
Ваш дохід: 

Джерела доходу, розрахункові листи, податки та ідентифікаційний номер, пільги, 

універсальний кредит і санкції. 

 

Банківська справа і бути проінформованим: 

Як працюють банки, ощадні та поточні рахунки, відсотки, форми оплати, вибір 

облікового запису, розуміння контрактів, розуміння угоди оренди. 

 

Позики та шахрайство: 

Форми запозичень, кредитна історія, наслідки боргу та пріоритетність, бути в безпеці з 

грошима, розуміючи «money-muling» - особо , яка передає вкрадені гроші між різними 

країнами. Інколи люди стають «money-muling» мимоволі, зловмисники переказують 

незаконно отримані гроші між різними банківські рахунки. «money-muling» отримують 

викрадені кошти на свій рахунок, потім їх попросять зняти їх і перевести гроші на інший 

рахунок, часто за кордоном, залишивши частину грошей собі. 

Як захистити себе від шахрайства: 

• Жодна законна компанія ніколи не попросить вас використовувати власний 

банківський рахунок для переказу ваших грошей. Не приймайте будь-які пропозиції 

роботи, які просять вас зробити це. 

• Будьте особливо обережні до пропозицій роботи від людей або компаній за 

кордоном, оскільки вам буде важче з’ясувати, чи дійсно вони законні. 

• Ніколи не повідомляйте свої фінансові дані комусь, кого ви не знаєте і людям яким не 

довіряєте. 

За додатковою інформацією звертайтеся: електронна пошта: rachel.hunter@mybnk.org 

Номер телефону: 07463486863 

 

 

 

Якщо якась інформація відсутня чи неправильна або змінилося місце проведення 

заходу, звертайтеся, будь ласка, на електронну пошту: 

solinked@southamptonvs.org.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Групи фінансової підтримки в Саутгемптоні 
Ця збірка (оновлена 5 квітня 2022 р.) є переліком різних Рад і Громадських груп, які 

працюють у Саутгемптоні, щоб допомогти у питаннях фінансових труднощів. Усі 

перераховані послуги є безкоштовними. Вони дають поради, підтримку 

та курси з хорошого менеджменту грошей. Вони поділяються на: 

1. Місця підтримки від місцевих рад 

2. Громадські групи підтримки, які надають фінансові поради та підтримку 

3. Групи підтримки та курси з хорошого фінансового менеджменту 

 

1. Підтримка від місцевих рад (корисна контактна інформація) 
Гаряча лінія Universal Credit або на сайті Universal Credit – GOV.UK (www.gov.uk) 

Телефон: 0800 328 5644 

Телефон: 0800 328 1344 

Relay UK (якщо ви не чуєте або не розмовляєте по телефону): 18001, потім 0800 328 

5644 

З понеділка по п’ятницю, з 8:00 до 18:00 
 

JSA: Подайте заявку на отримання JSA (допомога для тих хто шукає роботу) за «новим 

стилем». Ви можете подати заявку на отримання JSA «нового стилю» онлайн або 

звернутися до служби підтримки Jobcentre Plus. 
 

Jobcentre Plus 

Телефон: 0800 055 6688 

Телефон: 0800 023 4888 

Relay UK (якщо ви не чуєте або не розмовляєте по телефону): 18001, потім 0800 055 

6688 

Валлійська мова: 0800 012 1888 

З понеділка по п’ятницю, з 8:00 до 17:00 

 

 

Сторінка 8 

Сторінка 1 

mailto:rachel.hunter@mybnk.org
mailto:solinked@southamptonvs.org.uk
http://www.gov.uk/


 

 

ESA: якщо у вас є запитання щодо існуючої відшкодування для ESA «нового стилю». 

(Допомога на працевлаштування та підтримку) 

 

Послуги “Gateway” («Шлюз»): 

Працює з 10:00 до 15:00 з понеділка по п’ятницю. 

Адреса: 1 Guildhall Square, Southampton SO14 7FP 

Телефон: 023 8083 2005 

Government Approved Schemes (Схвалені урядом схеми) 

Схвалені урядом схеми використовуються для погашення ваших боргів, в залежності 

від: 

• який у вас вільний дохід? - це може бути використаним для здійснення регулярних 

платежів вашому кредитору 

• які активи ви можете продати? - їх можна продати, щоб допомогти сплатити свої 

борги 

• ваша ситуація - наприклад, 

• якщо ви банкрут або вам загрожує банкрутство 

Нижче наведено список різноманітних програм, з якими Gateway може допомогти: 

 

A. Household Support Fund (Фонд Підтримки домогосподарств) 

Фонд спрямований на підтримку жителів Саутгемптона, які мають низький дохід і 

стикаються з фінансовими труднощами. Щоб подати заявку, натисніть на це посилання:  

Household Support Fund (southampton.gov.uk) 
 

B. Breathing Space (Простір для дихання) 

(також називається схемою відстрочки заборгованості) – це державна схема, яка 

покликана допомогти зняти тиск і стрес, спричинений боргами. Повну інформацію про 

схему «Простір для дихання», включаючи те, що вона охоплює, як застосовувати, що 

відбувається під час і після періоду «Простір для дихання», а також часті запитання 

можна знайти на наступних веб-сайтах: 

Stepchange Debt Charity, National Debtline та Money-Saving Expert 

 
C. Paying off your debts (Погашення своїх боргів) 

Існує ряд затверджених урядом способів погашення ваших боргів залежно від ваших 

особистих обставин разом із багатьма організаціями та благодійними організаціями, 

які можуть порадити вам найкращий спосіб дій, якщо ви впадете в борги. 

 

 

 

 

 

3. Групи підтримки та курси з хорошого фінансового менеджменту 
 

Monty’s Fry Up and Finances Group. 9 ранку – 10:30 першої п’ятниці місяця за адресою 

59 Montague Avenue, SO19 0QB Southampton, UK. Контактний номер: 07493306046. Це 

дискусія під керівництвом людей вашого рівня за чашкою кави. Ласкаво просимо всіх. 

Також ви можете їсти, спілкуватися та отримувати відповіді одночасно! 

 

Money Matters Course: Мій банк прагне запропонувати молодим людям віком від 7 до 

25 безкоштовні та повністю профінансовані фінансові семінари, які навчають основних 

життєвих навичок поводження з грошима. 

 

Що ми пропонуємо? 

 

• Безкоштовні ресурси: PowerPoint та друковані матеріали включені в курс 

• Фахівці з фінансовою підготовкою для проведення грошових сесій 

• Люди віком 16-25 можуть бути акредитовані на нашому 2-денному курсі ABC Level 1 

Money Management (Money Works) 

• Розмір групи 6-15 чоловік 

• Тривалість курсу - 2 x 4,5 години або 4 x 2,25 години 

• Робочі зошити, які перевіряються та оцінюються за проходження курсу 

• Можливість додати курс до свого резюме 

• Місце для проведення сеансів доступне за запитом 

• Інтерактивні та веселі заняття 

• Вплив, який змінює життя молодих людей 

• Віртуальні сесії, щоб надати доступ для всіх 

 

Теми, які ми охоплюємо: 

 

Бюджет і домашні витрати: 

Ставлення до грошей, потреб і побажань, скорочення, складання бюджету, кроки після 

переїзду, розуміння рахунків, домашні витрати 
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Будь ласка, зверніть увагу, що Dorcas Project, Removals Project і Community Re-paint не є 

проектами прямого доступу; особи та сім’ї мають бути направлені одним із наших 

визнаних реферальних агентств. 

 

4. StepChange (Крок до змін) - Безкоштовна конфіденційна фінансова консультація 

Процес: 

1. Надайте нам деталі своїх боргів, доходів та витрат домогосподарства. 

2. Ми розробляємо ваш бюджет, щоб у вас було чітке уявлення про те, куди 

йдуть ваші гроші. 

3. Ви отримуєте безкоштовну консультацію щодо боргів - Ви отримаєте свій 

особистий план дій та детальні та практичні поради. 

Зв'яжіться з нами за номером 0800 138 1111 

З понеділка по п’ятницю з 8:00 до 20:00 і в суботу з 8:00 до 16:00 

5. Christians Against Poverty (CAP) (Християни проти бідності) 

CAP пропонує безкоштовні консультації щодо боргів будь-кому в громаді, незалежно 

від раси чи релігії. Зазвичай обслуговування прозодить віч-на-віч з клієнтами в їхніх 

домівках. Також є центри, куди ви можете записатися на прийом за адресою 69 Above 

Bar Church, SO14 7FE і (невдовзі відкривається) The Boathouse, 11 Cranberry Terrace, 

SO14 OLH. CAP завжди доступний, і будемо раді працювати з будь-якими клієнтами, які 

потребують нашої допомоги. Клієнти можуть звернутися для запису, зателефонувавши 

за номером 0800 328 0006. 

6. Frontline Debt Advice (Передова консультація щодо боргу) пропонує БЕЗКОШТОВНІ 

консультації щодо соціальної допомоги, БЕЗКОШТОВНІ консультації щодо боргу, 

навчання щодо боргу та допомоги щодо соціального забезпечення. Frontline має 

консультаційну клініку в таких місцях – запишіться на прийом за адресою: 

Swaythling SO16: Swaythling Frontline Borg Advice, C/O The Vicarage, 357 Burgess Road, 

Southampton SO16 3BD. 02380 552866 або 07977 175949 

swaythling@frontlinedebtadvice.org.uk 

Thornhill SO18 у баптистській церкві Thornhill Baptist Church, Thornhill Park Road, 

Southampton, Hampshire SO18 5TR. 07806 264020 thornhill@frontlinedebtadvice.org.uk 

7. Southampton Church Rent Deposit Scheme (Схема депозиту для орендної плати 

церкви Саутгемптона) 

Southampton Church Rent Deposit Scheme має на меті допомогти людям з низьким 

доходом або тим, хто отримує соціальні виплати, які потребують фінансування, щоб 

отримати доступ до приватного орендованого житла в місті Саутгемптон. Зв’яжіться з 

нами сьогодні, щоб дізнатися, чи зможемо ми вам допомогти. 

Звертайтеся за номером 023 8023 4000 або електронною поштою: 

rentdeposit@citylife.org.uk 

 

 

 

C. Пояснення різних фінансових термінів: 
A Debt Management Plan (План по управлінню боргом) - це угода виплатити 

кредиторам через ліцензовану компанію з управління боргом. 

An Administration Order Адміністративний наказ – це спосіб допомогти у вирішенні 

рішення суду округу або Високого суду, якщо борг менше 5000 фунтів стерлінгів. 

An Individual Voluntary Arrangement (IVA) Індивідуальна добровільна угода — це угода 

про регулярні виплати «керуючому органу», який розділить ці гроші між вашими 

кредиторами. 

A Debt Relief Order (DRO) Наказ про списання боргу – це спосіб впоратися зі своїми 

боргами, якщо ви заборгували менше 15 000 фунтів стерлінгів, маєте невеликий дохід і 

не володієте своїм будинком. 

A Fast-track Voluntary Arrangement (FTVA) Прискорена добровільна угода була 

способом впоратися з вашими боргами, якщо ви вже були банкрутом і у вас є активи, 

які можна продати, щоб розрахуватися з вашими кредиторами. FTVA були скасовані в 

Англії та Уельсі, тому нові не можна створювати. Існуючі FTVA триватимуть, доки вони 

не будуть завершені. 

A County Court Judgment (CCJ) Рішення окружного суду (CCJ) — це судовий наказ, який 

говорить вам сплатити гроші, які ви повинні за борг. Це одна з дій, яку ваші кредитори 

можуть зробити в рамках процесу стягнення боргу. Довідка та поради щодо 

поводження з CCJ доступні на таких веб-сайтах: StepChange Debt Charity, CCJ - GOV.UK, 

MoneyHelper 

A Money Mule (Грошовий мул) - це людина, яка передає вкрадені гроші між різними 

країнами. Money Mules, іноді мимоволі, зловмисники вербують для переказу 

незаконно отриманих грошей між різними банківськими рахунками. Money Mules 

отримують вкрадені кошти на свій рахунок, потім їх просять зняти їх і перевести гроші 

на інший рахунок, часто за кордоном, залишаючи частину грошей собі. Навіть якщо ви 

не знаєте, що гроші, які ви переказуєте, були отримані незаконним шляхом, ви зіграли 

важливу роль у шахрайстві та відмиванні грошей, і все одно можете бути притягнені до 

відповідальності. Злочинці часто використовують підроблені оголошення про роботу 

або створюють пости в соціальних мережах про можливості швидко заробити гроші, 

щоб залучити потенційних новобранців. 

 

D. Посібник з боргу та позик 
Вичерпний посібник щодо контролю над боргом, отримання безкоштовної консультації 

щодо боргів та того, як брати кредит за доступною ціною, доступний у MoneyHelper. 

• Розставляйте пріоритети та вирішуйте листи про прострочення платежів 

• Вичерпні відомості про те, як визначити пріоритети своїх боргів, доступні в 

MoneyHelper. 
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Ігнорування листів про прострочення платежів – це найгірше, що ви можете зробити, і 

це лише погіршить ситуацію. Поради щодо пріоритетності листів про прострочені 

платежі доступні на Adviser Book.co.uk або stepchange.org 

 

E. Агентства стягнення боргів 
Якщо ваші борги прострочені деякий час, або вам надіслали сповіщення про дефолт, ви 

майже напевно з вами зв’яжуться колектори. Щоб пояснити, чому залучаються 

агентства з стягнення боргів, перейдіть за цим посиланням. На відміну від судового 

виконавця, стягувач не має особливих юридичних повноважень – повне роз’яснення 

тут. Повну інформацію про те, як працюють колектори боргів і що вони можуть 

зробити, можна отримати в благодійній організації StepChange Debt Charity та інших 

благодійних організаціях з фінансової підтримки 

 

F. Листи та судові бланки 
Зразки листів і шаблони для завантаження, які допоможуть вам написати кредиторам 

або стягувачам, наведені на веб-сайті. Бібліотека звичайних судових бланків та 

інструкцій, які допоможуть вам відповісти на запитання округу. 

 

G. Конфіденційність боргу 
Деталі ваших боргів є конфіденційними і не можуть бути обговорені або розголошені 

вашими кредиторами третім особам. 

 

H. Що робити, якщо ваш кредитор переходить в управління 
нформацію про те, де ви перебуваєте та що робити, якщо бізнес, перед яким у вас є 

борг, переходить до адміністрування, доступний на  веб-сайті stepchange.org. 

 

I. Підвищте свій кредитний рейтинг після плану управління боргом 

Якщо ви близькі до завершення плану управління боргом (DMP), важливо витратити 

час на покращення свого кредитного рейтингу, щоб захистити своє фінансове 

майбутнє. Додаткову інформацію можна отримати на StepChange.org або Money 

Aware.co.uk. 

 

J. Лихвар 
Ліхвар — це люди або організації, які надають позики і які нараховують надзвичайно 

високі відсотки, як правило, на незаконних умовах. Група незаконного кредитування 

грошей (IMLT) — це спеціалізована агенція, яка переслідує лихварів і підтримує людей, 

постраждалих від цього злочину. 

 

 

 

 

2. Громадські групи підтримки, які надають фінансові поради та підтримку 
 

1. Citizens Advice Service (Служба консультації громадян) 

Адреса: 14-15 Brunswick Place, Southampton SO15 2AQ 

Телефон: 0808 27 87 863 (Безкоштовний телефон), щоб записатися на прийом. 

Телефонуйте з 9.30 до 16.00 з понеділка по п’ятницю – працівник на рецепції дізнається 

деталі та передасть консультанту, який потім вам передзвонить. 

Citizens Advice Southampton пропонує акредитовані поради, інформацію та 

рекомендації з широкого кола питань, включаючи пільги, зайнятість, борги, житло, 

проблеми споживачів та багато іншого. Рівень підтримки варіюється від початкових 

порад і вказівок до спеціалістів, де це потрібно. Ми тісно співпрацюємо з міською 

радою Саутгемптона, DWP та іншими консультативними службами в партнерстві Advice 

in Southampton. Багато інформації доступно на веб-сайті National Citizens Advice: 

citizensadvice.org.uk 

 

2. Home Group (Головна група) 

Безкоштовна підтримка та кваліфікована консультація щодо пільг, житла, боргів, 

управління грошима, доступу до громадських послуг. Цю послугу надає Southampton 

Flexible HRS Service, якою керують постачальники допомоги та підтримки Home Group,  

які працюють з людьми і які мають різноманітні потреби. Доступні додаткові мови 

спілкування - польська та іспанська. 

Звертайтеся за номером 0191 731 1958. Телефон працює з понеділка по п’ятницю з 

9.30 до 16.00 

 

3. Southampton City And Region Action To Combat Hardship (SCRATCH) (Дії міста 

Саутгемптон та регіону для боротьби з труднощами) 

Адреса: Unit 33, Mount Pleasant Industrial Estate, Southampton, UK, SO14 0SP.  

SCRATCH надає послуги, які полегшують наслідки труднощів, неблагополуччя та 

бідності для окремих осіб та сімей, які живуть у Саутгемптоні та околицях. 

SCRATCH прагне зробити позитивний результат для наших клієнтів, реагуючи на 

жахливі наслідки бідності, спричинені, але не обмежуючись: безробіттям, боргами, 

проблемами допомоги, фінансовими труднощами. 

SCRATCH розуміє та реагує на мінливе середовище та потреби наших клієнтів / 

спонсорів, забезпечуючи основні потреби, включаючи: меблі та предмети побуту, 

фарби, дрібні електроприлади, ваучери на комунальні послуги. 
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