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A WHITECHAPEL CENTRE SZOLGÁLAT 
 

 
A Whitechapel Centre Langsdale Street-i központjában többféle szolgáltatás 
vehető igénybe. 
 
HAJLÉKTALANELLÁTÓ SZOLGÁLAT 
 
Hajléktalanok számára az alábbi szolgáltatások érhetők el. Ha frissen talált 
szálláslehetőséget, vagy hajléktalanná válás fenyegeti, elmondjuk, mely 
szolgáltatásaink felelhetnek meg az Ön igényeinek. 
 
Személyes kapcsolattartón keresztüli támogatás: hétköznap 8:00 órától, 
vasárnap 11:00 és 14:30 között 
Segítünk a szálláskeresésben, a megélhetési problémákban, egészségügyi 
szolgáltatások igénybevételében, támogatások igénylésében, tanulási, képzési 
lehetőségek keresésében és még sok egyéb kérdésben! 
 
Rendelkezünk telefonos tolmácsszolgálattal, valamint kifejezetten az alábbi 
országokból érkezett személyek szükségleteivel kapcsolatos képzésben 
részesült munkatárssal: 
 

• Cseh Köztársaság 
• Litvánia 
• Lettország 
• Szlovákia 
• Lengyelország 
• Románia 
• Észtország 
• Szlovénia 
• Magyarország 
• Bulgária 

 
Segítünk adó- és társadalombiztosítási számhoz (National Insurance Number) 
jutni, bekerülni a munkavállalók nyilvántartásába (Worker’s Registration 
Scheme), illetve segítünk a hazajutásban, amennyiben hajléktalanná vált. 
 
Nappali ellátás: hétköznap 8:00-10:30. 
Reggeli, zuhanyzási lehetőség, mosó- és szárítógép-használati, valamint 
pihenési lehetőség. 
 
Szabadidős tevékenységek és kirándulások: hétköznap 10:30-12:30 
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Szórakozási és önbizalom-építési lehetőség. 
 
Akkreditált/strukturált képzés: hétköznap 13:00-15:00 
Lakhatási lehetőséghez jutást segítő és munkavállalási előkészítő tanfolyamok. 
A képzéshez „Angol nyelv idegen anyanyelvűek számára” (English for 
Speakers of Other Languages) tanfolyam is tartozik. 
 
Személyes konzultáció 
Egészségügyi szolgáltatók, kábítószer- és egyéb függőségek kezelésével 
foglalkozó szervezetek, valamint munkavállalási és képzési támogatószolgálat 
(JET) által biztosított személyes konzultáció. A JET munkatársa segíthet a 
munkára való jelentkezésben, többek között a külföldön szerzett végzettségek 
„egyenrangúságának” munkáltatók felé történő bemutatásával. 
 
 
LAKHATÁSI ÉS JÓLÉTI JOGVÉDŐI CSOPORT 
 
Minden lakhatással nem rendelkező, hajléktalanszállón lakó, lakhatást kereső 
vagy bizonytalan lakhatással rendelkező személy számára rendelkezésre áll. 
 
A szolgáltatás hétköznapokon, hajléktalanok számára 8:00-tól, mások számára 
10:30-tól áll rendelkezésre, bejelentkezés nem szükséges. Vasárnapi napokon 
az ügyeletes munkatárs 11:00 és 14:30 között érhető el. 
 
Az alábbiakban tudunk segíteni: 
 

• Hajléktalanszálló, valamint állandó lakhatási lehetőség keresése 
• A jóléti támogatásokkal kapcsolatos problémák megoldása és annak 

biztosítása, hogy Ön minden segélyt megkapjon, amelyre jogosult 
• Orvosok, valamint kábítószer- és egyéb függőségek kezelésével 

foglalkozó szervezetek kiközvetítése 
• Támogatások megpályázása 
• Kilakoltatási eljárások kezelése 
• Adósságok és lakbérhátralékok kezelése 
• Javítási munkák intézése 

 
A Lakhatási és jóléti jogvédői csoport munkatársai kívánsága szerint lakhelyén 
látogathatják meg Önt, vagy központunkban is találkozhat velük. 
 
UTCAI SZOLGÁLAT 
 
A Whitechapel Centre utcai szolgálatának munkatársai a Langsdale Streeten 
lévő központunkhoz tartoznak, és hajléktalanok számára nyújtanak személyes 
támogatást a lakhatási lehetőség keresésében. 
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IGÉNYBEJELENTÉS 
 
Az igénybejelentés egyszerű, bármely szolgáltatás kérése esetén az alábbi 
lehetőségek közül választhat: 
 

• Személyes megjelenés a központban nyitvatartási idő alatt, igényei 
megállapítása céljából 

• Továbbá, amennyiben Ön nincs válsághelyzetben, de a Lakhatási és 
jóléti jogvédői csoport munkatársainak támogatását szeretné kérni, mi 
biztosítjuk az ehhez szükséges űrlapot. 

 
Hívja a 0151 207 7617 számot, és postai úton elküldjük Önnek az űrlapot. 
 
Vagy 
 
Töltse le az űrlapot a www.whitechapelcentre.co.uk weboldalról. 
 
 
Minden szolgáltatásunk ingyenes 
 
 
KAPCSOLAT 
 
Készséggel állunk rendelkezésére, amennyiben a 
 

• Hajléktalanellátó szolgálat 
• Lakhatási és jóléti jogvédői csoport, illetve  
• Utcai szolgálat 

 
csoportokkal kapcsolatos kérdése van. 
 
Az alábbi elérhetőségen keresztül fordulhat hozzánk: 
 
The Whitechapel Centre 
Langsdale St 
Liverpool L3 8DU 
Egyesült Királyság 
 
Tel: 0151 207 7617  
 
Fax: 0151 207 4093 
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