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VAITČEPELIO CENTRO TARNYBOS 
 

 
Vaitčepelio centro (angl. „The Whitechapel Centre“) Lengsdeilo (angl. 
„Langsdale“) gatvės skyriuje yra įsikūrusios kelios skirtingos tarnybos. 
 
GALIMYBIŲ SUTEIKIMO BENAMIAMS TARNYBA 
 
Toliau nurodytomis paslaugomis gali pasinaudoti visi benamiai.  Jei neseniai 
radote, kur apsistoti arba jums gresia tapimo benamiu pavojus, pasikalbėsime 
su jumis apie tai, kokios paslaugos galėtų atitikti jūsų poreikius. 
 
Individuali parama: darbo dienomis nuo 8.00, sekmadieniais nuo 11.00 iki 
14.30 
Pagalba gaunant būstą, įveikiant piktnaudžiavimą medžiagomis, gaunant 
sveikatos paslaugas, kreipiantis dėl pašalpų, mokymosi poreikių išaiškinimas ir 
daug daugiau! 
 
Turime galimybę pasinaudoti vertėjų paslaugomis telefonu, taip pat turime 
darbuotoją, kuris specialiai išmokytas padėti žmonėms iš šių valstybių: 
 

• Čekija 
• Lietuva 
• Latvija 
• Slovakija 
• Lenkija 
• Rumunija 
• Estija 
• Slovėnija 
• Vengrija 
• Bulgarija 

 
Galime pakonsultuoti dėl socialinio draudimo numerio (angl. „National 
Insurance Number“) gavimo, prisijungimo prie darbuotojų registravimo 
programos (angl. „Worker’s Registration Scheme“), taip pat galime padėti 
grįžti į namus, jei nakvojate gatvėje. 
 
Laikas, kai galima užeiti laisvai: darbo dienomis 8.00-10.30. 
Pusryčiai, dušas, skalbyklė, džiovyklė ir vieta pailsėti. 
 
Veiklos seansai ir išvykimas: darbo dienomis 10.30-12.30 
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Galimybė smagiai praleisti laiką ir padidinti pasitikėjimą. 
 
Akredituotas/struktūrinis mokymas: darbo dienomis 13.00-15.00 
Kursai, padėsiantys įgyti nuomojamo turto priežiūros įgūdžių arba pasiruošti 
dirbti.  Į šiuos seansus taip pat įeina nemokamos anglų kalbos pamokos 
kalbantiems kitomis kalbomis. 
 
Operacijos 
Operacijos vietoje, kurias vykdo sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai, 
gydymo agentūros ir JET (angl. „Jobs, Employment, Training“) atstovai.  JET 
darbuotojas gali padėti kreiptis dėl darbo, įskaitant pagalbą darbuotojui 
pademonstruojant, kad užsienyje įgyta kvalifikacija yra ne blogesnė. 
 
 
BŪSTO IR GEROVĖS TEISIŲ KOMANDA 
 
Padeda visiems, kas yra benamiai, gyvena nakvynės namuose, sunkiai verčiasi 
nuomodami arba būsto atžvilgiu yra pažeidžiami. 
 
Nuo 8.00 paslaugos teikiamos benamiams, o nuo 10.30 val. – visiems, iš anksto 
susitarti dėl susitikimo nereikia.  Sekmadieniais 11.00-14.30 val. dirba budintis 
socialinis darbuotojas. 
 
Siūlome pagalbą: 
 

• Susirandant nakvynės namus ir nuolatinį būstą 
• Sprendžiant problemas dėl socialinių išmokų ir užtikrinant, kad gaunate 

pinigus, kuriuos turite teisę gauti 
• Susisiekiant su gydytojais ir gydymo agentūromis 
• Kreipiantis dėl pašalpų 
• Tvarkant iškeldinimo procedūras 
• Administruojant skolas ir pradelstus nuomos mokesčius 
• Organizuojant remontą 

 
Būsto ir gerovės teisių komandos nariai gali aplankyti jus jūsų būste iš anksto 
susitarę arba, jei norite, galite susitikti su jais centre. 
 
 
GATVĖS PASLAUGŲ CENTRAS 
 
Vaitčepelio centro Gatvės paslaugų centro komanda įsikūrusi Lengsdeilo 
gatvės skyriuje. Ji siūlo individualią paramą benamiams iš gatvės persikelti į 
namus. 
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KAIP KREIPTIS? 
 
Kreiptis lengva.  Jei reikia bet kurios iš paslaugų, galite: 
 

• Užsukti į centrą jo darbo valandomis ir įvertinsime jūsų poreikius. 
• Be to, jei jūsų situacija nėra kritinė, ir jums reikia Būsto ir gerovės 

teisių komandos paramos, galite kreiptis į mus dėl perdavimo formos 
(angl. „referral form“).    

 
Paskambinkite mums telefonu 0151 207 7617 ir formą išsiųsime jums paštu 
 
arba 
 
Atsisiųskite formą iš www.whitechapelcentre.co.uk 
 
 
Už jokias mūsų paslaugas mokėti nereikia 
 
 
SUSISIEKITE SU MUMIS 
 
Maloniai priimsime jūsų užklausas apie: 
 

• Galimybių suteikimo benamiams tarnybą 
• Būsto ir gerovės teisių komandą 
• Gatvės paslaugų centro komandą 

 
Mūsų adresas: 
 
The Whitechapel Centre 
Langsdale St 
Liverpool L3 8DU 
 
Tel.: 0151 207 7617  
 
Faksas: 0151 207 4093 
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