Cum puteți primi ajutor?
Puteți accesa serviciul
nostru apelând numărul
0300 3309 059
Puteți primi consiliere prin
telefon sau puteți programa
o întâlnire față în față.

Consiliere gratuită,
confidențială. Pentru toți.
Ajutăm oamenii să își depășească
dificultățile și milităm pentru soluționarea
problemelor majore, atunci când au nevoie
să se facă auziți.
Apreciem diversitatea, apărăm egalitatea și
combatem discriminarea și hărțuirea.
Suntem la dispoziția oricui.
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Sunteți cetățean al
Uniunii Europene și
locuiți în Țara Galilor?
Dacă sunteți cetățean al Uniunii
Europene, al Spațiului Economic
European sau al Elveției, puteți
depune o cerere la sistemul de
înregistrare a cetățenilor UE în
vederea obținerii noului statut
de ședere în Regatul Unit,
împreună cu familia
dumneavoastră, pentru a
continua să locuiți în Regatul
Unit după data de 30 iunie
2021, respectiv 31 decembrie
2020, în cazul în care Regatul
Unit părăsește UE fără acord.
Dacă nu veți depune cererea,
drepturile dumneavoastră de
muncă, asistență medicală,
studiu și prestații sociale vor fi
afectate.

Acces la consiliere
independentă, confidențială și
imparțială pentru cetățenii
Uniunii Europene
Serviciul nostru de consiliere
privind drepturile cetățenilor
Uniunii Europene poate oferi
informații, îndrumări și consiliere
pentru cererile de obținere a
statutului de stabilit (settled
status) pentru dumneavoastră și
familia dumneavoastră, precum
și asistență privind aspectele
legate de prestațiile de asigurări
sociale.
De asemenea, vă putem
recomanda consiliere de
specialitate în cazul în care
întâmpinați, în prezent, probleme
la locul de muncă, inclusiv
pierderea neașteptată a locului
de muncă, plata salariilor și
situații de discriminare sau
exploatare.

Colaborări cu angajatorii
și companiile
De asemenea, putem
colabora cu angajatorii,
pentru a-i ajuta să creeze
medii de lucru conforme cu
legislația în vigoare, spre
folosul tuturor angajaților,
inclusiv în ceea ce privește
accesul la serviciile de
mediere și judiciare.

