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WHITECHAPEL CENTRE SERVICES 

 
 
 V komplexu “The Whitechapel Centre’s”  Langsdale Street  se nachází řada 
rozdílných služeb. 
 
ZPROSTŘEDKOVACÍ SLUŽBA BEZDOMOVCŮM  
 
Následující služby jsou  k dispozici všem bezdomovcům.  Nalezli jste-li v 
současnosti ubytování, či jste-li v riziku se stát bezdomovcem,  můzeme s 
Vámi hovořit o službách, které by mohly vyhovovat Vašim potřebám.  
 
One to One Support – pohovor tváří v tvář: všední dny od 8:00; neděle 11:00-
14:30 hodin 
Pomoc se získáním ubytování, v jednání v otázkách Vašich prostředků, v 
přístupu ke zdravotní péči, se žádostí o podporu, při hledáni vzdělávacích a 
zaškolovacích potřeb a mnoho dalších záležitostí. 
 
Máme přistup k telefonní tlumočnické službě a současně máme pracovníka, 
zaškoleného specielně k zajištění potřeb lidí z následujících zemí: 
 

• Česká republika 
• Lotyšsko 
• Litva 
• Slovenská republika 
• Polsko 
• Rumunsko 
• Estonsko 
• Slovinsko 
• Maďarsko 
• Bulharsko 
• Rumunsko 

 
Můžeme Vám poradit jak získat  National Insurance Number (číslo národního 
pojištění), jak se zapsat na Worker’s Registration Scheme (registrace 
pracujících) a je možné Vám pomoci s návratem domu, jste-li bezdomovec.  
 
Open Access Drop In: středy od 8:00-10:30 hodin 
snídaně, sprchy, pračky, sušičky a místo k odpočinku. 
 
Aktivity a výlety: všední dny od 10:30 –12:30 hodin 
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Příležitost k zábavě a vybudováni Vašeho sebevědomí.  
 
Akreditované/strukturované vzdělávání: všední dny 13:00-15:00 hod 
Kurzy, které Vám pomohou vytvořit schopnost obhospodařovat bydlení, nebo 
Vás připraví k zaměstnání. Tyto lekce budou zahrnovat bezplatné kurzy 
anglického jazyka pro osoby mluvící cizím jazykem ‘English for Speakers of 
Other Languages’. 
 
Ordinace 
Místní ordinace zdravotních zprostředkovatelů, ošetřujících agentur a JET 
(práce, zaměstnání, zaškolení). Pracovník JET Vám může pomoci  se žádostí o 
práci, včetně prokázání zaměstnavatelům ekvivalenci kvalifikace získané v 
zahraničí. 
 
 
SKUPINA UBYTOVACÍCH A SOCIÁLNÍCH PRÁV 
 
Je k dispozici každému, kdo je bezdomovec, žijící v hostelu, mající potíže s 
nájmem, nebo je v ohroženém ubytování.  
 
Tato služba je dostupná bezdomovcům od 8:00 hodin a dále všem od 10:30 
hodin ve všední dny – není zapotřebí se objednat. Pracovník konající službu je 
k dispozici o nedělích od 11:00 do 14:30 hodin. 
 
Nabízíme pomoc: 
 

• Najít hostel a permanentní ubytovaní 
• Vyřešit problémy s platbou sociální podpory a zajistit, že obdržíte 

peníze, na které máte nárok. 
• Spojit se s lékaři a ošetřujícími agenturami 
• S žádostí o přídavky 
• Jednaní s procesem vystěhování z bytu 
• V obhospodaření dluhů a nezaplaceného nájemného 
• V organizování oprav 

 
Pracovnící ubytovacích a sociálních práv Vás mohou navštívit  ve Vašem 
příbytku na podkladě objednávky, nebo dáváte-li přednost, mohou se s Vámi 
setkat přímo v centru. 
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STREET OUTREACH  
 
Tým Whitechapel Centre’s Street Outreach se nachází v prostoru Langsdale 
Street a nabízí  tváří v tvář pomoc  bezdomovcům  k získání přístřeší. 
 
JAK ZAŽÁDAT? 
 
Žadost je snadná.  Pro jakoukoliv službu, máte tyo možnosti: 
 

• Navštívit centrum během otvírací doby, kde se Vaše potřeby zhodnotí 
• Dále, nejste-li v krizi a potřebujete-li pomoc v záležitostech ubytování, 

nebo sociálních práv, můžete se s námi spojit se žádostí o doporučující 
formulář.     

 
Zavolejte nám na telefonní čislo: 0151 207 7617 a my Vám odešleme formulář 
poštou. 
 
Nebo: 
 
Stáhněte si tento formulář z  www.whitechapelcentre.co.uk 
 
 
Za jakékoliv naše služby nemusíte platit. 
 
 
SPOJTE SE S NÁMI 
 
Vítáme Vaše dotazy ohledně 
 

• zprostředkující služby bezdomovcům 
• skupiny ubytovacích a sociálních práv 
• týmu Street Outreach  

 
Spojte se prosím s námi v 
 
The Whitechapel Centre 
Langsdale St 
Liverpool L3 8DU 
 
Tel: 0151 207 7617  
 
Fax: 0151 207 4093 
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