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Acesta este un scurt ghid pentru   

sprijinul financiar care ar putea   

fi disponibil pentru a vă ajuta acum. 
 
 

Înțelegem că pandemia cu  

Coronavirus este deosebit de   

îngrijorătoare dacă aveți dificultăți   

în a vă plăti facturile și/sau chiria,   

dar există ajutor și sfaturi disponibile  

pentru a vă ajuta.  
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2 
PIERDERE 
VENIT 

Suport din partea Guvernului Welsh  
 
Schemă suport pentru auto izolare  
Ați putea primi o sumă de £500 pentru a vă 
ajuta cu pierderea veniturilor dacă vi s-a spus 
să vă auto izolați și nu puteți lucra de acasă. 
Dacă ați testat pozitiv pentru COVID-19 sau 
vi s-a cerut în mod formal să vă auto izolați 
de către Serviciul Testare, Monitorizare, 
Protecție NHS Wales pe data sau după data 
de 23 Octombrie 2020, puteți aplica pentru a 
solicita plata.  
 
 
Schema suport pentru auto izolare este pentru 
cei cu venituri mici care nu pot lucra de acasă 
și trebuie să se auto izoleze.  
 
Plățile vor fi taxate dar sunt exceptate de la 
plata contribuțiilor pentru Asigurarea 
Națională. Nu ar trebui să vă afecteze dacă 
primiți beneficii.  
 
Pentru a verivica dacă sunteți eligibil și cum 
să aplicați contactați Autoritatea Locală.  
 
Sub rezerva îndepliniri criteriilor de 
eligibilitate, schema este disponibilă părinților 
și îngrijitorilor copiilor până și inclusiv Anul 8 
(sau până la varsta de 25 de ani dacă 
studentul are nevoi multiple și complexe) 
cărora li s-a cerut să se auto izoleze.  

 
Plăți Discreționare  
Dacă îndepliniți majoritatea criteriilor dar nu 
primiți beneficii, ați putea aplica pentru o 
plată discreționară la Autoritatea Locală.  
Plățile disceționare se efectuează doar în 
circumstanțe excepționale.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
PIERDERE 

 

VENIT 

Suport de la Guvernul Englez  
 
Credit Universal   
Indiferent dacă sunteți muncitor 
independent, v-ați pierdut slujba recent, 
lucrați ore reduse sau sunteți angajat cu 
contrat de zero ore, sau v-ați luat concediu 
neplătit pentru a avea grijă de copilul/ii dvs. 
ca rezultat al închiderii școlilor, este posibil 
să fiți eligibil pentru Credit Universal de la 
Departamentul Muncă și Pensii, care poate 
include ajutor pentru a vă plăti chiria.  Puteți 
aaplica online la www.gov.uk/aplicați-
universal-credit  
Pentru cei care nu pot folosi serviciile 
digitale, aplicațiile pot fi făcute la telefon: 
Asistență Credit Universal: 0800 328 5644  
În Welsh: 0800 328 1744 
 
Dacă aveți nevoie de ajutor pentru a face 
o aplicație pentru Credit Universal, 
Serviciul Citizen’s Advice vă poate ajuta. 
Sunați graturi la 08000 241 220 sau 
vizitați website-ul 
www.citizensadvice.org.uk/ajutor 
aplicație 
 
Indemnizația Nouă de Angajare și 
de Suport   
Dacă sunteți bolnav sau vă auto izolați, ați 
putea obține o Indemnizație Nouă de 
Angajare și Suport, fie singură sau împreună 
cu Creditul Universal. Mai multe informații 
pot fi găsite pe website-ul 
www.gov.uk/ghid/indemnizație-nouă-
angajare-și-suport  
Telefon: 0800 328 5644 (opțiunea 3)  
Telefon SMS: 0800 328 1344 (opțiunea 3)  
Telefon pentru Limba Welsh: 0800 328 1744 
 
Indemnizația Nouă pentru cei care își 
caută un loc de muncă 
Ați putea fi eligibil pentru Indemnizația Nouă 
pentru cei care își caută un loc de muncă 
pentru a vă ajuta atunci când vă căutați un 
loc de muncă, fie singur sau împreună cu 
Creditul Universal. Dacă sunteți somer sau 
lucrați mai puțin de 16 ore pe săptămână ați 
putea să primiți Indemnizația Nouă pentru cei 
care își caută un loc de muncă. 
 
Telefone: 0800 055 6688  
Telefon SMS: 0800 023 4888  
Limba Welsh: 0800 012 1888 
 

Plată Independență Personală   
Plata Independență Personală vă poate ajuta 
cu unele din costurile suplimentare dacă aveți 
o condiție medicală pe termen lung sau 
dizabilitate. Pentru a afla mai multe informații 
vizitați website-ul www.gov.uk/pip sau puteți 
face o aplicați apelând gratuit numărul 0800 
917 2222. Toate evaluările față în față pentru 
beneficiile legate de sănătate și dizabilități au 
fost suspendate temporar, dar puteți face o 
aplicație pentru o Plată Independență 
Personală. 
 
Plată Concediu Medical  
Dacă sunteți angajat și sunteți bolnav sau vă 
auto izolați ați putea fi eligibil pentru a solicita 
Plată Concediu Medical (SSP), care vă v-a 
ajuta cu costurile de trai, chiria și facturile. 
Dacă sunteți angajat dar veniturile dvs. sunt 
prea mici pentru a aplica pentru Plată 
Concediu Medical (SSP), este posibil să puteți 
solicita Credit Universal pentru a vă ajuta cu 
costurile de trai, chirie și facturi. Ați putea fi 
eligibil pentru Plată Concediu Medical dacă vi 
se cere să vă auto izolați pentru că ați fost 
informat că ați intrat în contact cu o persoană 
care are coronavirus, și nu puteți munci din 
această cauză. Pentru a afla mai multe 
informații vizitați www.gov.uk/plată-
concediu-medical/eligibilitate 
 
Schemă Păstrarea Locurilor de 
Muncă (Angajați trimiși în 
concediu neplătit)  
Mai multe informații pot fi găsite la 
www.gov.uk/ghid/verificați-dacă-ați-
putea-fi-acoperit-de-schema-păstrarea-
locurilor-de-muncă-coronavirus  
 
Dacă salariul dvs. este redus datorită 
acestor schimbări, și întâmpinați dificultăți în 
a vă suporta costurile de trai, plăti chiria sau 
facturile, ați putea fi eligibil pentru Credit 
Universal. 
 
Schema pentru Lucrători Independenți  
Această schemă a fost extinsă. Dacă nu ați 
fost eligibil pentru priam și a doua subvenție 
pe baza informațiilor din declarațiile fiscale, nu 
veți fi eligibil pentru a treia.  
 
Mai multe informații pot fi găsite la  
www.gov.uk/ghid/solicitare-subvenție-
prin-schema-suport-coronavirus-covid-
19-lucrător-independent  

http://www.gov.uk/aplicați-universal-credit
http://www.gov.uk/aplicați-universal-credit
http://www.citizensadvice.org.uk/ajutor%20aplicație
http://www.citizensadvice.org.uk/ajutor%20aplicație
http://www.gov.uk/ghid/indemnizație-nouă-angajare-și-suport
http://www.gov.uk/ghid/indemnizație-nouă-angajare-și-suport
http://www.gov.uk/pip
http://www.gov.uk/plată-concediu-medical/eligibilitate
http://www.gov.uk/plată-concediu-medical/eligibilitate
http://www.gov.uk/ghid/verificați-dacă-ați-putea-fi-acoperit-de-schema-păstrarea-locurilor-de-muncă-coronavirus
http://www.gov.uk/ghid/verificați-dacă-ați-putea-fi-acoperit-de-schema-păstrarea-locurilor-de-muncă-coronavirus
http://www.gov.uk/ghid/verificați-dacă-ați-putea-fi-acoperit-de-schema-păstrarea-locurilor-de-muncă-coronavirus
http://www.gov.uk/ghid/solicitare-subvenție-prin-schema-suport-coronavirus-covid-19-lucrător-independent
http://www.gov.uk/ghid/solicitare-subvenție-prin-schema-suport-coronavirus-covid-19-lucrător-independent
http://www.gov.uk/ghid/solicitare-subvenție-prin-schema-suport-coronavirus-covid-19-lucrător-independent


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
LOCUINȚĂ 

 
Fie că sunteți chiriaș în sectorul social sau 
privat, este important să vorbiți cu 
proprietarul cât mai curând posibil dacă 
credeți că veți avea dificultăți în a plăti chiria 
și facturile, deoarece aceștia vă vor putea 
ajuta. 
 
Schemă Alertă Timpurie (se aplică doar 
chiriașilor din sectorul privat)  
Aceasta este un serviciu independent oferit de 
Citizens Advice Cymru, care oferă consiliere 
chiriașilor din sectorul privat cu privire la 
chirie, venituri, beneficii și economii. Puteți 
accesa acest serviciu de la primul semn că 
veți avea probleme să plătiți chiria și facturile. 
Serviciul poate include o evaluare a veniturilor 
și cheltuielilor pentru a vă ajuta cu bugetarea. 
De asemenea, serviciul vă poate ajuta să 
stabiliți un plan de rambursare accesibil 
împreună cu proprietarul sau cu agenția de 
închiriere. Acest lucru vă v-a ajuta să abordați 
restanțele la chirie și să reduceți riscul de a 
vă pierde locuința.  
 
Dacă sunteți îngrijorat cu plata chiriei sau 
facturilor puteți suna gratuit la Linia 
Asistență a Datoriilor din Sectorul Privat 
0808 278 7920. 
 
Împrumuturi Salvare Chirie (se 
aplică doar chiriașilor din sectorul 
privat)  
Livrat de Sindicatele de Credit, această 
schemă este pentru chiriașii din sectorul 
privat care sunt restanțieri la plata chiriei 
datorită Covid-19. Sub rezerva îndeplinirii 
cerințelor de eligibilitate și accesabilitate a 
schemei, împrumuturile sunt plătite direct 
proprietarului pentru a reduce riscul 
evacuării.  
 
Responsabilitatea pentru rambursarea 
împrumutului revine chiriașului, dar 
împrumuturile sunt mai accesibile datorită 
dobânzii scăzute (1% DAE), pe un termen de 
până la cinci ani. Dacă doriți mai multe 
informații sau să completați formularul de 
solicitare https:// 
creditunionsofwales.co.uk/tsl/ și un 
Consilier al Sindicatului de Credit vă v-a 
contacta pentru a vă explica schema și 
verifica dacă este potrivită pentru dvs.  

Plăți Discreționare Locuință (se aplică 
chirișilor din sectorul social și privat) 
 
Pot oferi bani suplimentari atunci când 
Autoritatea Locală decide că aveți nevoie 
de ajutor suplimentar pentru a vă acoperi 
costurile de locuință, în plus față de sprijinul 
pe care îl primiți deja de la Departamentul 
Muncii și Pensiilor.  
 
Pentru a obține o Plată Discreționară Locuință 
va trebui să fi primit deja beneficii pentru 
locuință prin schema veche sau elementul de 
contribuție la locuință prin Credit Universal. 
 
 
Pentru a obține Plată Discreționară Locuință 
vă rugăm să contactați Autoritatea Locală.  

https://creditunionsofwales.co.uk/tsl/
https://creditunionsofwales.co.uk/tsl/


Fondul de Asistență Discreționară 
a Guvernului Welsh  
Fond de ultimă instanță destinat să 
sprijine persoanele care se confruntă cu 
dificultăți financiare extreme. 

 
Flexibilitate pentru a susține impactul 
coronavirus 
Pentru a oferi mai mult ajutor acelor locuințe 
care se confruntă cu dificultăți suplimentare 
semnificative datorită crizei Coronavirus, 
Guvernul Welsh a solicitat personalului 
centrului de servicii DAF să aplice o mai mare 
flexibilitate și discreție în ceea ce privește 
numărul și frecvența plăților EAP pe care 
clienții le pot necesita în această perioadă.  

 
Plată de Asistență de Urgență (EAP) 
 EAP-urile sunt o subvenție pentru a ajuta la 
costurile esențiale dacă vă aflați într-o 
situație de criză și aveți nevoie de sprijin 
financiar imediat din motive precum 
pierderea locului de muncă sau întârzieri la 
plata beneficiilor. Plata este destinată pentru 
a acoperi costurile de hrană, gaz, 
electricitate, îmbrăcăminte și călătorii de 
urgență.  

 
Puteți aplica online pentru Fondul Asistență 
Discreționară la  

4                                                         gov.wales/fond-asistență-discreționară                      
daf/cum-să-aplic                                                                 Sau sunând gratuit la 0800 859 5924. 

Schemă Reducere Taxă Consiliu  
Dacă locuința dvs. are un venit scăzut, ați 
putea primi sprijin pentru o parte sau pentru 
toată taxa consiliu prin Schema Reducere 
Taxă Consiliu.  
 
Pentru mai multe informații vizitați  
www.gov.wales/informații-reduceri-taxă-
consiliu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJUTOR 
FINANCIAR 

http://gov.wales/discretionary-assistance-fund-daf/how-apply
http://gov.wales/discretionary-assistance-fund-daf/how-apply
http://www.gov.wales/informații-reduceri-taxă-consiliu
http://www.gov.wales/informații-reduceri-taxă-consiliu


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 
COSTURI 
ÎNTREȚINERE  

Apă   
Dacă aveți dificultăți în plata facturii la apă ar 
trebui să contactați furnizorul imediat. Dacă 
sunteți cu Welsh Water,  au subliniat sprijinul 
pe care îl pot oferi, care include planuri de 
plată și reduceri la prețul apei. Mai multe 
informații pot fi găsite la  
www.dwrcymru.com/en/My-Account/Help-
Paying-My-Water-Bill.aspx 
 
Gaz și Electricitate  
Guvernul Englez a convenit măsuri cu 
industria energetică pentru a sprijini 
persoanele pe timpul pandemiei 
coronavirus. Orice consumator de energie 
care are nevoie de ajutor financiar v-a fi de 
asemenea susținut de furnizorul său de 
energie, care ar putea include rambursarea 
datoriilor și plățile facturilor care vor fi 
reevaluate, reduse sau întrerupte acolo 
unde este necesar, în timp ce deconectarea 
contuarelor pe credit v-a fi suspendată 
complet. 
 
Internet și telefonia mobilă   
Dacă aveți îngrijorări cu plata facturi la 
internet sau telefon mobil ar trebui să 
contactați furnizorul imediat, deoarece vor 
putea implementa un plan de plată sau alt tip 
de suport pentru a vă ajuta să rămâneți 
conectat.  
 
Bănci, carduri de credit și împrumuturi 
Multe bănci și firme cărți de credit oferă 
vacanțe la plată, facilități de descoperire de 
cont crescute și rate scăzute ale dobânzii 
pentru a ajuta oameni pe tot parcursul 
pandemiei coronavirus. Dacă aveți îngrijorări 
cu plata băncilor sau cărților de credit ar trebui 
să contactați furnizorul de servicii financiare 
imediat, deoarece ei ar putea să pună în 
aplicare un plan de plată  sau alt tip de suport 
pentru a vă ajuta.  

Mese Școlare Gratuite   
Dacă copilul sau copiii dvs. au dreptul la mese 
școlare gratuite, veți primi în continuare acest 
sprijin chiar dacă școlile sunt închise sau dacă 
copilul sau copiii dvs se auto izolează sau 
trebuie să se protejeze datorită COVID19. 

 
Autoritățile Locale din Wales au făcut 
toate aranjamente pentru a se asigura că 
elevii care primesc mese școlare gratuite 
le vor primi în continuare.  

 
Aceste aranjamente pot varia în funcție de 
zona autorității locale în care locuiți. Ar trebui 
să contactați Autoritatea Locală pentru a afla 
cum este distribuită schema, dacă nu ați fost 
contactat deja. Pentru a afla datele de contact 
ale Autorității Locale de care aparțineți vizitați 
www.gov.uk/găsiți-autoritatea-locală 

 
Acces la Subvenția Dezvoltarea 
Elevului  (Acces PDG)  
Accesul PDG este pentru finanțarea familiilor 
pentru plata unor costuri școlare zilnice, în 
special pentru uniforme și alte truse. 
Familiile ale căror copii sunt eligibili pentru 
mese școlare gratuite, pot aplica pentru 
această subvenție dacă sunt: 

 
• Intrarea la clasa de primire sau în 

anul 3 la școală primară   
• Intrare în anul 7 sau anul 10 la școala 

secundară   
• Au vârste de 4, 7, 11 sau 14 în școli 

speciale, baze de resurse pentru 
nevoi speciale sau unități de 
recomandare a elevilor.  

 
Fonduri sunt disponibile de asemenea și 
pentru copiii aflați în îngrijire din toți anii 
școlari. www.gov.wales/pupil-
development-grant-access 

http://www.dwrcymru.com/en/My-Account/Help-Paying-My-Water-Bill.aspx
http://www.dwrcymru.com/en/My-Account/Help-Paying-My-Water-Bill.aspx
http://www.dwrcymru.com/en/My-Account/Help-Paying-My-Water-Bill.aspx
http://www.gov.uk/găsiți-autoritatea-locală
http://www.gov.wales/pupil-development-grant-access
http://www.gov.wales/pupil-development-grant-access
http://www.gov.wales/pupil-development-grant-access


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
SĂNĂTATE & 
BUNĂSTARE 

 
Pe durata acestor momente dificile, este 
important să avem grijă de noi și de ceilalți.  
 
Guvernul Welsh a dezvoltat un website care 
oferă sfaturi practice cu privire la modul în 
care puteți să fiți în siguranță, pentru a vă 
sprijini sănătatea mintală și bunăstarea și 
cum săi protejați pe ceilalți din comunitatea 
dvs.. Pentru a afla mai multe, vizitați  
gov.wales/ajutor-siguranță  
 
Trăiți Fără Frică  
Serviciul Trăiți Fără Frică oferă sfaturi 
confidențiale ușor de accesat și utile cu 
privire la o varietate de aspecte care pot fi 
relevante pentru situația dvs. Este deschis 
24/7, este gratuit și nu v-a apărea în facturile 
telefonice.  
 
Linia de asistență oferă ajutor și sprijin pentru 
oricine se confruntă sau cunoaște pe cineva 
care suferă abuzuri domestice și violență 
sexuală.  
 
Există patru moduri de contactare: 
 
Prin telefon: 0808 80 10 800  
Serviciu SMS: 07860 077333  
E-mail: info@livefearfreehelpline.wales  
Chat Live: www.gov.wales/live-fear-free 

Linia Asistență C.A.L.L.   
Vorbitul despre griji și probleme poate ușura 
lucrurile și există servicii disponibile pentru a 
vă sprijini. Serviciul Linia Asistență C.A.L.L. 
este dedicat sănătății mintale pentru Wales, 
care oferă ascultare confidențială și suport 
emoțional și vă v-a ajuta să contactați 
serviciile disponibile în zona dvs. locală, 
inclusiv organizațiile voluntare și de caritate.  
 
Pot fi contactați la 0800 132 737 sau 
trimiteți SMS cu textul ‘help’ la 81066. 
Website-ul C.A.L.L. este la: 
www.callhelpline.org.uk 
 
Linia Asistență Națională a 
consumatorilor de substanțe 
Vizitați: www.dan247.org.uk  
Telefon gratuit: 0808 808 2234  
Sau SMS cu textul DAN la: 81066 
 
Abuz domestic  
Pentru a găsi ajutor dacă vă confruntați cu 
violență în casa dvs. vizitați:  
www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/Teulu/  
gender-violence/domestic-violence-and-  
abuse-getting-help 
 
Dewis Cymru  
Dată de bază online cu resursele pentru 
bunăstare.  
Pentru a afla mai multe vizitați: 
www.dewis.wales. 

http://gov.wales/safe-help
mailto:info%40livefearfreehelpline.wales?subject=
http://www.gov.wales/live-fear-free
http://www.callhelpline.org.uk/
http://www.dan247.org.uk/
http://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/Teulu/gender-violence/domestic-violence-and-abuse-getting-help
http://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/Teulu/gender-violence/domestic-violence-and-abuse-getting-help
http://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/Teulu/gender-violence/domestic-violence-and-abuse-getting-help
http://www.dewis.wales/


Serviciul de Informare a Familiei  
Informații gratuite despre servicii și activități 
pentru copii, tineri și familii. Pentru a afla 
mai multe vizitați: gov.wales/găsiți-
informații-servicii-familie-locale 

 
Nevoi de Învățare Adiționale   
Serviciul SNAP Cymru oferă informații, 
sfaturi și sprijin pentru părinți, copii și tineri 
care au sau pot avea nevoi adiționale de 
învățare. Pentru a afla mai multe vizitați: 
www.snapcymru.org. 

 
Parinții   
Sfaturi practice gratuite pentru toate 
provocările părintești.pentru a afla mai multe 
vizitați: gov.wales/parenting-give-it-time. 

Echipa de Sprijin pentru Tineri din 
Minoritățile Etnice (EYST) oferă servicii 
pentru tineri, familii și persoane, inclusiv 
refugiați și solicitanți de azil care locuiesc în 
Wales. Pentru a afla mai multe vizitați: 
www.eyst.org.uk. 
 
Trustul Îngrijitorilor din Wales  
Organizație Caritabilă Națională angajat să 
îmbunătățească suportul pentru îngrijitorii 
neplătiți. Pentru a afla mai multe vizitați: 
www.carers.org. 
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SUPORT 

 

FAMILIE 

http://gov.wales/find-your-local-family-information-service
http://gov.wales/find-your-local-family-information-service
http://www.snapcymru.org/
http://gov.wales/parenting-give-it-time
http://eyst.org.uk/
http://www.carers.org/


Citizen’s Advice Cymru  
Serviciul Citizen’s Advice Cymru oferă 
consiliere confidențială și gratuită cu 
privire la o serie de probleme, inclusiv 
bani, datorii și beneficii.  

 
Pentru a vorbi cu un consilier, vă rugăm 
sunați la 0800 702 2020 (de la 9am până la 
5pm, de Luni până Vineri) sau pentru a 
accesa informații și/sau vorbi cu un consilier 
online, vă rugăm vizitați  
www.citizensadvice.org.uk/wales/about-
us/contact-us/contact-us/contact-us 

Îngrijire și Reparații  
Serviciul Îngrijire și Reparare oferă informații, 
sfaturi și servicii practice pentru a ajuta 
persoanele în vârstă din Wales să stea în 
siguranță, la căldură în case.  
Ei instalează ajutoare și adaptări pentru 
persoanele cu dizabilități, furnizează servicii 
de întreținere a locuințelor, ajută la 
maximizarea veniturilor și subvențiilor, și fac 
casele sigure la întoarcerea din spital. . 
Pentru a afla mai multe sunați la 0300 111 
3333 sau vizitați 
www.careandrepair.org.uk 
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Dacă vă auto izolați și prietenii sau vecinii nu 
vă pot ajuta vă rugăm contactați centrul local 
de voluntari  (County Voluntary Council) 
pentru ajutor și sfaturi. Pentru a afla mai multe 
vizitați 
www.thirdsectorsupport.wales/contact 
 
Sfaturi Cymru pentru Vârstnici   
Serviciul Sfaturi Cymru pentru Vârstnici oferă 
servicii de consiliere de specialitate gratuite, 
confidențiale, imparțiale și bilingve pentru 
persoanele peste 50 de ani din Wales. Aceștia 
pot ajuta persoanele în vârstă, familiile lor, 
prietenii, îngrijitorii și profesioniștii cu informații 
și sfaturi cu privire la problemele care 
afecteaază persoanele în vârstă.  
Pentru a afla mai multe, sunați la 08000 
223 444 între orele 9:30am și 4:30pm, de 
Luni până Vineri sau trimiteți email la  
advice@agecymru.org.uk 

Serviciul de Consileire a Sănătății Mintale 
și a Banilor. Hafal, ca parte din Sănătatea 
Mintală UK a lansat Serviciul Sfaturi Sănătate 
Mintală și Bani. Serviciul sprijină persoanele 
afectate de probleme de sănătate mintală și de 
bani , inclusiv îngrijitorii, prietenii, familiile și 
profesioniști din zonă.  
Mai multe informații pot fi găsite pe website-
ul www.hafal.org/recovery/finance-money 
 
Chiar dacă considerați că nu vă calificați în 
mod obișnuit pentru sprijin financiar, ați 
putea fi acum eligibil pentru ajutor pentru 
costurile de zi cu zi 
 
 
 
 
 
 

            CONTACTE 

http://www.citizensadvice.org.uk/wales/about-us/contact-us/contact-us/contact-us
http://www.citizensadvice.org.uk/wales/about-us/contact-us/contact-us/contact-us
http://www.citizensadvice.org.uk/wales/about-us/contact-us/contact-us/contact-us
http://www.careandrepair.org.uk/
http://www.thirdsectorsupport.wales/contact
mailto:advice%40agecymru.org.uk?subject=
http://www.hafal.org/recovery/finance-money


 


