
Upewnij się, że 
otrzymujesz wsparcie, 

do którego masz prawo.

Advice Direct Scotland
Organizacja ta udziela szerokiego  

zakresu usług, które pomogą sprostać trudnościom  
z opłacaniem kosztów życia. Dostępne są porady  
z zakresu energii i zadłużenia, a także dostęp do  

Funduszu wsparcia ogrzewania domowego  
(Home Heating Support Fund) od Szkockiego 

Rządu. Advice Direct Scotland posiada też na swojej 
stronie internetowej darmowy kalkulator świadczeń 

socjalnych, który pozwoli sprawdzić, do jakich 
świadczeń się Państwo kwalifikują.

Strona internetowa www.advicedirect.scot
Telefon 0808 800 9060

Breathing Space
Darmowa infolinia dla każdej osoby  

w Szkocji, która ukończyła 16 lat i czuje  
się źle, nerwowo lub w depresji.

Odwiedź www.breathingspace.scot
Zadzwoń 0800 83 85 87

Citizens Advice Money Talk Team
Bezpłatna i darmowa porada lokalna na temat 

świadczeń socjalnych i grantów, które mogą  
Państwo otrzymać, a także pomoc i wsparcie  

w podwyższeniu wydajności posiadanego budżetu  
i w zarządzaniu zadłużeniem.

Strona internetowa www.moneytalkteam.org.uk
Zadzwoń 0800 028 1456

Home Energy Scotland
Darmowe i neutralne porady na temat zmniejszania 

wysokości rachunków za energię i lepszego 
ogrzewania domu.

Odwiedź www.homeenergyscotland.org
Zadzwoń 0808 808 2282

Shelter Scotland
Darmowe porady mieszkalne dla każdego.

Odwiedź Scotland.shelter.org.uk

Social Security Scotland
Złóż wniosek o świadczenie socjalne lub dowiedz się, 

co zrobić, jeżeli ubiegasz się już o świadczenie,  
ale potrzebujesz dodatkowej pomocy.
Odwiedź www.mygov.scot/benefits

Zadzwoń 0800 182 2222

StepChange Debt Charity Scotland
Darmowe i neutralne porady na temat zadłużenia 

oraz praktyczne rozwiązania, które pomogą Państwu 
odzyskać kontrolę nad stanem swoich finansów.

Odwiedź www.stepchange.org
Zadzwoń 0800 138 1111

Większość gospodarstw domowych 
w kraju odczuwa oddziaływanie 
gwałtownego podwyższenia 
się kosztów życiowych. Jeżeli 
doświadczają Państwo trudności  
z opłacaniem kosztów domowych,  
np. rachunków za energię lub  
za czynsz, powinni Państwo  
się dowiedzieć, jakie porady  
i wsparcie są dostępne dla  
Państwa i Państwa rodziny.

Więcej informacji na stronie 
gov.scot/costoflivingsupport  
oraz pod numerami telefonu 
podanymi na końcu ulotki.

Zeskanuj kod, żeby otrzymać 
cyfrową wersję tej ulotki, także 
w innych językach oraz bardziej 
dostępnych formatach.

Wszystko dla 
dzieci jest takie 

drogie.

Martwię się, 
jak zapłacę 

czynsz.

Jak ogrzeję 
swój dom?

www.advicedirect.scot
www.breathingspace.scot
www.moneytalkteam.org.uk
www.homeenergyscotland.org
Scotland.shelter.org.uk
www.mygov.scot/benefits
www.stepchange.org
gov.scot/costoflivingsupport


Koszty energii i utrzymania domu

Home Energy Scotland pomaga ludziom zmniejszać 
rachunki, używać energii bardziej wydajnie i lepiej 
ogrzewać domy. Porady i informacje na temat 
dostępnego dla Was wsparcia są dostępne pod  
numerem telefonu 0808 808 2282 lub na stronie 
internetowej homeenergyscotland.org .

W zależności od okoliczności mogą Państwo otrzymać 
ulgę na podatek lokalny (council tax) lub kwalifikować 
się do otrzymania świadczeń socjalnych, które pomogą 
Państwu opłacić swoje miejsce zamieszkania. Odwiedź 
gov.scot/costoflivingsupport i uzyskaj więcej informacji.

Porady dotyczące pieniędzy i zadłużenia

Jeśli potrzebują Państwo porady, jak zarządzać swoimi 
pieniędzmi i długami, nie są Państwo jedynymi osobami 
w takiej sytuacji. Dostępne jest wsparcie. Możliwe jest 
uzyskanie pomocy w spłacie zadłużenia czynszowego 
lub kredytu hipotecznego, a także uzyskanie kredytu 
budżetowego.

Na odwrocie ulotki znajduje się lista organizacji,  
których usługi mogą stanowić dla Państwa pomoc.

Świadczenia socjalne i dochody

Odwiedź gov.scot/costoflivingsupport, aby uzyskać 
informacje na temat dostępnych świadczeń socjalnych  
i płatności, a także skorzystaj z darmowych  
internetowych kalkulatorów świadczeń socjalnych.  
Zespół Money Talk Team również udzieli porady na 
stronie moneytalkteam.org.uk lub pod numerem 
telefonu 0800 028 1456 .

Jeżeli otrzymują już Państwo określone świadczenia 
socjalne z tytułu niskich dochodów lub ulgi podatkowe 
(tax credits), mogą Państwo się kwalifikować do 
otrzymania innych płatności w celu pokrycia kosztów 
życiowych. Fundusz Scottish Welfare Fund może udzielić 
grantu kryzysowego, jeżeli w trybie pilnym potrzebują 
Państwo pomocy finansowej. Dodatkowe informacje na 
stronie internetowej gov.scot/costoflivingsupport .

Wsparcie dla rodzin

Dostępne jest wsparcie na pokrycie różnego rodzaju 
wydatków rodzinnych, w tym kosztów opieki nad dziećmi 
i wydatków związanych z edukacją. Dzieci mogą posiadać 
prawo do 1140 godzin bezpłatnej opieki. Świadczenie 
Scottish Child Payment to wsparcie dla rodzin o niskich 
dochodach. Świadczenie jest wypłacane raz w tygodniu 
na każde uprawnione dziecko. Świadczenia Best Start  
to pomoc w kosztach ciąży lub opieki nad dzieckiem. 
Zespół Money Talk Team również udzieli porady na 
stronie moneytalkteam.org.uk lub pod numerem 
telefonu 0800 028 1456 .

Wsparcie dla osób starszych i 
niepełnosprawnych

Istnieje szeroki zakres świadczeń wspierających osoby 
starsze – są to świadczenia przedemerytalne (pension 
credits), które pomagają pokryć koszty życiowe osób o 
niskich dochodach, a także zimowe opłaty na ogrzewanie 
i darmowe przejazdy autobusowe. Informacje na temat 
swojego uprawnienia do Świadczeń przedemerytalnych 
otrzymają Państwo w infolinii Pension Service pod 
numerem telefonu 0800 731 0469. Natomiast ogólne 
porady świadczy infolinia Age Scotland pod numerem 
telefonu 0800 12 44 222 lub na stronie internetowej 
agescotland.org.uk .

Istnieje dodatkowe wsparcie dla dorosłych i młodzieży 
niepełnosprawnej w formie płatności dla osób 
niepełnosprawnych, wsparcia na ogrzewanie zimowe oraz 
bezpłatnego transportu autobusowego. Więcej informacji 
na stronie internetowej gov.scot/costoflivingsupport .

Wsparcie dla opiekunów

Jeżeli opiekują się Państwo inną osobą, mogą  
Państwo się ubiegać o ulgę dla opiekunów  
[carer’s allowance]. Więcej informacji na stronie 
internetowej gov.scot/costoflivingsupport lub na 
infolinii Carers UK pod numerem telefonu 0808 808 7777 .

Prawa najemców

W związku z kryzysem podwyższonych kosztów 
życiowych weszło w życie prawodawstwo kryzysowe, 
które oferuje najemcom lokali mieszkaniowych  
stabilność domową oraz ochronę przed nielegalną 
eksmisją lub podwyżką czynszu.

Więcej informacji na stronie internetowej  
gov.scot/rentersrights. Shelter Scotland  
udziela darmowej porady mieszkaniowej na  
stronie internetowej scotland.shelter.org.uk .

Zdrowie i dobre samopoczucie

Jeżeli odczuwają Państwo lęki, stres lub zły nastrój, 
informacje na temat poprawienia swojego stanu 
samopoczucia psychicznego znajdą Państwo na  
stronie internetowej nhsinform.scot/mind-to-mind .

Jeżeli potrzebują Państwo pilnej porady i wsparcia  
w kwestii zdrowia psychicznego, proszę zadzwonić do:

• Centrum zdrowia psychicznego państwowej służby 
zdrowia NHS 24 pod numerem 111

• The Samaritans pod numerem 116 123
• Breathing Space pod numerem 0800 83 85 87  

od pon. do czw. w godz. 18:00 – 2:00 i od pt. godz. 
18:00 do pon. godz. 6:00 rano

Jeżeli nadal mają Państwo obawy dotyczące swojego 
stanu zdrowia i samopoczucia, mogą się Państwo 
skontaktować ze swoim lekarzem rodzinnym.

Proszę zapoznać się również z dostępną pomocą  
w kosztach opieki zdrowotnej, np. darmowe badania 
wzroku i darmowe badania stomatologiczne. Więcej 
informacji na stronach internetowych www.eyes.scot  
i www.nhsinform.scot/dentist.
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