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USŁUGI OŚRODKA WHITECHAPEL 
 

 
Ośrodek Whitechapel przy ulicy Langsdale Street świadczy szereg różnych 
usług. 
 
POMOC DLA KOCZUJĄCYCH  
(ROUGH SLEEPER ENABLEMENT SERVICE) 
 
Poniższe usługi dostępne są dla wszystkich osób koczujących. Osobom, które 
niedawno znalazły mieszkanie lub którym grozi bezdomność oferujemy 
informacje o usługach, które najlepiej odpowiadałyby ich potrzebom.  
 
Indywidualne wsparcie: dni powszednie w godz. 8.00-14.30, niedziela w godz. 
11.00-14.30 
Pomoc w znalezieniu mieszkania, radzeniu sobie z uzależnieniem od środków 
odurzających, dostępie do usług zdrowotnych, składaniu wniosków o 
świadczenia socjalne, rozpoznaniu potrzeb w zakresie kształcenia i szkolenia 
oraz wielu innych sprawach!  
 
Mamy dostęp do telefonicznych usług tłumaczeniowych oraz dysponujemy 
pracownikiem przeszkolonym specjalnie do zaspokajania potrzeb osób z 
następujących krajów:  
 

• Czechy 
• Litwa 
• Łotwa 
• Słowacja 
• Polska 
• Rumunia 
• Estonia 
• Słowenia 
• Węgry 
• Bułgaria 
• Rumunia 

 
Udzielamy porad w zakresie uzyskiwania numeru ubezpieczenia społecznego 
(National Insurance Number) i rejestracji w Programie Rejestracji 
Pracowników (Worker’s Registration Scheme) oraz możemy pomóc osobom 
koczującym w powrocie do ojczyzny.  
 
Świetlica „Open Access”: dni powszednie w godz. 8-10.30 
Śniadanie, prysznic, pralka, suszarka i miejsce do odpoczynku 
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Zajęcia i wycieczki: dni powszednie w godz. 10.30-12.30 
 
Możliwość przyjemnego spędzenia czasu i nabrania większej pewności siebie 
 
Kształcenie akredytowane/zorganizowane: dni powszednie w godz. 13.00-
15.00 Kursy mające na celu rozwinięcie umiejętności w zakresie najmowania 
lokalu i przygotowania do pracy. Zajęcia te obejmują również bezpłatne 
lekcje języka angielskiego dla obcokrajowców.  
 
Poradnie 
Przy ośrodku działają poradnie prowadzone przez dostawców usług 
medycznych, agencje leczenia uzależnień oraz JET (Jobs, Employment, 
Training).  Pracownicy JET-u oferują pomoc w zakresie ubiegania się o pracę, 
obejmującą przedstawianie pracodawcom odpowiedników kwalifikacji 
zdobytych zagranicą.   
 
 
ZESPÓŁ DS. MIESZKANIOWYCH I SOCJALNYCH (HOUSING AND WELFARE 
RIGHTS TEAM) 
 
Zespół oferuje pomoc wszystkim osobom bezdomnym, przebywającym w 
schroniskach, doświadczającym trudności w najmowaniu lokalu lub narażonym 
na niebezpieczeństwo w obecnym domu.  
 
Usługa ta dostępna jest bez konieczności wcześniejszego umawiania terminu 
wizyty w dni powszednie od godz. 8.00 dla osób koczujących oraz od godz. 
10.30 dla wszystkich pozostałych osób. W niedzielę pracownik dyżurny 
dostępny jest w godz. od 11.00-14.30. 
 
Oferujemy pomoc w: 
 

• znalezieniu schroniska i stałego zakwaterowania, 
• rozwiązywaniu problemów w zakresie świadczeń socjalnych i 

zagwarantowaniu otrzymywania należnych świadczeń pieniężnych, 
• nawiązaniu kontaktu z lekarzami i agencjami leczenia uzależnień,  
• składaniu wniosków o pomoc finansową, 
• radzeniu sobie w postępowaniu eksmisyjnym, 
• zarządzaniu długami i zaległościami w opłatach za czynsz,  
• zamawianiu usług naprawczych. 

 
Z pracownikami Zespołu ds. Mieszkaniowych i Socjalnych można spotkać się, 
wedle życzenia, w ośrodku lub, po uprzednim ustaleniu terminu, w miejscu 
zamieszkania.   
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POMOC POTRZEBUJĄCYM Z ULICY (STREET OUTREACH) 
 
Zespół Pomocy Potrzebującym z Ulicy Ośrodka Whitechapel przy ulicy 
Langsdale Street oferuje indywidualne wsparcie osobom koczującym w 
znalezieniu dachu nad głową.  
 
SKŁADANIE WNIOSKÓW 
 
Proces składania wniosków nie jest skomplikowany.  Aby skorzystać z 
dowolnej z naszych usług: 
 

• należy osobiście odwiedzić nasz ośrodek w godzinach jego pracy i 
poddać się ocenie swoich potrzeb, 

• dodatkowo, osoby, które nie znajdują się w sytuacji kryzysowej, a 
wymagają wparcia w zakresie spraw mieszkaniowych i socjalnych mogą 
skontaktować się z nami w celu uzyskania wniosku o skierowanie.  

 
Formularz wniosku można otrzymać pocztą po uprzednim złożeniu zamówienia 
pod numerem 0151 207 7617 
 
lub 
 
pobrać ze strony internetowej: www.whitechapelcentre.co.uk 
 
Wszystkie nasze usługi świadczone są bezpłatnie.  
 
KONTAKT 
 
Informacji udzielamy w sprawach dotyczących:  

• Pomocy dla Koczujących (Rough Sleeper Enablement Service) 
• Zespołu ds. Mieszkaniowych i Socjalnych (Housing and Welfare Rights 

Team) 
• Zespołu Pomocy Koczującym z Ulicy (Street Outreach Team) 

 
Prosimy o kontakt pod adresem: 
 
The Whitechapel Centre 
Langsdale St 
Liverpool L3 8DU 
 
Tel.: 0151 207 7617  
 
Faks: 0151 207 4093 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


