
Переконайтеся, що ви 
отримали підтримку, 

на яку маєте право.

Організація Advice Direct Scotland  
(Консультативна служба Шотландії)

Надає ряд послуг, які можуть допомогти вирішити 
проблеми, пов’язані з вартістю життя. Ці послуги 

включають консультації щодо енергоспоживання та 
боргів, а також доступ до Scottish Government’s Home 

Heating Support Fund (Фонд підтримки опалення житла, 
започаткованого урядом Шотланді). Крім того, на веб-сайті 

Фонду є безкоштовний калькулятор пільг, за допомогою 
якого ви можете перевірити чи маєте ви право на пільги.

Відвідайте сайт www.advicedirect.scot
Зателефонуйте за номером 0808 800 9060

Служба Breathing Space (Перепочинок)
Конфіденційна телефонна лінія для всіх жителів  
Шотландії старше 16 років, які почувають себе 

пригніченими, або відчувають тривогу або депресію.
Відвідайте сайт www.breathingspace.scot
Зателефонуйте за номером 0800 83 85 87

Співробітники групи Citizens Advice Money Talk Team 
(Консультації громадян з грошових питань)

Отримайте безкоштовну конфіденційну консультацію  
за місцем проживання стосовно пільг та грантів,  

на які ви маєте право, а також допомогу та підтримку  
щодо того, як “розтягнути“ свої гроші на довше,  

та як впоратися з боргами.
Відвідайте сайт www.moneytalkteam.org.uk

Зателефонуйте за номером 0800 028 1456

Організація Home Energy Scotland (Зменшення 
витрати електроенергії в помешканнях в Шотландії)

Надає безкоштовні та неупереджені поради  
стосовно того, як зменшити рахунки за  

електроенергію та утеплити ваше житло.
Відвідайте сайт www.homeenergyscotland.org

Зателефонуйте за номером 0808 808 2282

Організація Shelter Scotland (Притулки в Шотландії)
Безкоштовні консультації з житлових питань  

для всіх бажаючих.
Відвідайте сайт Scotland.shelter.org.uk

Організація Social Security Scotland  
(Соціальне забезпечення в Шотландії)

Подайте заяву на отримання пільг або дізнайтеся,  
що робити, якщо ви вже подали заяву і вам  

потрібна додаткова допомога.
Відвідайте сайт www.mygov.scot/benefits
Зателефонуйте за номером 0800 182 2222

Організація StepChange - Благодійна організація  
по допомозі з боргами в Шотландії

Безкоштовні, неупереджені поради щодо боргів  
та практичні рішення, які допоможуть вам  

контролювати ваші фінансові витрати.
Відвідайте сайт www.stepchange.org

Зателефонуйте за номером 0800 138 1111

Більшість домогосподарств  
в країні відчуває кризу вартості  
життя. Якщо вам важко покривати 
побутові витрати, такі як рахунки  
за електроенергію або орендна  
плата, обов'язково дізнайтеся,  
яка підтримка та поради існують  
для вас та вашої сім’ї.

Щоб отримати додаткову  
інформацію, відвідайте сайт  
gov.scot/costoflivingsupport або 
зателефонуйте за одним із телефонних 
номерів на звороті цієї брошури.

Відскануйте цифрову копію 
цієї брошури у вказаному місці 
(також для брошур на додаткових 
мовах та в доступних форматах).

Все, що потрібно 
дітям, коштує  
дуже дорого.

Я хвилююсь стосовно 
моєї арендної плати 

за житло

Як я можу 
обігрівати своє 
помешкання?
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Сплати за електроенергію та побутові 
витрати

Організація Home Energy Scotland допомагає зменшити 
рахунки, ефективніше використовувати енергію та робити 
будинки теплішими. Щоб отримати консультацію і дізнатися, 
на яку підтримку ви маєте право, зателефонуйте за  
номером 0808 808 2282, або відвідайте сайт 
homeenergyscotland.org .

Залежно від ваших обставин, ви можете отримати знижку 
на муніципальний податок, або мати право на грошову 
допомогу для плати за житло. Для додаткової інформації 
відвідайте сайт gov.scot/costoflivingsupport.

Консультація стосовно грошей та боргів

Якщо вам потрібна консультація стосовно фінансових 
проблем або боргів, ви можете звернутися за підтримкою. 
Можливо, ви зможете отримати допомогу в погашенні 
боргів за орендну плату або іпотечного боргу, а також 
можете мати право на отримання бюджетного кредиту.

Будь ласка, зв'яжіться з організаціями, зазначеними на 
звороті цієї брошури, щоб дізнатися про наявні послуги  
та допомогу.

Грошові пільги та доходи

Відвідайте сайт gov.scot/costoflivingsupport,  
щоб отримати інформацію про наявні пільги та виплати,  
а також про доступ до безкоштовних онлайн-калькуляторів 
пільг. Співробітники групи Money Talk Team також готові 
надати поради на сайті moneytalkteam.org.uk або за 
телефоном 0800 028 1456 .

Якщо ви вже отримуєте певні пільги у зв’язку з низьким 
рівнем доходів або податкові пільги, ви можете мати право 
на інші виплати, пов'язані з прожитковим мінімумом. 
Організація The Scottish Welfare Fund (Шотландський 
фонд соціального забезпечення) також може надавати 
кризові гранти, якщо вам потрібна фінансова допомога  
в надзвичайній ситуації. Додаткову інформацію можна 
знайти на сайті gov.scot/costoflivingsupport .

Допомога сім’ям

Допомога надається для покриття ряду сімейних  
витрат, включаючи витрати на догляд за дітьми та  
школу. Батьки дітей, які мають на це право, можуть 
отримати доступ до 1140 годин безкоштовного догляду  
за дітьми. Програма The Scottish Child Payment  
(Допомога на дітей в Шотландії) допомагає 
малозабезпеченим сім'ям, надаючи щотижневу виплату  
на кожну дитину, яка має право на допомогу. Грошові 
виплати Програми Best Start (Найкращий початок)  
можуть допомогти з оплатою витрат, пов'язаних з  
вагітністю або доглядом за дитиною. Співробітники групи 
Money Talk Team також готові надати поради на сайті 
moneytalkteam.org.uk або за телефоном 0800 028 1456 .

Підтримка для людей похилого віку  
або інвалідів

Існує цілий ряд пільг для підтримки людей похилого віку; 
від пенсійних кредитів, які можуть допомогти покрити 
витрати на проживання для тих, хто має низький рівень 
доходів, до зимових платежів за паливо та безкоштовний 
проїзд в автобусі. Щоб дізнатися стосовно вашого права 
на пенсійний кредит, зателефонуйте на Pension Service 
helpline (Гарячу лінію пенсійних послуг) за номером 
0800 731 0469, а для отримання загальної консультації 
зателефонуйте в благодійну організацію Age Scotland  
за номером 0800 12 44 222 або відвідайте сайт 
agescotland.org.uk .

Дорослим і молодим людям з інвалідністю надається 
додаткова підтримка - від виплат з інвалідності до  
зимових платежів за паливо, а також безкоштовний проїзд  
в автобусі. Для додаткової інформації відвідайте сайт  
gov.scot/costoflivingsupport.

Допомога для тих, хто забезпечує догляд 
за іншими

Якщо ви забезпечуєте догляд за іншими,  
ви також можете мати право на грошову допомогу  
по догляду. Для додаткової інформації відвідайте сайт  
gov.scot/costoflivingsupport, або зателефонуйте  
в благодійну організацію Carers UK за номером  
0808 808 7777 .

Права орендарів

В рамках кризи вартості життя, було прийнято надзвичайне 
законодавство стосовно забезпечення стабільності 
проживання орендарів у арендованому житлі, їх захисту  
від незаконних виселень та від підвищення орендної плати.

Для додаткової інформації відвідайте сайт  
gov.scot/rentersrights, або сайт організації  
Shelter Scotland scotland.shelter.org.uk для  
отримання безкоштовної консультації стосовно житла.

Здоров'я і добробут

Якщо ви відчуваєте тривогу, стрес або пригніченість  
та хочете дізнатися про те, як покращити свій  
морально-психологічний стан, відвідайте сайт  
nhsinform.scot/mind-to-mind . 

Якщо вам потрібно терміново звернутися за порадою 
та підтримкою щодо психічного здоров'я, ви можете 
зателефонувати до:

• Цілодобового Центру психічного здоров'я  
NHS 24 за телефоном 111

• Організації The Samaritans (Самаритяни)  
за телефоном 116 123

• Служби Breathing Space за телефоном  
0800 83 85 87 понеділок - четвер (з шостої години 
вечора до другої години ранку), п’ятниція - понеділок  
(з шостої години вечора до шостої години ранку) 

Якщо вас турбує стан вашого здоров'я та добробуту,  
ви також можете звернутися до своєї загальної практики 
(поліклініки).

Переконайтеся, що ви також знаєте про наявну  
допомогу з витратами на охорону здоров'я, наприклад, 
безкоштовна перевірка зору та стоматологічні огляди.  
Для додаткової інформації відвідайте сайти www.eyes.scot 
та www.nhsinform.scot/dentist .

homeenergyscotland.org
gov.scot/costoflivingsupport
gov.scot/costoflivingsupport
moneytalkteam.org.uk
gov.scot/costoflivingsupport
moneytalkteam.org.uk
agescotland.org.uk
gov.scot/costoflivingsupport
gov.scot/costoflivingsupport
gov.scot/rentersrights
scotland.shelter.org.uk
nhsinform.scot/mind-to-mind
www.eyes.scot
www.nhsinform.scot/dentist

