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Witaj w
katalogu
Walsall
Pomocny, pouczający
przewodnik dla osób, które po
raz pierwszy odwiedzają Walsall

Niniejszy przewodnik został stworzony przez dwie lokalne grupy społecznościowe, które wspólnie
pracowały nad udostępnieniem tego przewodnika dla Walsall.

Walsall for All — to nasza długoterminowa strategia budowania silnych, zintegrowanych społeczności
w Walsall. Podkreśla zarówno nasze mocne strony, jak i wyzwania przed którymi stoimy, oraz określa
kroki, jakie podejmiemy, aby usunąć wszelkie bariery w integracji.
Naszym celem jest tworzenie zintegrowanych, wzmocnionych i inkluzywnych społeczności, w których
ludzie ze wszystkich środowisk spotykają się, aby docenić to, co ich łączy. Miejsce, w którym nasi
mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie i szanowani, a każdy ma równe szanse na realizację swojego
poTelcjału i przyczynianie się do rozwoju Walsall.
Wyznaczyliśmy cztery priorytety dla realizacji naszych pomysłów:
1. Nawiązanie kontaktów między społecznościami.
2. Edukacja i wspólny rozwój młodzieży.
3. Współpraca i wspólny wkład.
4. KoegzysTelcja.
Dowiedz się więcej o programach Walsall for All, odwiedzając:

www.walsallforall.co.uk

Nash Dom CIC — jest zarejestrowaną spółką publiczną z siedzibą w Walsall z doświadczeniem w
świadczeniu usług w West Midlands.
Jako aktywny i zaufany partner samorządów oraz wszystkich zainteresowanych budowaniem
zintegrowanych, bezpiecznych i wspierających społeczności, Nash Dom świadczy następujące usługi:


doradztwo i wsparcie dla nowo przybyłych społeczności w kilku językach;



ocena potrzeb grupy ludzi i obrona ich interesów;



wydarzenia i działania społecznościowe na rzecz integracji

Nasze podstawowe działania to doradstwo w wielu językach i praca edukacyjna. Nasi wykwalifikowani
konsultanci wspierają mieszkańców z różnych stron Walsall w kwestiach związanych z mieszkalnictwem, edukacją, opieką zdrowotną, imigracją, zasiłkami, zatrudnieniem i bezpieczeństwem..
Nash Dom oferuje bezpłatne kursy ESOL w kilku lokalizacjach w Walsall. ESOL to kurs języka
angielskiego dla speakerów innych języków. Osoby, które chcą poprawić swoje umiejętności językowe,
mogą uczyć się angielskiego w przyjaznym środowisku z elastycznym harmonogramem i lokalizacją.
Skorzystaj z poniższych informacji, aby skontaktować się z nami lub dowiedzieć się więcej o naszej
działalności.
Nash Dom Community Hub
Sun Street, Walsall, WS1 4AL
Tel: 07531 090695
E-mail: info@nashdomcic.org

www.nashdomcic.org
Wyprodukowane przez Nash Dom CIC na zlecenie Walsall for All Integrated Communities Program. Luty 2021

Jeśli niedawno przeprowadziłeś się lub postanowiłeś przenieść się
do Walsall, niniejszy przewodnik jest dla Ciebie!
Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się pracować, mieszkać
lub studiować w Walsall, poruszanie się po mieście, znalezienie
lokalnych usług lub po prostu znalezienie miejsca do relaksu i
poznawania nowych ludzi może być trudne bez przewodnika.
Welcome to Walsall zostało stworzone przez Nash Dom CIC w
ramach lokalnego programu integracyjnego Walsall for All we
współpracy z lokalnymi partnerami i agencjami. Ma on na celu
wspieranie integracji nowo przybyłych społeczności i sprawienie by
czuli się mile widziani.
Katalog zawiera informacje i kontakty do lokalnych służb
obejmujących większość aspektów życia: zdrowie, zatrudnienie,
edukację, mieszkalnictwo, transport, prawa i obowiązki, działalność
społeczną.
Mamy nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym przewodniku,
pomogą Tobie i Twojej rodzinie zaaklimatyzować się i prowadzić
aktywne, satysfakcjonujące życie w Walsall.

Ze względu na krajową blokadę z powodu Covid-19, większość lokalnych dostawców,
instytucji i organizacji tymczasowo zawiesiła swoją działalność, zmniejszyła liczbę
oferowanych usług lub przeniosła swoje usługi online..
Strona internetowa Rady Walsall z najnowszymmi informacjami na temat Covid-19 i
dostępnym wsparciem dla dotkniętych chorobą mieszkańców jest dostępna na stronie:
go.walsall.gov.uk/covid-19_information

TERYTORIUM WALSALL
Poniższa mapa przedstawia wszystkie dzielnice, które tworzą Walsall.

Reprodukowane z mapy rozpoznawczej artylerii za zgodą Kontrolera Sztabu Jej Królewskiej Mości.
© Prawa autorskie Crown. Nieautoryzowane powielanie narusza prawa autorskie Korony i może prowadzić do wszczęcia postępowania karnego lub postępowania cywilnego.
© Prawa autorskie Crown i prawa do baz danych, 2020 UK Map Office 100019529.
KOPIOWANIE ZABRONIONE

Przewodnik powitalny

Treść

Tutaj znajdziesz listę tematów poruszanych w przewodniku Witamy w Walsall.
Niniejszy katalog zawiera przydatne informacje, dane kontaktowe, numery lokalnych organizacji
charytatywnych i grup wsparcia w Walsall.

1

RADA WALSALLL

STRONA 6 - 7

2

OPIEKA ZDROWOTNA

STRONA 7 - 9

3

BEZPIECZEŃSTWO

STRONA 9 - 11

4

MIESZKANIE I ZASIŁKI

STRONA 12 - 13

5

DZIECI I MŁODZIEŻ

STRONA 14 - 15

6

WYSZUKIWANIE PRACY I TRENINGI

STRONA 16 - 18

7

PRAWA I OBOWIĄZKI

STRONA 18 - 19

8

IMIGRACJA

STRONA 20 - 22

9

MIEJSCOWE ORGANIZACJIE I USŁUGI

STRONA 23 - 26

10

DZIAŁANIA SPOŁECZNE

STRONA 27 - 30

11

TRANSPORT

STRONA 30 - 31

www.nashdomcic.org

www.walsallforall.co.uk

1

RADA WALSALL

Rada Walsall jest instytucją zarządzającą obszaru Walsall i może pomóc w takich
sprawach, jak:






poszukiwanie mieszkania;
poszukiwanie pracy;
utzrymywanie zdrowia i sprawności;
znalezienie szkoły dla Twojego dziecka;
zbieranie śmieci.

Informacje i numery kontaktowe Rady Walsall można uzyskać na stronie:
www.go.walsall.gov.uk/contactus
Budynek Rady Walsall znajduje się w centrum miasta przy:
Walsall Council
Civic Centre, Darwall Street, Walsall, WS1 1TP
Tel: 01922 650 000

PODATKI MIEJSCOWE

Jeśli masz co najmniej 18 lat i posiadasz lub wynajmujesz dom, zazwyczaj będziesz
musiał zapłacić podatek miejscowy.
Jesteś odpowiedzialny za rejestrację i płacenie podatku lokalnego.
Otrzymasz 25% zniżki od rachunku, jeśli kwalifikujesz się jako osoba dorosła do podatku
lokalnego oraz:



mieszkasz sam;
nikt inny w twoim domu nie jest uważany za osobę dorosłą.

Zwykle otrzymujesz 50% zniżki, jeśli nikt mieszkający w Twoim domu, w tym Ty, nie jest
uważany za osobę dorosłą.
Istnieje kilka sposobów płacenia podatku lokalnego:




skonfigurować polecenie zapłaty za pomocą lokalnego systemu podatkowego
online;
płatność online za pomocą Twojego systemu płatności;
zapłacić telefonem korzystając z linii płatniczej: 0300 555 2852.

Aby uzyskać więcej informacji na temat stawek i opłat podatku komunalnego, ulg i zniżek
podatkowych, odwiedź stronę www.go.walsall.gov.uk/ctax lub zadzwoń pod numer
0300 555 2851.

KOSZE NA ŚMIECI I RECYKLING
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Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie włąściwej utylizacji odpadów domowych.
Większość gospodarstw domowych w Walsall są zaopatrzone w:




Szare kosze na odpady ogólne;
Zielone pojemniki na odpady nadające się do recyklingu: karton, papier, puszki,
plastik i szkło;
Brązowe kosze na odpady ogrodowe.

Duże i nieporęczne przedmioty należy zanieść do jednego z dwóch miejskich punktów
utylizacji odpadów Walsall:



Ośrodek recyklingu odpadów domowych Fryers Road, Bloxwich;
Ośrodek recyklingu odpadów domowych Merchants Way, Aldridge

Podczas recyklingu upewnij się, że właściwie pozbywasz się informacji poufnych lub
osobistych, takich jak rachunki lub wyciągi bankowe. Twoje kosze na śmieci są niebezpieczne; uważaj na kradzież tożsamości.
Aby sprawdzić dni zbiórki śmieci z gospodarstw domowych, poprosić o nowy lub
większy pojemnik oraz inne informacje na temat utylizacji i recyklingu odpadów,
odwiedź stronę internetową Walsall Council pod adresem: go.walsall.gov.uk/bins lub
skontaktuj się z Serwisem Sprzątania i Ogrodnictwa:
Walsall Council Environmental Depot
200 Pelsall Road, Brownhills, Walsall. WS8 7EN
Tel: 01922 653344 lub e-mail: cleanandgreen@walsall.gov.uk
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OPIEKA ZDROWOTNA

ZAREJESTRUJ SIĘ U LEKARZA RODZINNEGO (GP)

GP — to miejscowy lekarz rodzinny. Po przyjeździe do Anglii najlepiej jak najszybciej
zarejestrować się u lekarza, aby w razie choroby móc umówić się z nim na wizytę.
W Anglii rejestracja w placówce medycznej jest bezpłatna. Ponadto po zarejestrowaniu
się nie zostaniesz obciążony kosztami wizyty u lekarza rodzinnego.
Udaj się do lokalnej kliniki i zapytaj, czy przyjmują nowych pacjentów. Będziesz musiał
wypełnić formularz (GMS1), który zawiera podstawowe informacje, takie jak:





Imię i adres zamieszkania;
Data urodzenia;
Numer NHS (System opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii);
Inna informacja, taka jak imię i siedziba Twojego poprzedniego lekarza

Niektórzy lekarze poproszą Cię również o przedstawienie dokumentu potwierdzającego
Twoją tożsamość; przy rejestracji może być wymagane posiadanie co najmniej jednego z
następujących dokumentów:
Paszport;
Akt urodzenia;
Biometryczna karta pobytu;
Dokument podróży;
Zaświadczenie HC2;
Karta ARC;
Rachunek za media.

Aby znaleźć listę lekarzy w Twojej okolicy, odwiedź www.nhs.uk/service-search/find-a-gp.
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SZPITAL LOKALNY/SŁUŻBA RATUNKOWA

Szpital Walsall Manor jest jedynym państwowym ośrodkiem pomocy lekarskiej w
nagłych wypadkach w okolicy, świadczącym usługi pogotowia ratunkowego, oraz
usługi hospitalizacyjne i ambulatoryjne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Szpital Walsall Manor zapewnia pełen zakres ogólnych usług szpitalnych w ramach
jednej instytucji miejskiej.

OŚRODEK PILNEJ OPIEKI

Ośrodek pilnej opieki Walsall (UCC) znajduje się na terenie szpitala Walsall Manor.
Ośrodek zapewnia szybką, fachową opiekę nad urazami i chorobami, które nie zagrażają
życiu, ale są zbyt pilne, aby czekać na rutynową wizytę u lekarza.





skaleczenia, oparzenia i ugryzienia;
skręcenia, złamania i kontuzje sportowe;
gorączka, infekcje i wysypki;
inne choroby niezagrażające życiu

Aby uzyskać instrukcje, odwiedź www.walsallccg.nhs.uk/stay-well-walsall/nhs-ser
vices/urgent-care-centre
Możesz również skontaktować się telefonicznie z Ośrodkiem Pilnej Opieki Walsall:
01922656391
Walsall Manor Hospital
Moat Road
Walsall
WS2 9PS
Tel: 01922 721122
Odwiedź www.walsallhealthcare.nhs.uk

JAK ZNALEŹĆ APTEKĘ W TWOJEJ OKOLICY?

W przypadku szeregu drobnych chorób, takich jak kaszel, przeziębienie, ból gardła, bóle i
problemy żołądkowe oraz wydawanie recept NHS, możesz zasięgnąć porady w lokalnej aptece.
Wiele aptek jest otwartych do późna i w weekendy. Aby znaleźć lokalną aptekę i informacje o jej
harmonogramie pracy, przejdź do www.nhs.uk/service-search/find-a-pharmacy.

ZAREJESTRUJ SIĘ U DENTYSTY

Większość dentystów świadczy usługi zarówno za pośrednictwem publicznego systemu
opieki zdrowotnej (NHS), jak i prywatnie. Przed rozpoczęciem leczenia upewnij się, że
płacisz za usługi NHS, usługi prywatne lub kombinację obu; automatycznie kwalifikujesz
się do bezpłatnych recept NHS i opieki dentystycznej, jeśli:




masz mniej niż 16 lat
masz 16, 17 lub 18 lat i studiujesz w trybie stacjonarnym
otrzymujesz jakiekowiek zasiłki/benefity lub zostałeś wskazany jako partner
lub dziecko.

Aby uzyskać listę dentystów NHS w twojej okolicy, przejdź do:
www.nhs.uk/service-search/find-a-dentist
Wpisz swój kod pocztowy, a strona wyświetli listę dentystów w Twojej okolicy.
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USŁUGI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Usługi zdrowia psychicznego są bezpłatne w ramach NHS, ale w niektórych przypadkach
będziesz potrzebować skierowania od lekarza, aby uzyskać do nich dostęp.Po pomoc lub
poradę od lekarza rodzinnego poza godzinami pracy, zadzwoń do lokalnej przychodni.
Oni mają nagraną wiadomość z informacją, co zrobić

Fundacja Dudley and Walsall na rzecz zdrowia psychicznego zapewnia szeroki zakres
usług w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci, dorosłych i osób starszych. Skontaktuj
się z nimi telefonicznie: 0300 555 0535 lub odwiedź www.dwmh.nhs.uk

Dostęp do usług opieki zdrowotnej w zależności od okoliczności:

Typ usługi

Osoby
ubiegające
się o azyl

Uchodźcy

GP

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Apteka

Bezpłatnie

Płatnie

Płatnie

Płatnie

Dentysta

Bezpłatnie

Płatnie

Płatnie

Płatnie

Bezpłatnie

Płatnie

Płatnie

Płatnie

Leczenie szpitalne

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Płatnie

Bezpłatnie

Usługi położnicze

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Bezpłatnie

NHS 111

Bezpłatnie

Płatnie

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Wizyta lekarska

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Szkolna pielęgniarka

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Planowanie rodziny

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Pilna I nagłą opieka

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Płatnie

Bezpłatnie

Zdrowie psychiczne

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Leczenie większości chorób
zakaźnych

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Diagnoza

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Bezpłatnie

zaświadczenie sc2

zaświadczenie sc2

Okulista

zaświadczenie sc2

(z wyłączeniem wypadków i sytuacji awaryjnych)

(telefoniczna linia konsultacyjna)

zaświadczenie sc2

zaświadczenie sc2

Imigranci

(którzy nie mają
dostępu do funduszy
rządowych)

Obywatele UE, EOG
lubSzwajcarii,

którzy mają niepełny lub pełny
status osadników w Wielkiej
Brytanii

(w tym infekcje przenoszone drogą płciową)

(badanie, leczenie Covid-19, szczepienia)
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BEZPIECZEŃSTWO

SŁUŻBY RATUNKOWE

W nagłych wypadkach zadzwoń pod numer 999 i wezwij policję, straż pożarną lub
pogotowie.

Walsall Fire Station
Blue Lane West,
Walsall. WS2 8NU
Otwarte 24/24
Tel: 0121 380 7551
www.wmfs.net

West Midlands Ambulance
Service
Ashmore Lake Way
Willenhall. WV12 4HH
www.wmas.nhs.uk
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Bloxwich Police Station
1 Station Street, Bloxwich,
Walsall. WS3 2PD
Otwarte codziennie w godzinach
od 08:00 do 22:00
Tel: 0345 113 5000
www.west-midlands.police.uk

ZGŁASZAJ PRZESTĘPSTWA Z NIENAWIŚCI

Jeśli jesteś ofiarą przestępstwa lub zostałeś świadkiem przestępstwa popełnionego
wobec kogoś, kogo znasz, Służby dla Ofiar Przestępstw Victim Support mogą Ci
pomóc. Zadzwoń pod numer: 0808 1689 111 lub odwiedź www.victimsupport.org.uk
Przestępstwo z nienawiści - to każde przestępstwo motywowane wrogością lub
uprzedzeniami na podstawie:






niepełnosprawności;
rasy;
religii lub przekonania religjine;
orientacji seksulanej;
tożsamości transpłciowej.

Strona internetowa True Vision oferuje szererg opcji zgłaszania osób, które nie chcą
rozmawiać bezpośrednio z policją. Odwiedź stronę True Vision pod adresem
www.report-it.org.uk
Użyj funkcji Tell MAMA, aby zgłosić anonimowo:
Infolinia: 0800 456 1226 lub SMS: 0115 707 0007
Online: www.tellmamauk.org/submit-a-report-to-us/
Walsall Victim Support ma wyszkolony personel i wolontariuszy, którzy świadczą
profesjonalne usługi wsparcia ofiar.
Jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer 999.

ZGŁOŚ WSPÓŁCZESNE NIEWOLNICTWO / HANDLU LUDŹMI

Współczesne niewolnictwo lub handel ludźmi to przemieszczanie się osoby z jednego
miejsca do drugiego (może to być z jednego kraju do drugiego, z jednego miasta do
drugiego, a nawet z jednego pokoju do drugiego) i może obejmować wyzysk, oszustwo,
nadużycie władzy lub nadużycie bezbronności osoby.
Praca przymusowa jest najczęstszą formą niewolnictwa w Wielkiej Brytanii.
Jeśli podejrzewasz, że ktoś jest ofiarą współczesnego niewolnictwa, masz kilka opcji:
 Zadzwoń na infolinię Modern Slavery Helpline pod numer 08000 121 700 lub
odwiedź www.modernslaveryhelpline.org/report, aby złożyć skargę online.
 Skontaktuj się z biurem ds. gangsterstwa i nadużyć w miejscu pracy,
aby zgłosić obawy dotyczące nadużyć pracowników pod numerem
0800 432 0804 lub e-mailem pod adresem www.intelligence@glaa.gsi.gov.uk
 Skontaktuj się z Crimestoppers, aby anonimowo zgłosić jakiekolwiek
przestępstwo pod numer 0800 555 111.
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Jeśli ktoś znajduje się w bezpośrednim niebezpieczeństwie, zadzwoń również
pod numer 999.

ZGŁOŚ PRZEMOC I NADUŻYCIE W RODZINIE

Nie musisz czekać na nagły wypadek, aby znaleźć pomoc. Jeśli jesteś ofiarą przemocy
domowej, ważne jest, aby komuś o tym powiedzieć i pamiętać, że nie jesteś sam.
Wszystkie usługi: Zadzwoń po poradę lub uzyskać dostęp do naszych usług
wsparcia. Ta linia działa w godzinach od 09:00 do 17:00, od poniedziałku do
piątku. Zadzwoń pod numer 0121 553 0090.
 Całodobowa linia telefoniczna: Jeśli potrzebujesz porady lub szukasz
schronienia poza godzinami pracy, zadzwoń pod numer 0121 552 6448
 Telefon/linia tekstowa dla młodzieży: Ta linia działa w godzinach od 09:00 do
17:00 w dni powszednie. Na wszelkie SMS-y lub wiadomości otrzymane
poza godzinami pracy otrzymasz odpowiedź w normalnych godzinach pracy.
Zadzwoń pod numer 07581 492806
Aby dowiedzieć się więcej o objawach przemocy domowej i znaleźć szeroki zakres usług
wsparcia dostosowanych do Twoich potrzeb, odwiedź:
www.nhs.uk/live-well/healthy-body/getting-help-for-domestic-violence
www.citizensadvice.org.uk/family/gender-violence/domestic-violence-and-abuse


Black Country Women’s Aid w Cedar Center to ośrodek w Walsall, który wspiera ofiary
przemocy w odbudowie życia.
Black Country Women’s Aid
The Cedar Centre / The Rock Centre
27-31 Lichfield Street, Walsall, WS1 1TE
Tel: 01922 649569 lub e-mail: Walsall.IDVA@sandwellwomensaid.co.uk
Aby uzyskać natychmiastowe wsparcie, zadzwoń na Krajową infolinię ds.
przemocy domowej pod numerem 0808 2000 247 lub, jeśli jesteś w bezpośrednim
niebezpieczeństwie, zadzwoń pod numerem 999.

ZGŁOŚ WYKORZYSTANIE DZIECKA LUB ZANIEDBANIE

Jeśli podejrzewasz, że dziecko lub młoda osoba jest lub może doznać poważnej krzywdy
w wyniku znęcania się lub zaniedbania ze strony rodziców, musisz to natychmiast zgłosić.
W godzinach pracy (od 08:45 do 17:15, od poniedziałku do czwartku, od 08:45 do 16:45
w piątki) należy zadzwonić do Międzyresortowego Centrum Bezpieczeństwa pod numer
0300 555 2866.
Poza godzinami pracy (wieczorami, w weekendach i święta) zadzwoń do Służby
Reagowania Kryzysowego pod numer 0300 555 2922 lub kliknij link:
www.go.walsall.gov.uk/walsall-safeguarding-partnership/Report-a-concern/For-a-child
Jeśli podejrzewasz seksualne wykorzystywanie dzieci, zgłoś to do Street Teams,
dzwoniąc pod numer 01922 621208 lub odwiedzając stronę internetową
www.nwgnetwork.org/services/walsall-street-teams
Infolinia National Society for the Prevention of Child Abuse Helpline jest również dostępna
w celu uzyskania porady i wsparcia dla każdego, kto jest zaniepokojony dzieckiem.
Zadzwoń pod numer 0808 800 5000 lub wyślij e-mail na adres: help@nspcc.org.uk

Jeśli uważasz, że dziecku grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo,
zadzwoń na policję pod numer 999
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Możesz również wejść na stronę Safer Walsall Partnership, aby dowiedzieć się, gdzie i
jak można zgłaszać zachowania antyspołeczne, przemoc domową, używanie narkotyków
i alkoholu, przestępstwa przeciwko środowisku, wykorzystywanie, przestępstwa z
nienawiści, zapobieganie i ochronę: www.saferwalsallpartnership.co.uk

For immediate support call the National Domestic Violence Helpline on
0808 2000 247 or if you are in immediate danger dial 999.

4 MIESZKANIE I ZASIŁKI
DORADZTWO W ZAKRESIE USŁUG MIESZKANIOWYCH I
SOCJALNYCH

Doradcy mieszkaniowi Walsall Council udzielają bezpłatnych, poufnych porad i pomocy w znalezieniu mieszkania, zapobieganiu bezdomności, zapewnianiu mieszkań i
zasiłków socjalnych (pomocy społecznej) oraz informowaniu o Twoich prawach.
Zadzwoń pod numer 01922 652250 lub odwiedź www.go.walsall.gov.uk/housing
Możesz również ubiegać się o świadczenia mieszkaniowe i obniżki podatków
miejskich, korzystając z tego samego linku.
Wytyczne mieszkaniowe dla uchodźców można znaleźć na stronie internetowej
Housing Rights. www.housing-rights.info/02_2_Refugees.php

KORZYŚCI, KTÓRE MOŻESZ UZYSKAĆ

Istnieją różne usługi i zasiłki zarządzane przez rząd centralny:









Kredyt uniwersalny;
Ulgi podatkowe;
Zasiłki dla poszukujących pracy i osób o niskich dochodach;
Opiekunowie i zasiłki dla osób niepełnosprawnych;
Zasiłek na dzieci;
Zasiłki dla rodzin;
Zasiłki na ogrzewanie i mieszkanie;
Świadczenia z tytułu zgonu.

Sprawdź przysługujące Ci korzyści i dowiedz się, jak złożyć wniosek, korzystając z
linków:www.gov.uk/browse/benefits lub www.citizensadvice.org.uk/benefits/
Jeśli potrzebujesz pomocy, aby ubiegać się o zasiłki, zapoznaj się z rozdziałem
niniejszego katalogu poświęconym usługom miejscowymi, aby znaleźć najlepszego
usługodawcę.

Dostęp do usług i ulg w zależności od Twojej sytuacji:

Usługi/
Ulgi

Osoby
ubiegające
się o azyl

Uchodźcy

Mieszkanie

Nie

Tak

Nie

Tak

Schronienie w nagłych wypadkach

Nie

Tak

Nie

Tak

Kupony do Banku Żywności

Tak

Tak

Tak

Tak

Kredyt uniwersalny

Nie

Tak

Nie

Tak

Ulgi podatkowe

Nie

Tak

Nie

Tak

Zasiłki dla poszukujących pracy i osób
o niskich dochodach

Nie

Tak

Nie

Tak

Opiekunowie i zasiłki dla osób niepełnosprawnych

Nie

Tak

Nie

Tak

Zasiłki na dzieci

Nie

Tak

Nie

Tak

Zasiłki dla rodzin

Nie

Tak

Nie

Tak

Zasiłki na ogrzewanie i mieszkanie

Nie

Tak

Nie

Tak

Świadczenia z tytułu zgonu

Nie

Tak

Nie

Tak
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(potrzeba priorytetowa)

Imigranci

(Kto nie ma dostępu
do funduszy
rządowych)

Obywatele UE,
EOG lubSzwajcaria,
in UK that have ‘pre-settled’
or ‘settled’ status

Należy pamiętać, że osoby posiadające status tymczasowego pobytu będą również musiały wykazać, że mają „prawo pobytu”,
na przykład, że pracują.

STOWARZYSZENIA MIESZKANIOWE

Spółdzielnie mieszkaniowe mają na celu zapewnienie dobrej jakości domów do
wynajęcia i/lub sprzedaży po przystępnych cenach. Możesz ubiegać się o mieszkanie bezpośrednio w spółdzielni mieszkaniowej lub za pośrednictwem Rady Walsall (patrz kontakty powyżej).
Każda organizacja mieszkaniowa ma własne programy wsparcia lokatorów, w tym
doradztwo finansowe, programy zdrowotne i dobrego samopoczucia, linia przemocy
domowej, programy walki z ubóstwem i pomoc w zatrudnieniu.
Walsall Housing Group (whg)
Tel: 0300 555 6666 e-mail enquiries@whgrp.co.uk lub odwiedź: www.whg.uk.com
Aby ubiegać się o mieszkanie, możesz skontaktować się z dowolnym z biur
regionalnych whg wymienionych na stronie internetowej lub zarejestrować się online
pod adresem : www.choose-2-move.com
WATMOS Community Homes 116 - 120 Lichﬁeld Street, Walsall, WS1 1SZ
Tel: 01922 471910 или посетите
www.watmos.org.uk
Aby ubiegać się o zakwaterowanie w WATMOS, możesz skontaktować się z dowolnym
urzędem.
Możesz skontaktować się z Organizacją Zarządzania Najemcami (TMO) w obszarze, w którym chciałbyś mieszkać.
Można je znaleźć pod adresem
www.go.walsall.gov.uk/Portals/0/images/importeddocuments/55236_access_to_housing_booklet.pdf
Caldmoreaccord. Ward Street, Walsall, WS1 2AG
Tel: 0300 111 7000 lub odwiedź www.caldmoreaccordha.org.uk
Longhurst Group. 6 Stephenson Square. Bloxwich, Walsall, WS2 7DY
Tel: 0300 123 1745 lub odwiedź www.longhurst-group.org.uk
Innych dostawców mieszkań można znaleźć tutaj:
www.go.walsall.gov.uk/housing_associations2
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WIADOMOŚĆ O OSZUSTWO WYNAJMU
Przeczytaj uważnie umowę najmu przed jej podpisaniem.
Zawsze sprawdzaj, czy możesz zmienić warunki. Podnajem generalnie nie jest dozwolony.
Masz prawo zgłosić niesprawiedliwe traktowanie przez wynajmującego lub ryzyko dla
siebie związane z nieruchomością. Skontaktuj się z Housing Standards pod numerem
01922 652171 lub odwiedź www.go.walsall.gov.uk/housing

5

DZIECI I MŁODZIEŻ

PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

Wiek obowiązku szkolnego rozpoczyna się na początku semestru po ukończeniu przez
dziecka 5 roku życia i może kończyć się w ostatni piątek czerwca roku szkolnego, w
którym dziecko kończy 16 lat.
Szkoła podstawowa - od 5 do 11 lat; wykształcenie średnie - od 11 do 16 lat.
Jeżeli w momencie ukończenia szkoły średniej dziecko nie wykonuje pracy zarobkowej, musi pozostać w systemie oświaty, odbyć staż lub pracować jako wolontariusz do
ukończenia 18 roku życia.
Rodzice i opiekunowie mogą złożyć wniosek online lub osobiście do zespołu ds. przyjęć i
odwołań Rady Walsall. Odwiedź stronę internetową Rady Walsall, aby uzyskać najnowsze
ulotki na temat przyjęcia do szkół podstawowych i średnich oraz wskazówki dotyczące
procesu składania wniosków.
www.go.walsall.gov.uk/primary_school_admissions
Admissions and Appeals Walsall MBC
Civic Centre 2-й этаж, Darwall Street, Walsall, WS1 1TP
Tel: 01922 652585

OPIEKA NAD DZIECKIEM

W Walsall dostępnych jest wiele różnych rodzajów usług opieki nad dziećmi, z których
można korzystać w zależności od swojej sytuacji i potrzeb.
Aby znaleźć żłobek/przedszkole, opiekunkę do dziecka, klub pozalekcyjny, grupę zabaw
lub program wakacyjny w Walsall, odwiedź www.mywalsall.org/fis/What-is-childcare
Możesz również skontaktować się z Families Information Service ( Biuro Informacji dla
Rodzin) pod numerem 01922 653383 lub e-mailem: walsallfis@walsall.gov.uk
Wszystkie dzieci w wieku 3 i 4 lat w Anglii mają prawo do 570 godzin bezpłatnej wczesnej
edukacji lub opieki nad dzieckiem w ciągu roku. Z reguły jest to 15 godzin tygodniowo
przez 38 tygodni w roku. Czasami dwulatki również kwalifikują się.
Dowiedz się więcej o pomocy, jaką możesz uzyskać w zakresie opieki nad dziećmi na
www.gov.uk/browse/childcare-parenting/childcare https://www.childcarechoicesgov.uk/

WIZYTA PRACOWNIKA MEDYCZNEGO
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Pracownicy służby zdrowia (NHS) świadczą różnorodne usługi opieki zdrowotnej dla
wszystkich dzieci w wieku od 0 do 5 lat. Zapewniają wsparcie i porady wszystkim rodzicom
i opiekunom w kwestiach takich jak zdrowie i wychowanie, odżywianie i szczepienia oraz
porady dotyczące różnych aspektów rodzicielstwa.
Dostęp do usług pracownika medycznego można uzyskać w godzinach od 09:00 do 17:00
w dni powszednie, kontaktując się z lokalnym zespołem opieki zdrowotnej.
Po więcej informacji odwiedź
www.walsallhealthcare.nhs.uk/our-services/health-visiting

WYDARZENIA I USŁUGI DLA DZIECI I RODZIN

Ośrodki opieki nad dziećmi w Walsall świadczą usługi dla wszystkich dzieci w wieku
0-19 lat i ich rodzin.
Rodziny i młodzi ludzie mogą skorzystać z porad i indywidualnego wsparcia w wielu
kwestiach związanych z rodzicielstwem i zdrowiem. Ponadto ośrodki opieki nad dziećmi
w Walsall oferują wiele różnych zajęć, w tym grupy rodzic-dziecko, grupy przyszłych rodziców i dzieci, imprezy Bookstart oraz informacje o innych usługach rodzinnych.
Odwiedź stronę internetową Walsall Family Information Service
www.mywalsall.org/fis/What-is-a-childrens-centres lub skontaktuj się z nimi pod
numerem 01922 653383, aby znaleźć najbliższe ośrodki i zapoznać się z
harmonogramem wydarzeń w Twojej okolicy.
Aby uzyskać więcej informacji na temat programów i zajęć ds. wychowania dzieci w
wieku 0-19 lat, możesz również odwiedzić stronę internetową Wczesnej Pomocy (Early
Assistance): www.mywalsall.org/walsallearlyhelp/
Na stronie Mywalsall znajdziesz wiele linków, które pomogą Ci spędzić weekend i
uzyskać dostęp do innych zajęć. Strona zawiera również szczegółowe informacje o
usługach, które mogą Ci się przydać. Proszę odwiedź www.mywalsall.org/kids, aby
uzyskać dodatkową informację.
Program Walsall for All organizuje projekty dla młodzieży w Walsall. Znajdź więcej
szczegółów i skontaktuj się z nimi za pomocą ich strony internetowej:
www.walsallforall.co.uk/
SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ (SEND)
Specjalne potrzeby edukacyjne i niepełnosprawność (SEND) mogą wpływać na
zdolność dziecka lub młodej osoby do nauki. Aby dowiedzieć się, jakie wsparcie może
otrzymać Twoje dziecko, przejdź do:
www.gov.uk/children-with-special-educational-needs
Local Offer zapewnia wsparcie w zakresie edukacji, opieki społecznej i zdrowotnej na
różnych poziomach potrzeb lokalnych dzieci i młodzieży w wieku 0-25 lat ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi i/lub niepełnosprawnością (SEND), w tym tych, którzy nie
korzystają z Programu Edukacji, Zdrowia i Opieki (EHC).
Uzyskaj dostęp do oferty lokalnej na
www.wcld.co.uk/kb5/walsall/asch/localofferstrona?localofferchannel=0
W celu uzyskania bezstronnych, dokładnych, aktualnych porad i wskazówek
dotyczących SEND, prosimy o kontakt:
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Walsall Information Advice and Support Service (SEND)
Children’s Services
Education Development Centre
Pelsall Lane, Walsall, WS4 1NG
Tel. 01922 650330
e-mail: iasssend@walsall.gov.uk
web: www.walsallparentpartnership.org.uk/
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WYSZUKIWANIE PRACY I
TRENINGI

NUMER UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Jeśli zamierzasz pracować, ubiegać się o kredyt studencki lub wnioskować o zasiłki w
Wielkiej Brytanii, musisz złożyć wniosek o numer ubezpieczenia społecznego (National
Insurance Number). Możesz to zrobić dopiero po przyjeździe do Wielkiej Brytanii i
korzystaniu z prawa do pracy lub prawa do studiowania w Wielkiej Brytanii.
Wytyczne dotyczące praw pracowniczych w Wielkiej Brytanii można przeczytać w swoim
języku na: www.tuc.org.uk/research-analysis/reports/working-uk-guide-your-rights
Zadzwoń do Służby Ubezpieczenia Społecnego (National Insurance Number
Application line) dla Anglii, Szkocji i Walii w godzinach od 08:00 do 18:00 pod
numerem 0800 141 2075 lub 0800 141 2438 (telefon tekstowy). Po złożeniu wniosku
otrzymasz pismo z Departamentu Pracy i Emerytur (DWP), z prośbą o stawienie się na
rozmowę kwalifikacyjną w celu uzyskania numeru ubezpieczenia społecznego w
Jobcentre Plus.
W piśmie wskażemy również, jakie dokumenty należy przedstawić, aby potwierdzić
Twoją tożsamość. Może to być paszport lub dowód osobisty, zezwolenie na pobyt, akt
urodzenia lub adopcji, akt małżeństwa lub związku partnerskiego, prawo jazdy
Jeśli zmienisz swój adres zamieszkania przed otrzymaniem listu, powiadom DWP,
kontaktując się z infolinią zkładania wniosków o numer ubezpieczenia społecznego.
Możesz rozpocząć pracę przed uzyskaniem numeru ubezpieczenia społecznego, jeśli
możesz udowodnić, że jesteś uprawniony do pracy w Wielkiej Brytanii. Powinieneś
poinformować swojego pracodawcę, że złożyłeś wniosek o taki numer i przekazać go
pracodawcy, gdy tylko otrzymasz.

НАСТРОЙКА БАНКОВСКОГО СЧЕТА

Bez konta bankowego możesz mieć trudności z opłaceniem rachunków, otrzymaniem
wynagrodzenia i zarejestrowaniem się w usługach w Wielkiej Brytanii. Aby otworzyć
konto bankowe, musisz wypełnić wniosek w oddziale lub online, czasami możesz to
również zrobić przez telefon.
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Niezależnie od tego, czy ubiegasz się o swoje pierwsze konto jako młoda osoba, czy
jako niedawny mieszkaniec Wielkiej Brytanii, będziesz musiał przedstawić dowód
tożsamości i potwierdzenie zamieszkania.
Aby uzyskać przydatne informacje o produktach finansowych, takich jak konta
bankowe, w tym tabele porównawcze dla różnych kont oszczędnościowych, możesz
odwiedzić stronę internetową Służby Doradztwa Finansowego Money Advice Service:
www.moneyadviceservice.org.uk/en
Ich linia porad finansowych jest dostępna i pod numerem 0300 500 5000. Jest to
bezpłatna i niezależna usługa.

Agencja Pracy

Agencja Pracy

Walsall Bridle Court Jobcentre Plus
Bridle Court
1-5 Hatherton Road, Walsall, WS1 1XR

Bayard House Jobcentre
Bayard House
134-138 Lichfield Street, Walsall, WS1
1SP

Tel: 0845 604 3719 / 0800 169 0190
Textfon: 01922 613468
Program: Poniedziałek-Piątek
09:00 - 17:00

Tel: 0800 169 0190

Program: 09:00 - 17:00
Poniedziałek/Wtorek/Czwartek/Piątek
Środa: 10:00 - 17:00

SZKOLENIA I DORADZTWO KARIEROWE

Walsall Works to wielokrotnie nagradzana inicjatywa finansowana przez Radę Walsall
w celu wspierania lokalnych mieszkańców w znajdowaniu pracy, przyuczenia do
zawodu i dostępie do szkoleń. Odwiedź stronę:
www.go.walsall.gov.uk/walsallcom/Walsall-Works/Works-Home.
Prosimy o kontakt z zespołem Walsall Works pod adresem:
walsallworks@walsall.gov.uk lub zadzwoń 07557 496421.
Jeśli masz 16-29 lat i mieszkasz w Walsall, możesz uzyskać dostęp do bezpłatnych
szkoleń i pomocy w poszukiwaniu pracy za pośrednictwem programu Black Country
Impact Programme. Zadzwoń 01922 654364 lub napisz e-mail:
bcimpact@walsall.gov.uk.
Możesz odwiedzić Impact Hub Walsall (ośrodek pomocy) bez umawiania się.
Znajduje się przy ulicy St Paul’s Crossroads, mieszkanie 3, Darwall Street, Walsall
WS1 1DA. Jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 09:30-16:30.
W „Steps to Work” pomogą ci w pisaniu CV, szkoleniu i doskonaleniu umiejętności
rozmowy kwalifikacyjnej. Możesz się z nimi skontaktować pod numerem 01922 627555
lub odwiedzić ich stronę internetową: www.stepstowork.co.uk.
„Nova” to prywatna firma zajmująca się szkoleniem młodzieży i dorosłych z siedzibą
w Walsall. Jeśli szukasz szkolenie lub kurs, zadzwoń pod numer 01902 366278 lub
odwiedź ich stronę internetową, aby uzyskać szczegółowe informacje.
www.novatraining.co.uk.
„Performance Through People”, z siedzibą w Walsall, oferuje szeroką gamę kursów
i programów szkoleniowych dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb:
www.ptp-training.co.uk/.
Skontaktuj się z nimi telefonicznie 01922 651100 lub e-mailem:
info@ptp-training.co.uk

Wisemore Campus
Littleton Street West, Walsall, WS2 8ES
Tel: 01922 657000
Web: www.walsallcollege.ac.uk
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Walsall College jest największym dostawcą usług z szeroką gamą szkoleń i kursów dla
młodzieży i dorosłych.

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Nauka języka angielskiego to okazja do doskonalenia znajomości języka angielskiego,
poznawania nowych ludzi i nawiązania przyjaźni. Obecnie w Walsall odbywają się
różne zajęcia oficjalne i nieoficjalne.
ESOL Intelligence Unit, część programu Walsall for All, jest kluczowym punktem
pomagającym mieszkańcom Walsall uzyskać szerszy dostęp do kursów języka
angielskiego.
Skontaktuj się z jedną z poniższych osób, aby uzyskać poradę i znaleźć kurs
odpowiadający Twoim potrzebom:




Harjinder Lal (koordynator ESOL). Języki mówione общения: Punjabi,
Hindi i Urdu . Tel.: 07769 361210, e-mail: Harjinder.Lal@walsall.gov.uk
Zishaan Mohammed. Języki mówione: Mirpuri.
Tel.: 07385 025096, e-mail: zishaan.mohammed@walsall.gov.uk
Natalia Balan. Języki mówione: Rumuński i Rosyjski
Tel.: 07424 418846, e-mail: Natalia.balan@walsall.gov.uk

Możesz kliknąć poniższy link, aby znaleźć listę aktualnych usług ESOL wraz z kontaktami:
www.walsallforall.co.uk/learn-english-for-free
Walsall College jest głównym dostawcą kursów ESOL w Walsall. College oferuje
również kursy dla osób, które chcą rozpocząć karierę tłumacza ustnego, zwłaszcza
w środowisku społecznym: NHS, usługi socjalne/lekarskie, edukacja, usługi imigracyjne. Zadzwoń pod numer 01922 657000 lub odwiedź www.walsallcollege.ac.uk/, aby
uzyskać więcej informacji na temat dostępnych kursów.

7 PRAWA I OBOWIĄZKI
ZAREJESTRUJ SIĘ, ABY GŁOSOWAĆ

Możesz głosować w wyborach tylko wtedy, gdy znajdujesz się na liście wyborców w
obszarze, w którym chcesz głosować. Musisz zarejestrować się tylko raz, chyba że
zmienisz adres, imię i nazwisko lub narodowość.
Jeśli zmienisz adres, imię i nazwisko lub narodowość, będziesz musiał ponownie się
zarejestrować, aby głosować. Aby zarejestrować się do głosowania, musisz być:




Obywatelem Wielkiej Brytanii lub Irlandii;
Obywatelem Wspólnoty Europejskiej, zamieszkałym w Wielkiej Brytanii;
Obywatelem UE, zamieszkałym w Wielkiej Brytanii.
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Aby zarejestrować się do głosowania, musisz mieć co najmniej 16 lat (lub co najmniej
14 lat w Szkocji). Nie będziesz jednak mógł głosować, dopóki nie skończysz 18 lat.
Możesz teraz złożyć wniosek o rejestrację online (zajmie to około 5 minut) lub za
pomocą papierowego formularza: www.gov.uk/register-to-vote. Zadzwoń do Urzędu
Rejestracji Wyborców w Walsall i złóż wniosek bezpośrednio pod numerem telefonu:
01922 652502.

Zostaniesz poproszony o podanie numeru ubezpieczenia społecznego (ale możesz się
zarejestrować, nawet jeśli go nie masz), swoich danych osobowych, nazwiska, adresu
i daty urodzenia.
Po zarejestrowaniu się,Twoje imię i nazwisko oraz adres pojawią się na liście
wyborców i będziesz mógł głosować w wyborach lokalnych i powszechnych lub
referendach.

LICENCJA TV

Zgodnie z prawem musisz posiadać brytyjski abonament telewizyjny, jeśli:
 oglądasz lub nagrywasz programy na telewizorze, komputerze lub innym
urządzeniu, gdy są nadawane;
 pobierasz lub oglądasz programy BBC na iPlayer, na żywo, nagrane lub na
żądanie
Abonament telewizyjny kosztuje 157,50 GBP (53 GBP za telewizory czarno-białe)
zarówno dla osób fizycznych i prawnych. Możesz zostać ukarany grzywną do 1000
GBP, jeśli oglądasz lub nagrywasz transmisję na żywo bez abonamentu telewizyjnego.
Odwiedź www.gov.uk/tv-licence, aby zobaczyć zniżki i warunki lub
www.tvlicensing.co.uk, aby dowiedzieć się więcej i kupić abonament telewizyjny.

PROWADZENIE SAMOCHODU W WIELKIEJ BRYTANII
Aby jeździć w Wielkiej Brytanii musisz:







posiadać ważne prawo jazdy na kategorię prowadzonego pojazdu,
mieć ubezpieczenie na pojazd, którym jeździsz,
posiadać aktualne świadectwo kontroli technicznej (jeśli Twój samochód
ma ponad trzy lata)х
upewnić się, że samochód jest opodatkowany,
upewnić się, że pojazd jest zarejestrowany,
upewnić się, że samochód jest w dobrym stanie technicznym.

Twój pojazd musi być zarejestrowany i opodatkowany w Driver and Vehicle Licensing
Agency (DVLA). Kliknij www.gov.uk/vehicle-registration/new-and-used-vehicles, aby
zarejestrować swój pojazd online lub dowiedzieć się jak możesz to zrobić pocztą.
W przypadku samochodu zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii musisz posiadać
brytyjskie ubezpieczenie.
Możesz jeździć w Wielkiej Brytanii tylko przez 12 miesięcy, w przypadku gdy
wymieniłeś prawo jazdy non-UE na prawo jazdy UE.
Zabronione jest używanie telefonu komórkowego lub prowadzenie pojazdu pod
wpływem alkoholu lub narkotyków podczas jazdy.

Wszystkie szczegóły dotyczące prowadzenia pojazdów w Wielkiej Brytanii można
znaleźć na rządowej stronie internetowej
www.gov.uk/browse/driving
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Zabrania się również palenia w pojazdach gdzie znajdują się osoby poniżej 18 roku życia.
Wszystkie dzieci w wieku poniżej 12 lat i do 135 cm wzrostu muszą korzystać z fotelika
samochodowego lub fotelika podwyższającego.

8

IMIGRACJA

OBYWATELE UE W WIELKIEJ BRYTANII PO BREXIT

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Jeśli jesteś obywatelem UE i zamierzasz
nadal mieszkać, pracować i studiować w Wielkiej Brytanii, będziesz musiał złożyć
wniosek o zezwolenie na pobyt w ramach unijnego programu osiedlenia się.
Program Tel to bezpłatna procedura składania wniosków w brytyjskim Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych, którą prawie wszyscy obywatele UE mieszkający w Wielkiej
Brytanii i członkowie ich rodzin muszą wypełnić, aby nadal legalnie przebywać w
Wielkiej Brytanii.
Niezłożenie wniosku w ramach tego programu przed upływem terminu składania
wniosków do 30 czerwca 2021r., oznacza, żeTwój przyszły pobyt w Wielkiej Brytanii
może być nielegalny. W związku z tym, wszyscy obywatele UE i członkowie ich rodzin
przybywający przed końcem okresu przejściowego i zamierzający pozostać w Wielkiej
Brytanii po 31 grudnia 2020 r. muszą ubiegać się o Tel nowy brytyjski status
imigracyjny.

WNIOSEK O UNIJNY PROGRAM OSIEDLEŃCZY

Musisz wypełnić krótki, 3-etapowy formularz wniosku online za pomocą komputera,
tabletu lub telefonu komórkowego pod adresem: www.gov.uk/settled-status-eu-citizensfamilies/applying-for-settled-status. Aplikacja Ministerstwa Spraw Wewnętrzych
weryfikuje Twoją tożsamość, Twoje miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii i czy
jesteś karany. Aby zeskanować dokumenty, musisz użyć aplikacji EU Exit:
ID Document Check: www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app
Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2021r. Zazwyczaj powinieneś
rozpocząć pracę w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 r.
Osoby, które mieszkają w Wielkiej Brytanii krócej niż 5 lat, muszą ubiegać się o „status
tymczasowego osiedlenia”. Umożliwi im to pozostanie w Wielkiej Brytanii i ubieganie
się o status „osiedlenia się”, gdy tylko osiągną 5 lat nieprzerwanego pobytu. Obywatele
UE i członkowie ich rodzin, którzy mieszkali w kraju nieprzerwanie przez co najmniej 5
lat, muszą uzyskać status „osiedlenia się”.
Po złożeniu wniosku o unijny program osiedleńczy, MSW wyśle do Ciebie e-mail z
decyzją informującą o nadanym Ci statusie. Jeśli Twoje podanie zostanie rozpatrzone
pozytywnie w ramach tego programu, otrzymasz albo Status „OSIEDLENIA SIĘ”, albo
Status Tymczasowego Osiedlenia, w zależności od tego, jak długo mieszkałeś w Wielkiej Brytanii przed złożeniem wniosku. Ministerstwo skontaktuje się z Tobą, jeśli będzie
potrzebować więcej informacji od Ciebie przed podjęciem decyzji.
Możesz skontaktować się z Ośrodkiem Wsparcia dla Systemu Osiedlenia Obywateli
UE, aby sprawdzić, na jakim etapie jest rozpatrywanie Twojego wniosku.
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EU Settlement Scheme Resolution Centre
Тelefon: 0300 123 7379
Jeśli dzwonisz z zagranicy: +44 203 080 0100
Jeśli jesteś obywatelem UE, EOG lub Szwajcarii, Twoja rodzina może ubiegać się o
„Status Tymczasowego Osiedlenia” lub „Status osiedlenia się” w ramach unijnego programu osiedlenia się. Sprawdź, czy się do nich kwalifikujesz:
www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/join-EU-EEA-Swiss-family-member

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O AZYL I UCHODŹCY

Osoba ubiegająca się o azyl to osoba, która przyjeżdża do Wielkiej Brytanii, zwykle
uciekając przed prześladowaniami, torturami i wojną, i ubiega się o status uchodźcy.
Do czasu nadania statusu uchodźcy, taka osoba jest osobą ubiegającą się o azyl
i może kwalifikować się do pobytu i wsparcia na podstawie Ustawy o azylu z 1999
roku.
Musisz ubiegać się o azyl, jeśli chcesz pozostać w Wielkiej Brytanii jako uchodźca.
Powinieneś złożyć wniosek po przybyciu do Wielkiej Brytanii lub gdy tylko uznasz, że
powrót do kraju ojczystego nie jest bezpieczny. Twoje zgłoszenie jest bardziej prawdopodobne, że zostanie odrzucone, jeśli nie prześlesz go natychmiast.
Kiedy złożysz wniosek, spotkasz się z urzędnikiem imigracyjnym (tzw. „pre-screening”).
Po weryfikacji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zdecyduje, czy Twój wniosek może
być rozpatrzony w Wielkiej Brytanii. Są szanse, że będziesz miał rozmowę o zdrowiu
psychicznym z pracownikiem socjalnym.
Zazwyczaj otrzymasz oświadczenie decyzję w ciągu 6 miesięcy.
Jeżeli nie posiadasz schroniska, powinieneś poinformować Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych o potrzebachTwojej rodziny.
Po rozmowie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozważy kwestię zapewnienia
tymczasowego mieszkania.
Aby dowiedzieć się więcej o procesie aplikacji i pomocy, jaką możesz uzyskać,
odwiedź: www.gov.uk/claim-asylum/help-you-can-get

WNIOSEK O NADANIE OBYWATELSTWA BRYTYJSKIEGO

Obywatelstwo brytyjskie daje Ci prawo do stałego zamieszkania i pracy w Wielkiej
Brytanii, bez ograniczeń imigracyjnych.
Przed złożeniem wniosku, musisz uzyskać zezwolenie na pobyt stały w Wielkiej
Brytanii - na przykład uzyskać zezwolenie na pobyt na czas nieokreślony lub „Status
osiedlenia się” w ramach unijnego programu osiedleńczego. Musisz to zrobić, nawet
jeśli twój mąż, żona lub współmałżonek jest obywatelem brytyjskim.
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Jeśli chcesz zostać obywatelem brytyjskim, istnieją różne sposoby ubiegania się o to,
w zależności od okoliczności.
Kliknij na link www.citizensadvice.org.uk/immigration/, aby dowiedzieć się o procesie i
dowiedzieć się, czy kwalifikujesz się.

WSPARCIE I DORADZTWO DLA MIGRANTÓW

W Walsall istnieje wiele organizacji, które zapewniają wsparcie migrantom. Poniżej znajduje
się lista organizacji i usług, które mogą być przydatne, jeśli jesteś nowy w kraju lub regionie.

Organizacja

Kontakt

Usługi

Walsall Refugee and Migrant
Centre

41-45 Bridge Street
Walsall
WS1 1JQ

Bezpłatne konsultacje w różnych
językach w kwestiach azylu i imigracji:
zatrudnienie, edukacja, zasiłki, opieka
zdrowotna, wsparcie azylowe, przygotowanie do uzyskania obywatelstwa, rozpatrywanie spraw imigracyjnych, program
przesiedleń, procedura rozliczeniowa UE.

Tel.: 01922 614221
e-mail Walsall@rmcentre.org.uk
web: www.rmcentre.org.uk
Nash Dom CIC

Nash Dom Community Hub
Sun Street
Walsall
WS1 4AL
Linia doradztwa: 07531 090695
Telefon stacjonarny: 01922 616 444
e-mail: info@NashDomCIC.org
web: www.nashdomcic.org

Citizens Advice Sandwell &
Walsall

Bridge House
Bridge Street
Walsall
WS1 1JQ
Linia doradztwa: 0300 330 9017
web:
www.citizensadvicesandwell-walsall.org

Afghan Community and
Welfare Centre

The Mayfield Centre
17-19 Wednesbury Road
Walsall
WS1 3RU

Bezpłatne wielojęzyczne doradztwo dla
społeczności UE i rosyjsko-języcznych
w celu rozwiązania problemów z:
bezdomnością, mieszkalnictwem,
ubezpieczeniem i zasiłkami społecznymi,
sytuacją finansową, edukacją dzieci i
dorosłych, opieką zdrowotną, zatrudnieniem, imigracją do UE, prawa i obowiązki,
przestępstwami związane z nietolerancją,
dokumentacją.
Darmowe kursy ESOL z elastycznym
harmonogramem I wielojęzycznymi
nauczycielami.
Беспристрастные консультации
и поддержка по широкому кругу
вопросов.
Ряд проектов, включая
консультирование по вопросам
задолженности, экономии средств на
счетах за электроэнергию, поддержки
в трудоустройстве и обучении, жилье и
здравоохранении.
Istnieje szereg usług doradczych i informacyjnych, tłumaczeń ustnych i pisemnych dla wszystkich potrzebujących.
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Tel.: 01922 277900
e-mail: info@afghan-cw.org.uk

Walsall Refugee and
Asylum Seeker Support
Association

Tel.: 01922633075

SOORA The Social Orientation and
Relief Association

17-19 Wednesbury Road
Walsall
WS1 3RU

e-mail: wrassa@virginmedia.com

Tel.: 01922 513009
Web: www.soora.org.uk

Wsparcie dla osób ubiegających się o
azyl, uchodźców i innych migrantów,
którzy są lub mieszkają w obszarze
Walsall.
Pomoc obejmuje zaopatrzenie w podstawowe potrzeby (żywność, transport itp.) oraz wsparcie. Nie udzielają
porad imigracyjnych ani innych porad
prawnych.

Usługi wsparcia dla uchodźców, osób
ubiegających się o azyl i migrantów:
edukacja, zatrudnienie, zdrowie i dobre
samopoczucie, bezpieczeństwo.

9 ORGANIZACJE I USŁUGI
MIEJSCOWE
Walsall Community Living Directory — to platforma, na której można znaleźć miejscowe
usługi i wydarzenia w Walsall: www.wcld.co.uk/kb5/walsall/asch/home.strona
W liście poniżej, możesz uzyskać dostęp do najlepszych organizacji. Znajdziesz tam
wydarzenia, usługi, firmy, oferty oraz aktualności w Walsal, a także możesz bezpłatnie
podać włąsną ofertę za pomocą www.thebestof.co.uk/local/walsall

ŻYWNOŚĆ
Organizacja

Kontakt

Usługi

Ablewell Advice Walsall

The Central Hall
Ablewell Street
Walsall
WS1 2EQ

Godziny pracy Banku żywności:
Poniedziałek 10:00 - 14:00;
środa 10:00 - 14:00;
Piątek10:00 - 14:00;
Sobota 11:00 - 13:00;

Tel.: 01922 639700
e-mail: info@ablewelladvice.org.uk
Веб-web: www.ablewelladvice.org.uk

Doradztwo w zakresie zadłużenia i
świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Klub Pracy: szkolenie i zatrudnienie

All Saints

All Saints Church Hall
Walsall Road
Darlaston
WS10 9LA

Godziny pracy Banku żywności: Wtorek
10:00 - 12:00.

New Testament Church
of God Foodbank,
Willenhall .

5 Upper Lichfield Street
Willenhall
West Midlands
WV13 1PB

Godziny pracy Banku żywności:
Wtorek 12:00 - 14:00.

Bridging the Gap

79A Stafford Street
Willenhall
Walsall
WV13 1RT

Godziny pracy Banku żywności:
Czwartek 12:00 - 15:00.

Tel: 01902 606615
196H Walsall Wood Road Aldridge
Walsall WS9 8HB
Tel.: 01922 452213
e-mail: office@thethomasproject.co.uk
Веб-web: www.thethomasproject.co.uk

The Lamp Foodbank

Brownhills Community Centre
Chester Road North
Brownhills
Walsall
WS8 7JW

Godziny pracy Banku żywności: środa
10:00 -13:00;
piątek 15:00 – 18:00.
Inne usługi: szkolenia, pomoc w znalezieniu pracy, bezpłatne porady finansowe,
ośrodek socjalny. Spotkania dwa razy w
tygodniu.
Godziny pracy Banku żywności: Wtorek
10:00 - 13:00;
czwartek 10:00 - 13:00.

strona 23

The Thomas Project

Organizacja

Kontakt

Usługi

Walsall North Foodbank

Pelsall Methodist Church
Chapel Street
Pelsall
WS3 4LN

Sieć banków żywności, które dostarczają
ludziom w kryzysie paczki żywnościowe i
wskazują inne usługi wsparcia.

Tel.: 07582 869895
e-mail: info@walsallnorth.foodbank. org.
uk
Web: www.walsallnorth.foodbank. org.uk

LECZENIE NARKOTYKÓW I ALKOHOLIZMU
Organizacja

Kontakt

Usługi

The Beacon - Walsall

30 Station Street
Walsall
WS2 9LZ
lub
67 Bradford Street
Walsall
WS1 3QD

Miła obsługa dla dorosłych i młodych ludzi, którzy chcą całkowicie lub częściowo
zrezygnować z alkoholu lub narkotyków.
Nie musisz wcześniej umawiać się na
wizytę, wystarczy udać się do jednego z
ośrodków. Wsparcie dla osób powyżej 18
lat życia, które nie mają schroniska lub
pracy, które mają problemy ze zdrowiem
psychicznym lub z uzależnieniami.

Tel.: 01922 669840
Web:
www.changegrowlive.org/the- beacon-walsall
The Glebe Centre

Wednesbury Road
Walsall
WS1 3RU
Tel.: 01922 625687
e-mail: theglebecentre@ymcabc.org.uk

Walsall Disability Hub

17 Lichfield Street
Walsall
WS1 1TU

Usługi: śniadanie, obiad, gorące napoje,
prysznic, sklep odzieżowy; doradztwo
w zakresie benefitów, mieszkalnictwa i
zdrowia; wolny czas.

Usługi opieki osobistej, które zapewniają
bezpłatne udogodnienia dla osób w
potrzebie; zajęcia rekreacyjne .

Tel.: 01922 616 798
e-mail: info@walsalldisabilityhub.org.uk
The Motivation Hub
Services

73 Lichfield Road
Walsall Wood Hub
Walsall Wood
Walsall
WS9 9NP
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Tel: 07388 553615

Pokój opieki dziennej i sesji sensorycznych, sesje relaksacyjne, sztuka i
rzemiosło, bilard gotowanie, świadomość
sensoryczna, gry planszowe, zdrowy
tryb życia i spacery, sesje, znajdowanie
przyjaciół i uprawa własnych produktów.

WIARA
Organizacja

Kontakty

Usługi

St Paul’s Church at the
Crossing

Darwall Street
Walsall
WS1 1DA

Nabożeństwa religijne, wynajem sal.

Tel: 01922 620669
All Saints Church

Black Country New Road
Moxley
WS10 8RD

Nabożeństwo religijne, miejsce spotkań.

Green Lane Baptist Church

Burrowes Street
Birchills
WS2 8NX

Projekt Mend-It, miejsce spotkań.

Aisha Mosque & Islamic
Centre

4 Rutter Street
Walsall
WS1 4HN

Udogodnienia dla mężczyzn i kobiet, sale
lekcyjne, usługi matrymonialne i pogrzebowe, świadomość islamska, usługi
młodzieżowe, wizyty.

Tel: 01922 620982
web: www.aishamosque.org
Pleck Methodist Church

Bescot Road, Pleck, WS2 9AD

Nabożeństwo religijne, miejsce spotkań.

Guru Nanak Gurdwara

Sikh Temple
127 West Bromwich Street
Walsall
WS1 4DE

Nabożeństwa religijne, lekcje muzyki i
kirtanu, lekcje pendżabskiego,
lekcje dla smakoszy, lekcje
komputerowe

Tel: 01922 622199
web: www.gnst.org.uk/
The Orthodox Church of
the Nativity of the Mother
of God

1A Sun Street
Palfrey
Walsall
WS1 4AL

Nabożeństwa religijne, wsparcie
społeczności .

Tel: 01922 633451
web: www.orthodoxwalsall.org.uk
Mandir Baba Balak Nath
Hindu Temple

96a Caldmore Road
Walsall
WS1 3PD

Nabożeństwo religijne, kuchnia, gorące
jedzenie.

Tel: 01922 621177
web: www.mandirbababalaknath.co.uk
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Skorzystaj ze strony internetowej Katalogu Życia Społeczności Walsall, aby znaleźć więcej
wspólnot wyznaniowych w Walsall: www.wcld.co.uk/kb5/walsall/asch/home.strona

WSPARCIE DLA KOBIET
Organizacja

Kontakt

Usługi

Aaina Community Hub

Bath Road
Caldmore
Walsall
WS1 3BS

Doradztwo i wsparcie: mieszkalnictwo,
zatrudnienie, ubezpieczenie społeczne,
opieka zdrowotna, przemoc domowa;
wolontariat i szkolenia.

Tel: 01922 644006
web: www.aainahub.com
Walsall Black Sisters
Collective

17 Wednesbury Road
Walsall
WS1 3RU

Zdrowie psychiczne, klub po szkole,
przyjaźń, wzmocnienie pozycji kobiet

Tel: 01922 616996
web: www.walsallbsc.co.uk/wp-conTelt
cache/all/index.html

MŁODZIEŻ
Organizacja

Kontakt

Usługi

Youth Connect

283 Wednesbury Road
Walsall
WS2 9QJ

Sesje uświadamiające, zajęcia sportowe,
mentoring, wolontariat

Tel: 01922 336993
web: www.youthconnect.org.uk
YMCA

Small Street Centre
1A Small Street
Walsall
WS1 3PR

Zakwaterowanie, porady i wsparcie,
zdrowie, szkolenie i edukacja.

Tel: 01922 700950
web: www.ymcabc.org.uk

RZEMIOSŁO I SZTUKA
Organizacja

Kontakt

Usługi

Urban Hax CIC

The Stables.
Victoria Mill
Long Acre Street
Walsall
WS2 8HP

Sprzęt, druk 3D, darmowe kursy

Tel: 01922 628126
web: www.urbanhax.com
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Walsall Creative Factory

Westbourne Street
Walsall.WS4 2JB
Tel: 07583 162137
web: www.creativefactory.org.uk

Projekty artystyczne i dziedzictwo,
wydarzenia, warsztaty.

10

DZIAŁANIA SPOŁECZNE

MIEJSCA ZAINTERESOWANIA

Walsall Leather Museum - Jest to przyjazna atrakcja, która mieści się
odrestaurowanym wiktoriańskim budynku fabrycznym i jest oceniana przez
Trip Advisor jako atrakcją nr 1 w Walsall.
Tel: 01922 652288
web: www.go.walsall.gov.uk/leathermuseum
e-mail: leathermuseum@walsall.gov.uk
Walsall Museum - Lichfield Street, Walsall, WS1 1TR
Jest poświęcone historii Walsall i jest domem dla obszernej kolekcji artefaktów
odzwierciedlających dumne dziedzictwo Walsall, jego liczne gałęzie przemysłu i życie
ludzi, którzy tu mieszkali.
Тел.: 01922 653116
e-mail: museum@walsall.gov.uk
The New Art Gallery Walsall - Gallery Square, Walsall, WS2 8LG
Prezentuje, zbiera i interpretuje sztukę historyczną, współczesną i konceptualną w
wyrafinowany, innowacyjny sposób, witając gości z całego świata i okolic.
web: www.thenewartgallerywalsall.org.uk
Aldridge Transport Museum - Shenstone Drive,Northgate, Aldridge, Walsall, WS9 8TP
Przedstawia dziedzictwo transportu drogowego w West Midlands
web: www.amrtm.org
Locksmith’s House - 54 New Rd, Willenhall, WV13 2DA
Odtworzony przy użyciu prawdziwych przedmiotów i mebli należącymi do rodziny
Hodsonów, twórców zamków. Otwarty dla szerokiej publiczności tylko w specjalne dni
otwartych drzwiach, na specjalne wydarzenia i wcześniej umówione wizyty grupowe.
www.bclm.co.uk/support/visit-the-locksmiths-house/1407.htm.
Aby zarezerwować wizytę, prosimy o kontakt z Biurem Rezerwacji w Black Country
Life Museum. Tel.:0121 520 8054, e-mail: bookings@bclm.com.

WOLNY CZAS
Odwiedź www.go.walsall.gov.uk/walsalllibraries aby znaleźć lokalną bibliotekę i
dowiedzieć się, jak możesz do niej dołączyć.Wszystkie biblioteki Walsall są członkami
Dementia Action Alliance (Towarzystwo na rzecz walki z demencją)i są uznawane za
przyjazne dla osób z demencją. Także, możesz odwiedzić Lichfield Street Hub.
znajdujące się w Central Library pod adresem Lichfield Street. Walsall. WS1 1TR
Tel: 01922 653121
e-mail: LSHlibrary@walsall.gov.uk
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Walsall Arboretum — jest to jeden z najczęściej odwiedzanych parków w okolicy.
Zajmuje powierzchnię ponad 79 akrów i jest domem dla ponad 200 odmian drzew i
krzewów. Co roku odwiedza je ponad milion osób. Parking znajduje się przy
Broadway North (WS1 2QB).
Zadzwoń 01922 650466 lub odwiedź 01922 650466 или посетите
www.go.walsall.gov.uk/parks, aby znaleźć pełną listę parków w Walsall.

WOLNY CZAS

Odwiedź stronę Walsall Outdoor Activities (Zajęcia na świeżym powietrzu), aby
zapoznać się z wydarzeniami i zajęciami, takimi jak sport, spacery, wolontariat, muzyka w parkach i terenach zielonych w : www.go.walsall.gov.uk/parks_and_green_spaces/
park_events/active_outdoors_in_walsall
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Clean and Green, Rada Walsall pod
numerem 01922 653344 lub e-mailem: CleanandGreen@walsall.gov.uk.
W Walsall znajduje się sześć ośrodków rekreacyjnych, które oferują doskonałe oraz
różnorodne zajęcia sportowe i wellness dla wszystkicg grup wiekowych.







Bloxwich Active Living Centre: 01922 652900
Oak Park Active Living Centre: 01922 652266
Darlaston Swimming and Fitness Centre: 01922 652255
Walsall Gala Swimming and Fitness Centre: 01922 653150
Sneyd Water Activity Centre: 01922 744 637
Aldridge Airport Outdoor Centre: 01922 744637

Więcej informacji o harmonogramie pracy, czynnościach i danych kontaktowych,
odwiedź: www.go.walsall.gov.uk/leisure_and_sports.

ZABAWA

Light Cinema - 62 Wolverhampton Street, Walsall, WS2 8DD
Niedawno odnowione Light Cinema w Walsall, z ośmioma ekranami kinowymi i
restauracjami, jest właściwym dla całej rodziny.
Tel: 01922 252750
web: www.walsall.lightcinemas.co.uk
Showcase Cinema - Bentley Mill Way, Walsall, WS2 0LE
zapewni Ci niezapomniane wrażenia z oglądania filmów.
web: www.showcasecinemas.co.uk
Walsall Arena and Arts Centre - Hawbush Road, Leamore, Walsall, WS3 1AG
Oferuje program profesjonalnych występów artystów, komików, tancerzy, zespołów i
pokazów. W Walsall każdy znajdzie coś dla siebie.
Tel: 0300 555 2898
web: www.walsallarena.com
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Walsall Football Club - The Banks’s Stadium. Bescot Cresent, Walsall, WS1 4SA
oferuje szeroki zakres usług i wydarzeń.
Tel: 01922 622791
e-mail: info@walsallfc.co.uk
web: www.wfcthevenue.co.uk

NAWIĄZANIE KONTAKTÓW MIĘDZY SPOŁECZNOŚCIAMI

Walsall to miasto tętniące życiem i różnorodny obszar. Jest domem dla mieszkańców z
różnych części świata, a także tych, którzy mieszkają tu od wielu pokoleń.
Ogólne poczucie przynależności do tego miejsca łączy ludzi, daje im coś wspólnego.
Dzisiaj ludzie Walsall mają więcej różnych możliwości komunikowania się ze sobą,
niezależnie od ich pochodzenia.
Niezależnie od tego, czy jesteś nowy w okolicy, czy mieszkasz tu przez całe życie,
możesz cieszyć się szeroką siecią miejsc i zajęć, które dadzą ci możliwość nawiązania
kontaktu z nowymi ludźmi, przełamania izolacji i nawiązania przyjaźni.

MIEJSCE SPOTKANIA

A Place of Welcome jest to miejsce, do którego każdy może się udać. Miejsce, co do
którego ma pewność, że zostanie tam ciepło przyjęty, poczęstowany darmowym drinkiem i doceniony. W Walsall jest 19 miejsc spotkań, które są otwarte co tydzień.
Aby znaleźć miejsce spotkania w Twojej okolicy, odwiedź
www.walsallforall.co.uk/places-of-welcome lub www.placesofwelcome.org.uk/locations
Walsall for All to lokalny program integracyjny oferujący różnorodne projekty i działania
mające na celu budowanie silnych, zintegrowanych społeczności w Walsall.
Tel: 01922 655797
Web: www.walsallforall.co.uk
Sieć 11 stowarzyszeń społecznych świadczy usługi i zajęcia dla społeczności
lokalnych.Aby znaleźć najbliższe centrum, odwiedź stronę internetową rozwoju
społeczności, aby uzyskać więcej informacji pod adresem:
www.go.walsall.gov.uk/community_development.
Ryecroft Community Hub - 28 New Forest Road, Walsall, WS3 1TR
Mieści kilka organizacji charytatywnych, firm społecznych i grup użytkowników, które
ciężko pracują, aby świadczyć usługi i pomoc społeczności lokalnej.
Tel: 07486 622962 or 01922 234080
web: www.sites.google.com/a/ryecroftnrc.org/hub3/contact-us
Caldmore Community Garden - 12 Carless Street, Walsall, WS1 3RH
To przestrzeń dla każdego – miejsce do wspólnej pracy, nauki i zabawy. Możesz
uczestniczyć w zajęciach grupowych, zrelaksować się, poznać nowych przyjaciół i dobrze się bawić. Witamy! Skontaktuj się z nami:
Tel: 07871 813252
e-mail: caldmoregarden@gmail.com
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Making Connections Walsall (MCW) – to przyjazna usługa dla seniorów, którzy
potrzebują pomocy w problemach samotności i izolacji społecznej. Usługa ta daje
osobom starszym możliwość poznania ich potrzeb i zainteresowań społecznych,
tworzenia własnych sieci społecznościowych i uczestniczenia w działaniach
społecznościowych.
Proszimy użyc www.onewalsall.org/making-connections-walsall-2/ lub dane poniżej,
aby się z nimi skontaktować lub dowiedzieć się więcej:
Tel: 0121 380 6690
e-mail: MCW@walsall.gov.uk

WOLONTARIAT W WALSALL

Wolontariat to świetny sposób na wspieranie lokalnej społeczności w obszarach, na
których Ci zależy, zdobywanie nowych umiejętności, ulepszanie CV i poznawanie
nowych ludzi. W Walsall są setki możliwości dla wolontariuszy, a centrum wolontariatu
One Walsall może pomóc Ci nawiązać najlepszy kontakt z tym co działa najlepiej dla
Ciebie. www.onewalsall.org/volunteering.
Centrum Wolontariatu Walsall jest otwarte od poniedziałku do piątku: od 09:00 do
17:00 Możesz zadzwonić do zespołu bezpośrednio pod numer 01922 619840 lub
wysłać e-mail: www.volunteering@onewalsall.org.

Program «BUDDY»

We współpracy z Walsall for All, Nash Dom CIC opracuje program „BUDDY”, którego
celem jest wspieranie różnorodności społecznej, a mianowicie poprawa interakcji
nowoprzybyłych w okolicy z tymi, którzy od dawna mieszkają w Walsall. Grupa wolontariuszy, utworzona z nowych mieszkańców i tych, którzy od wielu lat mieszkają w Walsall,
wezmą udział w wielu nieformalnych wydarzeniach, odbywających się w różnych
miejscach. Inicjatywa ta ma na celu przełamanie izolacji i stworzenie szansy dla osób
z różnych środowisk, aby się spotkać. nawiązać kontakty towarzyskie, wspierać się
nawzajem i nawiązywać przyjaźnie. Jeśli chcesz wziąć udział w programie BUDDY lub
po prostu dowiedzieć się więcej przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, skontaktuj się z
Centrum społeczny Nash Dom lub odwiedź:
Nash Dom Community Hub.
Sun Street, Walsall. WS1 4AL
Tel: 07531 090695
e-mail: info@NashDomCIC.org

11

ТRANSPORТ

TRANSPORT PUBLICZNY
AUTOBUSY

National Express West Midlands jest głównym operatorem autobusowym w West
Midlands. Aby uzyskać więcej informacji na temat wszystkich taryf, planów podróży,
rozkładów jazdy i tras w regionie West Midlands, odwiedź stronę internetową National
Express West Midlands:www.nxbus.co.uk/west-midlands.
INNI OPERATORZY W WALSALL:
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Diamond Buses — więcej informacji na temat ich usług można znaleźć na stronie Diamond Buses: www.diamondbuses.com
Arriva Buses - Walsall Bus Station, St Paul’s Street, Walsall, WS1 1NR
Więcej informacji o ich usługach można znaleźć na stronie
www.arrivabus.co.uk.

POCIĄG

Walsall Train Station - Saddlers Centre, Walsall. West Midlands. WS2 9JS
Walsall jest obsługiwany przez lokalną sieć kolejową, która zapewnia połączenia z
Birmingham New Street, Rugeley Trent Valley i innymi miejscami.
Proszę odwiedź
www.westmidlandsrailway.co.uk/travel-information/station-information/wsl for further
information.
aby uzyskać dodatkową informację
Dla tych, którzy planują podróż koleją, prosimy odwiedzić www.thetrainline.com.

TRANSPORT AUTOKAROWY

Więcej informacji na temat usług autokarowych można znaleźć na stronie internetowej
National Express pod adresem www.nationalexpress.com/en lub dzwoniąc pod numer
0871 781 8178. Należy pamiętać, że jest to numer klasy premium i obowiązują
dodatkowe opłaty

JAZDA ROWEREM

Istniejące trasy, parki rowerowe, grupy i przydatne informacje można zobaczyć na mapie rowerowej Walsall:
www.go.walsall.gov.uk/Portals/0/Uploads/Transport/Walsall%20Cycle%20Map.pdf
Aby zaplanować podróż transportem publicznym, odwiedź:
www.journeyplanner.networkwestmidlands.com

TRANSPORT PUBLICZNY WALSALL

Walsall Community Transport (WCT) zapewnia szeroki zakres usług transportowych
dla grup społecznych, seniorów oraz osób niepełnosprawnych lub mających inne problemy z poruszaniem się. Usługa obejmuje regularne linie autobusowe na zakupy, a
także jednodniowe wycieczki do atrakcji w przystępnych cenach. WCT oferuje również
wynajem minibusów dla grup społecznych.
Aby uzyskać więcej informacji lub zarezerwować usługi,
prosimy o kontakt z WCT pod numerem 01922 685555 (wew.
203) lub e-mailem:
enquiries@walsallct.org.uk.

RING AND RIDE

Ring and Ride zapewnia w pełni dostępny transport autobusowy „od drzwi do drzwi”
dla osób, które mogą mieć ograniczoną mobilność z powodu problemów zdrowotnych,
niepełnosprawności lub innych okoliczności.
e-mail: walsall@ringandride.org
web: www.ringandride.org

RABATY DLA PODRÓŻNYCH
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Aby dowiedzieć się, czy kwalifikujesz się do bezpłatnych lub obniżonych usług transportowych, odwiedź: www.gov.uk/government/publications/support-to-help-with-thecost-of-transport/support-to-help-with-the-cost-of-transport
www.wcld.co.uk/kb5/walsall/asch/home.strona

