
Jeni të  
shqetësuar  
rreth parave?

Tre hapa për të gjetur 
opsione dhe vende për 
ndihmë

Në Enfield ofrohet 
mbështetje për ju

Kam mbetur pa 
para për shkaqe  
të papritura  
• Humbje e vendit të punës ose 

orë pune të reduktuara
• Burimi i parave është ndërprerë
• Humbje e parave
• Shpenzime të papritura
• Fatkeqësi (p.sh. përmbytje ose 

zjarre)
• Përfundimi i një marrëdhënieje
• Sanksionet (shih mundësinë: 5 )  

Shih opsionet 2 61

Paratë e mia nuk 
mjaftojnë
• Duhet të zgjedh midis ushqimit, 

karburantit dhe rimbushjes së 
kreditit të celularit

• Të ardhura të ulëta
• Kontratë me orë pune të 

papërcaktuara
• Pagesë shumë e ulët për 

raportet mjekësore
• Shkurtime në vendin e punës
• Kam dyshime nëse kualifikohem 

për mbështetje
• Ndryshim i rrethanave 

Shih opsionet  21

Kam hua
• Qiraja ose taksat vendore
• Gazi dhe energjia elektrike 
• Kreditë e vogla
• Borxhet ndaj miqve ose 

familjarëve
• Pagesa e përfitimeve 

Shih opsionin 3

Po pres pagesën 
e përfitimit ose 
paradhënien
• Kërkese e re për përfitim
• Pagesë e vonuar
• Në pritje për vendimin 

Shih opsionet  41

Hapi 1: 
Cili është problemi?



Hapi 2: Cilat janë disa nga opsionet?

1  Skemat e Mbështetjes së Këshillit
Çdo person në moshë pune dhe me të ardhura të ulëta mund të kualifikohet për Kredinë Universale. 
Në varësi të rrethanave tuaja, ju mund të gëzoni të drejtën për të kërkuar përfitimin e strehimit. Nëse 
keni të ardhura të ulëta dhe hasni vështirësi për të paguar taksat vendore, kontaktoni me bashkinë 
ku jetoni për të aplikuar për mbështetje lidhur me taksat vendore. Nëse i përfitoni ndërkohë këto të 
drejta, por ende hasni vështirësi, ju mund të kualifikoheni për një pagesë diskrecionale. 

Mësoni më shumë në: www.enfield.gov.uk/financialhardship

2 Maksimizoni të ardhurat tuaja
Çdo person që gjendet në vështirësi financiare mund të marrë një çek përfitimi dhe të flasë me një 
këshillues për këshilla konfidenciale pa pagesë. Një çek përfitimi mund të garantojë marrjen e të 
gjitha parave që ju takojnë, sidomos nëse rrethanat tuaja kanë ndryshuar së fundmi. Konsulenca me 
këshilluesin mund t’ju ndihmojë që të gjeni edhe oferta më të lira për gjërat e tilla si gazi dhe energjia 
elektrike dhe të siguroheni që nuk po humbni mundësi të tjera si p.sh. vaktet falas në shkollë. 

3 Këshilla lidhur me huamarrjen
Huamarrja është pjesë e jetës. Këshillimet dhe mbështetja pa pagesë mund t’ju ndihmojnë të 
gjeni mënyra për të menaxhuar huatë tuaja dhe për të reduktuar pagesat mujore. 

Hapi 3: Ku mund të marr ndihmë? Për mbështetje konfidenciale dhe pa pagesë

MUNDËSI TË TJERA MBËSHTETJEJE 
PËR HUATË 
"Samafal"
Shërbime falas për punësimin, kurset për 
menaxhimin e parave dhe mbështetjen për huatë në 
dy gjuhë - anglisht, arabisht, somalisht dhe turqisht 
info@samafal.org.uk | www.samafal.org.uk

"Debt Free London"
Këshilla nga specialistë për qytetarët e Londrës 
që kanë hua të këqija. Faqet e këshillave 
mund të përkthehen në polonisht, bengalisht, 
guxharatisht, urduisht dhe spanjisht
0800 808 5700 | www.debtfree.london

"National Debt Line"
Këshilla të pavarura dhe pa pagesë në lidhje 
me huatë përmes telefonit dhe në internet
0808 808 4000 | www.nationaldebtline.org

"Step Change"
Këshilla për huatë dhe udhëzime për paratë 
nga ekspertë
0800 138 1111 | www.stepchange.org

Ekipi i "Stop Loan Sharks" 
Ju nevojitet ndihmë lidhur me një huadhënës 
të palicencuar?
Kontaktoni me ekipin e"Stop Loan Sharks" - ju 
ofron konfidencialitet të plotë
0300 555 2222 | 07860 022 116 (mesazh)
reportaloanshark@stoploansharks.gov.uk  
www.stoploansharks.co.uk

Këshilla pa pagesë, të aksesueshme, cilësore 
për probleme të tilla si strehimi, punësimi, 
përfitimet, huatë ose çështjet e emigracionit
0808 278 7837 (numër pa pagesë) 
www.citizensadviceenfield.org.uk/contact-us

Ju ndihmon me opsionet: 1 2 3 5 6

"Welfare Advice and Debt Support"
Një pikë e vetme kontakti për të ardhurat dhe 
çështjet e huamarrjes lidhur me taksat, që vjen 
në ndihmë të banorëve për të maksimizuar 
të ardhurat, për të shlyer detyrimet e taksave 
vendore dhe për të hequr barrierat ndaj vendeve 
të punës www.enfield.gov.uk/financialhardship
Ju ndihmon me opsionet:  1 2 3

4 Paradhënia e përfitimit
Nëse keni bërë një kërkesë të re për përfitim dhe gjendeni në vështirësi financiare teksa prisni për 
pagesën tuaj të parë, ju mund të merrni një paradhënie për të përballuar shpenzimet e tilla si qiraja 
dhe ushqimi. Është e rëndësishme të këshilloheni përpara se të merrni një paradhënie. Paradhëniet 
e përfitimit duhet të shlyhen dhe paratë do t’ju merren nga pagesat e ardhshme të përfitimeve (hua). 

5 Pagesa për vështirësitë financiare
Në rast jeni objekt sanksionesh, ju mund të kërkoni një pagesë për vështirësitë financiare nga “Jobcentre”. 
Pagesat për vështirësitë financiare nuk jepen gjithnjë menjëherë dhe nuk janë të disponueshme për çdo 
person. Pagesat për vështirësitë financiare të Kredisë Universale duhet të shlyhen (hua), por pagesat për 
vështirësitë financiare të Fondit për Punëkërkuesit (Job Seekers Allowance) ose të Fondit për Punësim 
dhe Mbështetje (Employment Support Allowance) nuk duhet të shlyhen (jo hua). 

6 Ankimimi i vendimeve
Ju keni mundësi të ankimoni një vendim nëse përfitimi juaj është ndërprerë/sanksionuar/reduktuar/ refuzuar 
ose nëse jeni paguar më shumë se sa duhet. Shumica e vendimeve të përfitimeve duhet të ankimohen 
brenda një muaji.

"Housing Advisory Service"
Këshillim dhe mbështetje lidhur me strehimin, 
për personat e pastrehë ose që rrezikojnë të 
mbeten të pastrehë
housingadviceservice@enfield.gov.uk 
new.enfield.gov.uk/services/housing

Ju ndihmon me opsionin: 1

www.citizensadvice.org.uk
Mbështetje lidhur me kërkesën e Kredisë Universale  
0800 144 8444 (numër pa pagesë) 
Ju ndihmon me opsionet:  2 4

Linja për huatë  
0800 240 4420 (numër pa pagesë) 
Ju ndihmon me opsionin: 3

MUNDËSI TË TJERA MBËSHTETJEJE 
PËR PËRFITIMET
"Enfield Connections"
Këshilla dhe ndihmë për personat vulnerabël 
në moshë madhore, që kanë kërkesa për 
përfitimet, për plotësimet e formularëve në 
internet etj. 
0203 960 0129
info@enfieldconnections.org
Formulari i vetë-referimit: www.bit.ly/EnfieldSelf

"Enfield Carers Centre"
Trajnim, informacion dhe mbështetje për 
kujdestarët duke përfshirë këshillat mbi 
përfitimet, menaxhimin e parave dhe punësimin
www.enfieldcarers.org
0208 366 3677
info@enfieldcarers.org

"Turn2us"
Informacion dhe mbështetje financiare për t'i 
ndihmuar njerëzit të gjejnë rrugën e duhur, duke 
përfshirë llogaritësin e përfitimeve dhe grantet për 
të cilat mund të aplikoni
0808 802 2000
www.turn2us.org.uk

Vizitoni www.gov.uk për një listë të të gjitha 
përfitimeve duke përfshirë përfitimet për 
personat me aftësi të kufizuar:
www.gov.uk/browse/benefits

BASHKIA E ENFIELD 

"CITIZENS ADVICE ENFIELD" 

"ENFIELD DEBT CENTRE" "CHRISTIANS AGAINST POVERTY"

Mbështetje për huatë dhe kurse 
buxhetimi pa pagesë në Enfield 
0800 328 0006 (numër pa pagesë) 
www.capuk.org

Ndihmë me opsionin: 3

Mbështetje për huatë në dy gjuhë – 
anglisht dhe rumanisht
07596 735 789
info@enfielddebt.org
www.sentlondon.co.uk/enfield-debt-centre
Ndihmë me opsionet: 2 3 6

      Mundësi të tjera për mbështetjen lidhur me borxhet dhe përfitimet

"CITIZENS ADVICE NATIONAL" 

http://new.enfield.gov.uk/services/housing


Më shumë këshilla dhe mbështetje 

Për emigrantët pa akses në fondet publike (NRPF) 

Kjo fletëpalosje mbështetet në konstatimet e projektit "A Menu for Change" i Skocisë dhe është 
zhvilluar me mbështetjen e organizatave të mëposhtme. Ju mund të aksesoni fletëpalosjet e “Jeni 
të shqetësuar rreth parave?” në internet në adresën www.foodaidnetwork.org.uk/cash-first-leaflets. 
Informacioni në këtë fletëpalosje është përditësuar për herë të fundit më 11/03/22.

Komente? Çfarë kishte të dobishme ky udhëzues? www.bit.ly/moneyadvicefeedback

Rreth kësaj fletëpalosjeje

"Age UK Enfield"
Informacione, këshilla, mbështetje dhe një 
sërë shërbimesh lidhur me mirëqenien për 
moshat mbi 50 vjeç
0208 375 4120 
admin@ageukenfield.org.uk
www.ageuk.org.uk/enfield

"Mind in Enfield"
Kontaktoni me shërbimin "Sanctuary" 
nëse po përjetoni çrregullime emocionale 
dhe e keni të vështirë t'i përballoni ato
0208 906 7509 (shërbimi "Sanctuary")
0208 906 7506 (I përgjithshëm)
www.mindeb.org.uk

"Enfield Disability Action"
Funksionon si një pikë kontakti për 
personat me aftësi të kufizuara
0208 373 6228 | www.e-d-a.org.uk

"Simply Connect Enfield"
Këshilla, mbështetje dhe ndihmë për 
veten, jetesë e shëndetshme, grupe 
dhe aktivitete sociale
connectwell@enfieldva.org.uk
www.enfield.simplyconnect.uk

"Shelter"  
Këshilla për strehim pa pagesë  
0808 800 4444 (numër pa pagesë)
www.england.shelter.org.uk

"Healthy Start Vouchers"
Për t'ju ndihmuar në blerjen e frutave, 
perimeve dhe qumështit nëse keni të 
ardhura të ulëta, jeni shtatzënë ose 
keni një fëmijë nën moshën 4 vjeç. 
Apply online: www.healthystart.nhs.uk

"The Unity Project"
Mbështetje për të hequr kushtin e 
NRPF-së, sipas rastit dhe mundësi të 
tjera për mbështetje
www.unity-project.org.uk

"Healthy Start Vouchers"
Aplikoni në internet: www.healthystart.nhs.uk

"Project 17"
Këshilla lidhur me strehimin dhe opsionet 
financiare për familjet me fëmijë që përballen 
me varfërinë ekstreme/mungesë strehimi 
sepse nuk kanë akses në fondet publike.
07963 509 044 
www.project17.org.uk

Digital version

www.worryingaboutmoney.co.uk/enfield


