
 

 

Zmagasz się z 

zapłaceniem za jedzenie, 

ciepło 

i inne niezbędne rzeczy? 

 

 
 

Fundusz Wsparcia Gospodarstw Domowych jest po to, 

aby Cię wspierać. 

 

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę southampton.gov.uk i 

wyszukaj Fundusz Wsparcia Gospodarstw Domowych (Household 

Support Fund) lub zadzwoń 023 9401 6642. 

 



                                                      

 

Fundusz Wsparcia Gospodarstw Domowych 2021/22 - 

Southampton  City Council 

Ulotka z Wytycznymi 

Czym jest fundusz? 

Niedawno rząd ogłosił nowy Fundusz Wsparcia Gospodarstw Domowych (HSF). Zostało to 

przekazane radom , aby wesprzeć najbardziej potrzebujących tej zimy żywnością, przedpłatą 

na energię i innymi niezbędnymi rzeczami. 

Czy ja kwalifikuję się? 

Fundusz ma na celu wsparcie mieszkańców Southampton, którzy mają niski dochód i borykają 

się z trudnościami finansowymi. 

 

Zapobieganie oszustwom 

Musimy mieć pewność, że wszystkie wnioski są wykonane zgodnie z prawem. Jeśli fałszywie 

zadeklarujesz swoją sytuację, dostarczysz fałszywe oświadczenie lub przedstawisz fałszywe 

dowody na poparcie swojego wniosku, mogłeś popełnić wykroczenie na podstawie Ustawy o 

Oszustwach z 2006r. 

 

Mamy zerową tolerancję wobec oszustw i nieprawidłowości finansowych. Wszystkie 

podejrzenia oszustwa związane z tym programem będą kierowane do Policji w Hampshire. 

 

Jak mogę się zgłosić? 

Są dwa sposoby w których można ubiegać się o wsparcie. Skierowanie od profesjonalisty, 

które zostanie wykonane w Twoim imieniu i samodzielne skierowanie. 

Jeśli masz wiodącego profesjonalistę pracującego lub wspierającego Ciebie lub Twoje 

gospodarstwo domowe, należy omówić z nimi sprawę skierowania za pośrednictwem 

profesjonalnej drogi skierowania. Profesjonalistami mogą być Szkoła w Southampton, 

Pracownik Socjalny, Serwis ds. Przestępczości Młodzieży, Pracownik ds. Zaangażowania 

Rodzin lub organizacja społeczna.  

 

Drugi to samodzielne skierowanie dla tych bez jakiegokolwiek zaangażowania  z 

profesjonalistą lub organizacją. Będzie to ograniczona oferta wsparcia i może być złożona 

bezpośrednio przez formularz online. Household Support Fund (southampton.gov.uk) 

Możesz zostać poproszony o przedstawienie dowodów dotyczących Twojej sytuacji i danych 

osobowych, abyśmy mogli sprawdzić nasze rejestry. 

 

 

 

 

 

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


Profesjonalne skierowanie 

Profesjonalista, który Cię zna, taki jak personel szkoły, zespoły rady miejskiej i 

organizacje lokalne, może skierować Cię, jeśli potrzebujesz pomocy z 

jedzeniem, przedpłatą energii i różnymi innymi niezbędnymi rzeczami. 

 

Jeśli się powiedzie, może to dotyczyć: 

• jedzenia 

• przedpłaty gazu i prądu 

• niezbędnego sprzętu kuchennego 

• innych niezbędnych rzeczy (ciepła odzież i pościel) 

• skierowania do dalszego wsparcia i porad 

 

Samodzielne skierowanie 
Możesz złożyć samodzielne skierowanie na jednorazowe wsparcie na: 

• jedzenie 

• przedpłaty gazu i prądu 
 

Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu formularza samodzielnego skierowania (na 

przykład nie masz dostępu online lub potrzebujesz wsparcia językowego), możesz zadzwonić 

do Rady Miasta Southampton pod numer 023 9401 6642. (9.00 – 14.00, od poniedziałku do 

piątku). 

 

W jaki sposób otrzymam wsparcie? 

Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez nasz zespół, który skontaktuje się z Tobą w 

celu poinformowania Cię o wyniku. 

Przejrzą informacje zawarte w Twoim wniosku, aby zobaczyć, jakiego wsparcia potrzebujesz. 

Jeśli Twój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, Twoje zasądzenie zostanie przekazane 

w formie e-vouchera. Będziesz musiał przejść  do trybu online, aby przekonwertować to na 

kartę podarunkową. To może być używane w większości głównych i lokalnych 

supermarketów, w tym Tesco’s, Morrison’s, Sainsburys, ASDA i ALDI. Vouchery będą również 

przewidziane na przedpłatę gazu i elektryczność. 

Jeśli nie jesteś w stanie uzyskać do tego dostępu cyfrowego lub nie masz dostępu do 

drukowania, możemy być w stanie przesłać to bezpośrednio do Ciebie. 

 

Czy mogę zostać skierowany/składać wniosek więcej niż jeden raz? 

Tak, może to być możliwe, jeśli jesteś skierowany przez profesjonalistę lub agencję. Każde 

skierowanie będzie oceniane indywidualnie dla każdego przypadku przez nasz oddany zespół 

w Radzie Miasta Southampton, który nadzoruje wszystkie skierowania i uwzględni poprzednie 

skierowania podczas przeglądania wniosku. 

 

Jak długo będzie trwał ten program?  

Program będzie działał do 31 marca 2022 r., chyba że środki zostaną wykorzystane przed tą 

datą. 

 

Jakie inne wsparcie jest dostępne? 

Istnieje szereg porad i wsparcia dla rezydentów miasta, którzy mogą potrzebować porady w 

tym trudnym czasie, takich jak: 



• Pomoc z rachunkami gospodarstwa domowego 

• FSM Uprawnienia do bezpłatnych posiłków szkolnych 

• Zatrudnienie i Umiejętności 

• Doradztwo w zakresie Zadłużenia i Świadczeń Socjalnych 

• Wsparcie w zakresie Twoich kosztów mieszkaniowych i podatku komunalnego 

• NHS Covid wsparcie 

 

Po więcej informacji odwiedź Household Support Fund (southampton.gov.uk) 

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



