
 

 

 

Aveți nevoie de ajutor pentru a cumpăra 

mâncare, a plăti căldura și alte cheltuieli 

esențiale? 

 

Fondul de Suport pentru Gospodării este 

accesibil pentru a vă putea ajuta  

 

Pentru a afla mai multe informații, 

accesați www.southampton .gov.uk și 

căutați Household Support Fund sau 

sunați la 023 9401 6642.  



                                                      

Fondul de suport pentru gospodăriile  2021/22 – Southampton City 

Council 

Informații necesare 

Ce reprezintă acest fond?  

Guvernul a anunțat recent un nou fond de pentru sprijinirea gospodăriilor, numit Household 

Support Fund (HSF). Acest fond a fost oferit consiliilor ca să sprijine pe cei care au nevoie de 

mâncare, de ajutor cu plata gazului și electricității  și de alte produse esențiale în timpul 

acestei ierni. 

Mă calific? 

Fondul este pentru gospodăriile care au venit mic și se care au dificultăți financiare.  

 

Prevenirea fraudei  

Trebuie să ne asigurăm că toate aplicațiile sunt legitime. Dacă dați informații false despre 

situația dumneavoastră, dați o declarație falsă, sau arătați documente false, este un act 

criminal conformei legii anti-fraudă. (2006) 

 

Avem un nivel de zero toleranță față de fraudă și față de cei care comit iregularități financiare. 

Toate suspiciunile de fraudă în legătură cu aplicațiile vor fi declarate la poliția din Hampshire. 

 

Cum pot aplica? 

 

Sunt două moduri în care puteți să faceți o aplicație. Un profesionist poate aplica sau puteți 

să aplicați pe cont propriu.  

 

Dacă aveți un profesionist care lucrează cu sau sprijină familia dumneavoastră, trebuie să 

discutați cu ei ca să poată completa formularul de aplicație. Profesioniștii pot fi asistenți sociali 

care lucrează pentru primăria orașului Southampton, cei care lucrează cu tinerii implicați în 

sistemul de justiție, un asistent de familie sau o organizație comunitară. 

 

A doua rută pentru a aplica e aceea de   a face dumneavoastră aplicația, dacă nu aveți sprijinul 

unui profesionist. Aceasta este o ofertă limitată și trebuie să accesați direct site-ul online și să 

completați forma de pe internet de la adresa de mai jos.   Household Support Fund 

(southampton.gov.uk) 

 

S-ar putea să vi se ceară dovadă despre circumstanțele dumneavoastră și detalii personale, 

ca să le putem verifica cu detaliile la care avem acces. 

 

Aplicația de către profesionist  

Un profesionist care vă cunoaște, precum personalul școlii la care merge 

copilul, personalul primăriei sau al unor organizații locale pot face aplicația 

dacă aveți nevoie de ajutor pentru mâncare, plata energiei sau pentru lucruri 

esențiale.  

https://www.southampton.gov.uk/benefits-welfare/money-advice/household-support-fund/
https://www.southampton.gov.uk/benefits-welfare/money-advice/household-support-fund/


 

Dacă aplicația este aprobată, plăți pot fi făcute pentru 

 

• mâncare 

• gaz și electricitate plătite în avans (pe cartelă) 

• echipament esențial pentru bucătărie 

• alte lucruri esențiale (haine călduroase și lenjerie de pat) 

• aplicații pentru sprijin adițional 

 

Aplicația proprie 
 Puteți  să aplicați dumneavoastră, pentru suport:  

• pentru mâncare  

• pentru gaz și electricitate plătite în avans  
 

Dacă aveți nevoie de ajutor ca să completați forma online (de exemplu, dacă nu aveți 

internet sau aveți nevoie de traducător), puteți suna la Southampton City Council la 

numărul 023 9401 6642.  (9am – 2pm, de luni până vineri). 

 

Cum voi primi ajutorul? 

Toate aplicațiile vor fi verificate de către echipa noastră și vă vom informa de rezultat. 

Echipa se va uita pe informațiile pe care le-ați dat, ca să  identifice ce fel de ajutor vă trebuie. 

Dacă aplicația este de succes, plata se face prin cupoane electronice. Va trebui să le accesați 

pe internet și să le transformați în  carduri de magazin. Acestea pot fi folosite la majoritatea 

magazinelor, incluzând Tesco, Morrison, Sainsbury, ASDA sau ALDI. Cupoanele vor fi date și 

pentru plata gazului și electricității pre-plătite. 

 

Dacă nu aveți cum să accesați aceste cupoane pe internet sau nu puteți să le printați, se poate 

să vi le trimitem prin poștă. 

  

Pot să aplic de mai multe ori?  

Da, acest lucru poate fi făcut dacă aplicația a fost făcută de un profesionist. Fiecare aplicație 

va fi evaluată pe merite individuale, de către echipa noastră dedicată acestei evaluări, și care 

are acces la toate aplicațiile și va considera aplicațiile precedente până să ia o decizie. 

 

Cât timp va fi schema aceasta accesibilă?   

Schema va fi accesibilă până pe  31 martie 2022, sau până când fondurile sunt distribuite.  

 

Ce alt sprijin pot să accesez? 

Alte surse de sprijin în aceste vremuri dificile, includ: 

• Ajutor cu plata facturilor casei  

• FSM Ajutor cu plata meselor în școală 

• Sfaturi pentru angajare și training  

• Sfaturi pentru plata datoriilor (Debt and Welfare Advice) 

• Suport pentru a organiza gospodăria și plata taxei consulare 

• NHS Covid Suport 

 

Pentru informații suplimentare, vizitați   Household Support Fund (southampton.gov.uk) 

 

https://www.southampton.gov.uk/benefits-welfare/money-advice/household-support-fund/



