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SERVICIILE OFERITE LA CENTRUL WHITECHAPEL 
 

 
Centrul Whitechapel aflat în locaţia din strada Langsdale oferă servicii 
diferite. 
 
SERVICIU DE AJUTORARE A PERSOANELOR FĂRĂ LOCUINŢĂ 
 
Următoarele servicii sunt disponibile tuturor persoanelor fără locuinţă stabilă. 
Dacă aţi găsit un adăpost de curând, sau dacă riscaţi să vă pierdeţi locuinţa, 
vom discuta cu dvs. în privinţa serviciilor ce v-ar putea ajuta. 
 
Sprijin individualizat: în timpul săptămânii de la 8 dimineaţa; duminica între 
11.00 AM-2.30 PM 
Ajutor cu accesul la cazare, rezolvare a situaţiilor create de dependenţa de 
substanţe, accesul la servicii medicale, petiţionarea pentru beneficii, 
verificare cerinţelor de educaţie şi pregătire profesională, precum şi multe 
altele! 
 
Avem la dispoziţie un serviciu de interpretare telefonică şi avem un lucrător 
care este pregătit în mod special pentru a ajuta persoane originare din 
următoarele ţări: 
 

• Republica Cehă 
• Lituania 
• Letonia 
• Slovacia 
• Polonia 
• România 
• Estonia 
• Slovenia 
• Ungaria 
• Bulgaria 

 
Vă putem îndruma cum să obţineţi un număr naţional de asigurare, să vă 
alăturaţi schemei de înregistrare a lucrătorilor şi chiar vă putem ajuta să vă 
întoarceţi acasă dacă vagabondaţi.  
 
Acces liber oricui: în timpul săptămânii 8-10.30 dimineaţa. 
Mic dejun, duş, maşină de spălat şi uscător, şi un loc pentru a vă odihni. 
 
Sesiuni de activităţi şi excursii: în timpul săptămânii 10.30-12.30 dimineaţa 
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O şansă de a vă distra şi a reconstrui încrederea în sine.  
 
Educaţie acreditată/organizată: în timpul săptămânii, de la 1PM-3PM 
Cursuri ce vă vor ajuta să ştiţi cum să aveţi grijă de o locuinţă sau să vă 
pregătiţi pentru un loc de muncă. Aceste sesiuni vor include lecţii gratuite de 
„Engleză pentru vorbitori de alte limbi”.  
 
Operaţii 
Operaţii chirurgicale efectuate la locaţie de furnizorii de servicii medicale, 
agenţii de tratament şi JET (locuri de muncă, ocuparea forţei de muncă, 
calificare profesională). Lucrătorul JET vă poate ajuta să depuneţi cereri 
pentru locuri de muncă, inclusiv demonstrarea pentru angajatori a 
„echivalenţei” calificărilor profesionale obţinute în străinătate. 
 
 
ECHIPA PENTRU DREPTUL LA LOCUINŢĂ ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
 
Disponibilă tuturor celor care nu au locuinţă, sunt cazaţi într-un hostel, au 
probleme cu chiria sau sunt într-o situaţie delicată cu adăpostul. 
 
Acest serviciu este disponisibl celor care vagabondează începând cu ora 8 
dimineaţa şi tuturor începând cu 10.30 dimineaţa în timpul săptămânii – nu 
este nevoie de programare. Lucrătorul de serviciu este disponibil duminica 
între 11 AM- 2.30 PM. 
 
Vă oferim ajutorul pentru: 
 

• Găsirea de cazare permanentă sau la hostel 
• Rezolvarea problemelor cu beneficiile de asistenţă socială şi asigurarea 

că veţi primi banii la care aveţi dreptul 
• A face legătura cu medicii şi agenţiile de tratament 
• Depunerea cererii pentru fonduri 
• A se ocupa cu procedura de evacuare 
• Organizarea datoriilor şi a chiriei restante 
• Organizarea reparaţiilor 

 
Lucrătorii pentru dreptul la locuinţă şi asistenţă socială pot să vă viziteze 
acolo unde sunteţi cazaţi, pe baza unei întâlniri planificate, sau, dacă 
preferaţi, pot să se întâlnească cu dvs. la sediul centrului.  
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ECHIPA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A STRĂZII 
 
Echipa de asistenţă socială a străzii a centrului Whitechapel este în locaţia din 
strada Langsdale şi oferă sprijin individual celor care vagabondează, 
ajutându-i să se întoarcă la adăpost. 
 
CUM MĂ ÎNSCRIU? 
 
Înscrierea este uşoară. Pentru oricare dintre servicii puteţi: 
 

• Să vă prezentaţi la centru în timpul orelor de program şi vom 
determina care sunt cerinţele dvs.  

• Adiţional, dacă nu sunteţi în criză şi aveţi nevoie de ajutor privitor la 
locuinţă şi asistenţa socială, puteţi să ne contactaţi printr-un formular 
de sesizare.   

 
Sunaţi-ne la 0151 207 7617 şi vă vom trimite un formular prin poştă 
 
Sau 
 
Descărcaţi formularul de la www.whitechapelcentre.co.uk 
 
 
Nu trebuie să plătiţi pentru nici unul dintre serviciile oferite de noi 
 
 
CONTACTAŢI-NE 
 
Vă aşteptăm întrebările privitoare la 
 

• Serviciul de ajutor al persoanelor fără locuinţă 
• Echipa pentru drepturi de cazare şi asistenţă socială 
• Echipa de asistenţă socială a străzii 

 
Vă rugăm să ne contactaţi la 
 
Centrul Whitechapel 
Strada Langsdale 
Liverpool L3 8DU 
 
Tel: 0151 207 7617  
 
Fax: 0151 207 4093 
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