
scheme 
 
Jeśli ze względu na panujące zmiany doszło do 
obniżki płac lub jeśli masz problem z utrzymaniem 
lub opłacaniem czynszu oraz/lub rachunków – 
może przysługiwać tobie wsparcie w ramach 
Zasiłku Powszechnego, czyli Universal Credit. 
 
Program wsparcia dla osób samozatrudnionych 
(Self-employment scheme) 
Program wsparcia dla osób samozatrudnionych 
został przedłużony. Jeśli nie spełniałeś/aś warunków 
podczas przyznawania pierwszej i drugiej części 
dotacji według informacji znajdujących się w 
samodzielnie rozliczonym zeznaniu podatkowym - nie 
będzie tobie przysługiwała także trzecia dotacja.   
Więcej informacji znajdziesz na stronie  
www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-
through-the-coronavirus-covid-19-self-
employment-income-support-scheme 

http://www.gov.uk/apply-universal-credit
http://www.gov.uk/apply-universal-credit
http://www.citizensadvice.org.uk/helptoclaim
http://www.gov.uk/guidance/new-style-employment-and-support-allowance
http://www.gov.uk/guidance/new-style-employment-and-support-allowance
http://www.gov.uk/guidance/new-style-employment-and-support-allowance
http://www.gov.uk/pip
http://www.gov.uk/pip
http://www.gov.uk/statutory-sick-pay/eligibility
http://www.gov.uk/guidance/check-if-you-could-be-covered-by-the-coronavirus-job-retention-scheme
http://www.gov.uk/guidance/check-if-you-could-be-covered-by-the-coronavirus-job-retention-scheme
http://www.gov.uk/guidance/check-if-you-could-be-covered-by-the-coronavirus-job-retention-scheme
http://www.gov.uk/guidance/check-if-you-could-be-covered-by-the-coronavirus-job-retention-scheme
http://www.gov.uk/guidance/check-if-you-could-be-covered-by-the-coronavirus-job-retention-scheme
http://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme
http://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme
http://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme
http://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme
http://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
ZAKWATEROWANIE 

 
Niezależnie od tego czy jesteś lokatorem w 
sektorze prywatnym czy publicznym – należy 
porozmawiać z właścicielem mieszkania jak 
najszybciej, jeśli sądzisz, że możesz mieć kłopoty 
z płatnością za czynsz lub rachunki, jako że 
mogą oni tobie jakoś pomóc. 
 
Program Wczesnego Przygotowania (Early 
Alert Scheme - dotyczy tylko lokatorów w 
sektorze prywatnym)  
Jest to niezależne wsparcie świadczone przez 
walijskie Biuro Porad Obywatelskich (Citizens 
Advice Cymru). Biuro udziela porad lokatorom z 
prywatnego sektora odnośnie ich czynszu, 
dochodów, dostępnych zasiłków i zmniejszenia 
kosztów. Ze wsparcia można korzystać już od 
momentu, kiedy staje się wiadome, że możesz 
mieć problem z zapłatą za czynsz lub rachunki. 
Biuro może ocenić twoje zarobki i wydatki i 
odpowiednio pomóc tobie w reorganizacji 
budżetu. Ponadto, biuro pomaga również w 
sporządzeniu przystępnego planu spłaty, który 
przekazywany jest właścicielowi mieszkania lub 
agentowi nieruchomości. Może to pomóc w 
spłacie długu oraz zmniejsza ryzyko utraty domu.  
 
Jeśli martwisz się o płatności za czynsz lub 
rachunki – możesz zadzwonić na Infolinię 
Pomocy Dla Zadłużonych Lokatorów Sektora 
Prywatnego pod darmowy numer 
0808 278 7920. 
 
Pożyczki dla lokatorów (dotyczy 
lokatorów z sektora prywatnego)  
Program utworzony przez spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo-kredytowe. Przeznaczony 
jest dla lokatorów z sektora prywatnego, którzy 
nie nadążają z płatnością za czynsz ze 
względu na Covid-19. Po sprawdzeniu czy 
kandydat spełnia warunki określone przez 
program pożyczkowy, pieniądze wpłacane są 
bezpośrednio na konto właściciela mieszkania, 
aby uniknąć eksmisji.  
 
Lokator jest odpowiedzialny za spłatę pożyczki, 
ale kredyt jest nisko oprocentowany (1% RRSO), 
a terminy na spłatę są przystępne – nawet do 5 
lat. Jeśli masz jakieś pytania, możesz wypełnić 
kwestionariusz na stronie https:// 
creditunionsofwales.co.uk/tsl/ , a skontaktuje 
się z tobą przedstawiciel spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej i sprawdzi czy 
program pożyczkowy będzie dla ciebie 
odpowiedni.  

 Uznaniowy Dodatek Mieszkaniowy 
(Discretionary Housing Payment - 
zarówno sektor prywatny, jak i publiczny) 
 
Dodatek mieszkaniowy to dofinansowanie, które 
pomoże tobie z uregulowaniem kosztów 
związanych z mieszkaniem, nawet jeśli 
dostajesz już zasiłek z Ministerstwa Pracy i 
Zabezpieczenia Społecznego. Decyzję o 
przyznaniu dodatku mieszkaniowego podejmują 
władze lokalne.   
 
Aby uzyskać Uznaniowy Dodatek Mieszkaniowy, 
musisz otrzymywać już Dodatek Mieszkaniowy w 
ramach starego programu zasiłku 
mieszkaniowego lub świadczenie mieszkaniowe 
jako część Zasiłku Powszechnego. 
 
 
Aby otrzymać Uznaniowy Dodatek Mieszkaniowy 
skontaktuj się z władzami lokalnymi.   
 

https://creditunionsofwales.co.uk/tsl/
https://creditunionsofwales.co.uk/tsl/


 

 

Uznaniowy Fundusz Pomocy 
Rządu Walijskiego   
Jest to opcja ostateczna - wsparcie 
finansowe dla osób w kryzysowej sytuacji 
finansowej. 

 
Dopasowanie do panującej sytuacji w 
związku z koronawirusem  
Walijski rząd poprosił personel DAF o 
dopasowanie się i zwiększenie efektywności, 
aby częściej i szybciej wypłacane były dotacje 
EAP (Pilne Wsparcie Finansowe), aby pomóc 
w trudnej sytuacji w związku z panującą 
pandemią. 

 
Pilne Wsparcie Finansowe 
(Emergency Assistance Payment - EAP) 
Jest to dofinansowanie, które pomaga w 
pokryciu niezbędnych kosztów w przypadku 
kryzysowej sytuacji finansowej, kiedy 
potrzebna jest niezwłoczna pomoc pieniężna 
z powodu np. utraty pracy lub w przypadku 
opóźnień w wypłatach zasiłków. Wsparcie to 
ma za zadanie opłacić pożywienie, gaz, prąd, 
ubrania oraz bardzo pilne potrzeby związane 
z podróżowaniem.  

 
Wniosek o Pilne Wsparcie Finansowe EAP 
można złożyć na stronie: 

4              
gov.wales/discretionary-assistance-fund-  
daf/how-apply  
lub dzwoniąc pod numer 0800 859 5924.   

 
Obniżenie Podatku Mieszkaniowego 
(Council Tax Reduction Scheme) 
 
Możesz złożyć wniosek o obniżenie podatku 
mieszkaniowego (Council Tax), lub nawet 
zwolnienie z płacenia tego podatku, jeśli 
osoby mieszkające w domu mają niskie 
zarobki  
 
Więcej informacji na stronie internetowej 
www.gov.wales/council-tax-discounts-
and-reductions-information-leaflet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WSPARCIE  
FINANSOWE 

http://gov.wales/discretionary-assistance-fund-daf/how-apply
http://gov.wales/discretionary-assistance-fund-daf/how-apply
http://www.gov.wales/council-tax-discounts-and-reductions-information-leaflet
http://www.gov.wales/council-tax-discounts-and-reductions-information-leaflet
http://www.gov.wales/council-tax-discounts-and-reductions-information-leaflet


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 
KOSZTY 

 

UTRZYMANIA 

Woda  
Jeśli masz problem z opłaceniem rachunków 
za wodę, niezwłocznie skontaktuj się ze 
swoim dostawcą. Jeśli firma Welsh Water 
jest twoim dostawcą – przygotowali oni plan 
wsparcia dla swoich klientów – plany spłaty 
oraz obniżki opłat za wodę. Więcej informacji 
znajduje się na stronie 
www.dwrcymru.com/en/My-Account/Help-
Paying-My-Water-Bill.aspx 
 
Gaz i prąd  
Brytyjskie władze ustaliły z dostawcami 
energii, iż należy podjąć kroki, aby 
wesprzeć ludzi w czasie pandemii 
koronawirusa. Każdy klient korzystający z 
usług dostawców energii, który potrzebuje 
pomocy finansowej może uzyskać wsparcie 
od swojego dostawcy np. w postaci 
określenia programu spłaty długów lub 
oceny opłat za rachunki, które mogą zostać 
obniżone lub wstrzymane, jeśli będzie taka 
potrzeba. Całkowicie wycofane zostaje na 
ten czas odłączenie (zdejmowanie) 
liczników. 
 
Internet i sieć komórkowa  
Jeśli martwisz się o opłacenie rachunku za 
Internet lub telefon komórkowy – skontaktuj 
się niezwłocznie z operatorem, ponieważ 
może mieć on przygotowany plan wsparcia 
finansowego dla swoich klientów, aby mogli 
oni pozostać podłączeni do usług operatora. 
 
Banki, karty kredytowe i pożyczki 
Wiele banków i pośredników kredytowych 
oferuje zawieszenie spłaty kredytu, 
zwiększenie limitu debetu i niskie 
oprocentowanie kredytu, aby pomóc swoim 
klientom podczas pandemii koronawirusa.    
Jeśli martwisz się o płatności bankowe lub 
spłatę karty kredytowej – skontaktuj się 
niezwłocznie ze swoim bankiem lub 
kredytodawcą, jako że mogą mieć oni 
przygotowany plan wsparcia finansowego dla 
swoich klientów. 

Darmowe Posiłki Szkolne  
Twoje dziecko (lub dzieci) nadal będą 
otrzymywać darmowe posiłki szkolne, jeśli im 
przysługują – nawet, jeśli szkoły są zamknięte 
lub jeśli dziecko musi zostać objęte 
kwarantanną lub jeśli potrzebuje być 
chronione przed COVID-19. 

 
Władze lokalne w Walii dołożyły wszelkich 
starań, aby uczniowie, którym przysługują 
darmowe posiłki szkolne, nadal je 
otrzymywali. 

 
Wewnętrzna organizacja powyższej kwestii 
może różnić się w zależności od okolicy, w 
której mieszkasz. Jeśli władze lokalne się z 
tobą dotychczas nie kontaktowały w tej kwestii 
- należy skontaktować się z nimi, aby 
dowiedzieć się w jaki sposób dokładnie działa 
program.  Aby dowiedzieć się więcej na temat 
danych kontaktowych twoich władz lokalnych 
wejdź na stronę www.gov.uk/find-local-
council. 

 
Dostęp do Dotacji na Rozwój Ucznia 
Pupil Development Grant Access 
(PDG Access)  
Jest to dofinansowanie dla rodzin, które 
może pomóc w pokryciu kosztów 
związanych ze szkołą, w szczególności 
opłaceniu mundurków szkolnych i przyborów 
szkolnych. Rodzice, których dzieciom 
przysługują darmowe posiłki szkolne mogą 
złożyć wniosek o dotację, jeśli dzieci: 

 
• Idą do klasy przygotowawczej lub na 

rok 3 (year 3) w szkole podstawowej   
• Idą na 7 rok lub 10 rok w szkole 

średniej  
• Mają 4, 7, 11 lub 14 lat w szkole 

specjalnej, lub są w bazie zasobów 
potrzeb specjalnych lub w jednostce 
skierowania ucznia 

 
Dofinansowanie jest dostępne dla dzieci, 
które są objęte opieką instytucjonalną - w 
tym przypadku w każdym wieku szkolnym 
www.gov.wales/pupil-development-grant-
access 

http://www.dwrcymru.com/en/My-Account/Help-Paying-My-Water-Bill.aspx
http://www.dwrcymru.com/en/My-Account/Help-Paying-My-Water-Bill.aspx
http://www.dwrcymru.com/en/My-Account/Help-Paying-My-Water-Bill.aspx
http://www.gov.uk/find-local-council
http://www.gov.uk/find-local-council
http://www.gov.wales/pupil-development-grant-access
http://www.gov.wales/pupil-development-grant-access
http://www.gov.wales/pupil-development-grant-access


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
ZDROWIE I 
DOBROBYT 

 
Podczas tego trudnego okresu ważne jest, 
abyśmy dbali o siebie i innych. 
 
Rząd walijski stworzył stronę internetową, na 
której można znaleźć praktyczne porady na 
temat tego jak zachować bezpieczeństwo i 
wspierać zdrowie psychiczne i dobrobyt – 
zarówno własny, jak i innych osób 
mieszkających w twojej okolicy. Więcej 
informacji na stronie:  
gov.wales/safe-help. 
 
Live Fear Free (Żyj Bez Strachu)  
Telefon zaufania Live Fear Free (Żyj Bez 
Strachu) oferuje łatwy dostęp do poufnego 
wsparcia oraz porady w wielu kwestiach, 
które mogą pomóc tobie niezależnie od 
sytuacji, w której się znajdujesz. Infolinia 
działa 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, 
jest darmowa i nie pojawi się na wykazie 
rozmów na twoim rachunku za telefon.  
 
Telefon zaufania oferuje pomoc i wsparcie 
wszystkim osobom, które są maltretowane, 
doświadczają przemocy domowej lub 
przemocy na tle seksualnym lub znają kogoś 
kto takiej przemocy doświadcza. 
 
Z Live Fear Free Można skontaktować się na 
cztery sposoby: 
 
Przez telefon: 0808 80 10 800  
Poprzez SMS: 07860 077333  
E-mail: info@livefearfreehelpline.wales  
Chat na żywo: www.gov.wales/live-fear-free 

Linia zapewniająca pomoc - C.A.L.L.  
Rozmawianie o zmartwieniach i problemach 
może sprawić, że będzie tobie łatwiej. 
Wsparcie jest dostępne. Telefon zaufania 
C.A.L.L. to działająca w Walii dedykowana 
linia zapewniająca pomoc w kwestii zdrowia 
psychicznego. C.A.L.L. zapewnia poufną 
pomoc w postaci wysłuchania oraz wsparcia 
emocjonalnego i pomoże tobie 
znaleźć odpowiednie wsparcie dostępne w 
twojej okolicy, w tym organizacje 
charytatywne i wolontariaty.  
 
Z C.A.L.L. można skontaktować się 
dzwoniąc pod numer 0800 132 737 lub 
wysyłając SMS o treści ‘help’ na numer 
81066. Strona internetowa C.A.L.L to: 
www.callhelpline.org.uk 
 
Telefon zaufania w sprawie 
nadużywania substancji 
uzależniających Strona internetowa: 
www.dan247.org.uk Telefon 
darmowy: 0808 808 2234  
Lub wyślij SMS o treści DAN na: 81066 
 
Przemoc domowa  
Aby uzyskać pomoc w przypadku 
doświadczania przemocy domowej odwiedź 
stronę:  
www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/Teulu/  
gender-violence/domestic-violence-and-  
abuse-getting-help 
 
Dewis Walia  
Internetowa baza danych z zasobami 
związanymi ze wsparciem dobrobytu.  
Więcej informacji na stronie: 
www.dewis.wales. 

http://gov.wales/safe-help
mailto:info%40livefearfreehelpline.wales?subject=
http://www.gov.wales/live-fear-free
http://www.callhelpline.org.uk/
http://www.dan247.org.uk/
http://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/Teulu/gender-violence/domestic-violence-and-abuse-getting-help
http://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/Teulu/gender-violence/domestic-violence-and-abuse-getting-help
http://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/Teulu/gender-violence/domestic-violence-and-abuse-getting-help
http://www.dewis.wales/


 

 

Informacje dla Rodziny   
Darmowe informacje na temat usług i 
aktywności dla dzieci, młodzieży i rodzin. 
Więcej na stronie gov.wales/find-your-
local-family-information-service 

 
Dodatkowe potrzeby związane z nauką  
SNAP Walia udziela informacji, porad i 
wsparcia rodzicom, dzieciom i młodym 
osobom którzy mają, lub mogą mieć, 
dodatkowe potrzeby związane z nauką. Aby 
dowiedzieć się więcej odwiedź stronę:  
www.snapcymru.org. 

 
Rodzice  
Darmowe i praktyczne wskazówki i porady 
na temat wszelkich wyzwań, z którymi 
zmagają się rodzice. Więcej informacji na 
stronie: gov.wales/parenting-give-it-time. 

Zespół Wsparcia Młodzieży z Mniejszości 
Etnicznych 
(Ethnic minorities Youth Support Team) 
Zespół Wsparcia Młodzieży z Mniejszości 
Etnicznych oferuje usługi i wsparcie dla 
młodzieży, rodzin i osób z mniejszości 
etnicznych, w tym dla uchodźców i osób 
ubiegających się o azyl mieszkających w 
Walii. Więcej informacji na stronie: 
www.eyst.org.uk. 
 
Fundacja dla Opiekunów Carers Trust 
Walia  
Krajowa organizacja charytatywna 
zajmująca się wsparciem opiekunów, 
którzy nie otrzymują wynagrodzenia. 
Więcej informacji na stronie: 
www.carers.org. 
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Biuro Porad Obywatelskich - Citizen’s 
Advice Walia  
Zespół oferuje darmowe, poufne porady 
w wielu kwestiach np. porady w 
przypadku problemów z pieniędzmi, 
długami lub zasiłkami. 

 
Aby porozmawiać z doradcą, zadzwoń pod 
numer   
0800 702 2020 (9:00 – 17:00, od 
poniedziałku do piątku). Więcej informacji 
można również uzyskać na stronie, gdzie 
można porozmawiać z doradcą online: 
www.citizensadvice.org.uk/wales/about-
us/contact-us/contact-us/contact-us 

Care and Repair   
Agencje Care and Repair udzielają informacji 
i porad oraz oferują praktyczne usługi, które 
pomagają chronić starsze osoby mieszkające 
w Walii i pomagają w zapewnieniu seniorom 
domowego ciepła. 
 
Zespół Care and Repair dostarcza i instaluje 
sprzęt medyczny oraz pomocniczy dla 
niepełnosprawnych, jak i rozmaite akcesoria, 
wykonuje czynności związane z utrzymaniem 
domu, pomaga zwiększyć dochody i uzyskać 
dostęp do dotacji. Zespół Care and Repair 
również pomaga przygotować dom do 
bezpiecznego powrotu ze szpitala.  
 
Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń pod 
numer 0300 111 3333 lub wejdź na stronę 
www.careandrepair.org.uk 
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Jeśli jesteś na kwarantannie, a znajomi i 
sąsiedzi nie są w stanie tobie pomóc, 
skontaktuj się z lokalnym centrum 
wolontariatu (County Voluntary Council) aby 
uzyskać wsparcie i porady. Więcej informacji 
na stronie: 
www.thirdsectorsupport.wales/contact 
 
Porady dla Seniorów (Age Cymru Advice)  
Bezpłatne, poufne, obiektywne i dwujęzyczne 
biuro porad dla osób powyżej 50 roku życia 
mieszkających w Walii. Biuro pomaga 
starszym osobom i ich rodzinom, znajomym, 
opiekunom i zajmujących się nimi 
specjalistom, udzielając informacji i porad w 
kwestiach, które dotyczą starszych osób.  
 
Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń pod 
numer 08000 223 444 w godzinach 9:30 – 
16:30, od poniedziałku do piątku lub 
napisz email: advice@agecymru.org.uk 

 
Biuro ds. zdrowia psychicznego i porad 
finansowych (Mental Health and Money 
Advice Service)  
Jako część Mental Health UK (Zdrowie 
Psychiczne UK) organizacja Hafal uruchomiła 
Biuro ds. zdrowia psychicznego i porad 
finansowych. Biuro to wspiera osoby z 
problemami związanymi ze zdrowiem 
psychicznym i kłopotami finansowymi, w tym 
opiekunów, znajomych, rodziny i specjalistów 
mieszkających w okolicy. 
 
Więcej informacji można uzyskać na stronie 
www.hafal.org/recovery/finance-money 
 
Nawet jeśli uważasz, że możesz nie być 
uprawniony/a do uzyskania wsparcia 
finansowego – nadal możesz uzyskać 
pomoc w kwestii codziennych wydatków. 

             KONTAKT 

http://www.citizensadvice.org.uk/wales/about-us/contact-us/contact-us/contact-us
http://www.citizensadvice.org.uk/wales/about-us/contact-us/contact-us/contact-us
http://www.citizensadvice.org.uk/wales/about-us/contact-us/contact-us/contact-us
http://www.careandrepair.org.uk/
http://www.thirdsectorsupport.wales/contact
mailto:advice%40agecymru.org.uk?subject=
http://www.hafal.org/recovery/finance-money



