
#Don't
go
  hungry 
this
summer

Covid kríza mnohým ľuďom 
spôsobila problémy. Nie je dôvod, 
aby ste sa v obavách o financie 
alebo potraviny cítili sami. 

#dontgohungrythissummer

Všetky tieto organizácie pracujú po celý rok. 
Sledujte značku hashtag

(#nebudtetotoletohladni)

Požiadajte o pomoc 
niektorú z miestnych 

bezplatných a 
priateľských služieb.



Poskytujeme potravinové 

balíky tým, ktorí si nemôžu 
dovoliť jedlo kúpiť.
Ak potrebujete podporu od 

Peterborough Foodbank, 

zatelefonujte BEZPLATNE 

na National Citizens Advice 

Line 0808 2082138 (otvorené 

pondelok až piatok, od 10:00 
do 16:00). 
Okrem toho, že môžu vydávať 
poukážky na potravinové 
banky, môžu poskytovať 
informácie a rady o sociálnych 
dávkach a riešení zadĺženia.

Peterborough Soup Kitchen 

(Petrohradská polievková 
kuchyňa) je miestna charita pre 
bezdomovcov a znevýhodnených 

ľudí z mesta a jeho okolia. 
Vzhľadom na súčasnú situáciu 
COVID-19 nedokážeme 
servírovať jedlo z našej mobilnej 
dodávky, ale poskytujeme jedlo 
bezdomovcom umiestneným v 

miestnych hoteloch. Okrem toho 
poskytujeme núdzové potravinové 
balíčky pre jednotlivcov, ktorí sa 
snažia získať jedlo.
Ďalšie podrobnosti 
získate na: enquiries@
peterboroughsoupkitchen.org.uk 
alebo na 01733 315456

Pristup k jedlu



Každý má prístup do chladničky 
komunity Millfield Community 
Fridge. Ponúkame bezplatné 
ovocie, zeleninu, chlieb a ďalšie 
základné potreby. Spoliehame 
sa na darovanie odpadu a 

nadbytočných potravín zo 
supermarketov, potravinárskych 
podnikov aj jednotlivcov.
Pondelok až piatok, od 10:00 do 
12:00. 
Baptistická cirkevná sieň 
Otvorené dvere (Open 

Door Baptist Church Hall) 
na ulici Searjeant, Millfield, 
Peterborough PE1 2LY

facebook.com/

millfieldcommunityfridge

Naša komunitná chladnička je 
k dispozícii každému. Ktokoľvek 
môže prísť a vziať si jedlo, vybrať 
si, čo chce. Na rukách musíte 
mať rukavice a na tvári masku 
(s výnimkou zmyslových alebo 

chorobných problémov) a je 
potrebné, aby ste si priniesli 

prepravné tašky, pretože nie sme 
schopní ich dodať. 
O 10:00 každý štvrtok 
Paston Farm Centre, Freston, 

Paston, Peterborough PE4 7XP. 

Chladnička 
komunity Westraven 
Community Fridge v 
kaviarni Westraven 
Community Café
Naša komunitná 
chladnička je otvorená 
každý deň. Ponuka môže 
byť vždy iná.
24-28 Hampton Court, 

Westwood, Peterborough, 

PE3 7JA 

Pondelok až piatok, od 
10:00 do 14:00.
Telefonujte na 01733 

330040



Spoločnosť Little Miracles (Malé 
zázraky) podporuje rodiny, ktoré 
majú deti s ďalšími potrebami, 
postihnutím a podmienkami 

obmedzujúcimi život, ktoré 
môžu spoločnosť kontaktovať na 
01733 262226 alebo e-mailom 

admin@littlemiraclescharity.
org.uk a prediskutovať možnosti 
pomoci.

Peterborough  
Homeless Helpers
Poskytovanie jedla, odevov, 

toaletných potrieb a iných 

základných potrieb pre osoby 
so zdravotným postihnutím, 

bezdomovcov a osoby, ktoré 

prechádzajú na ubytovanie.
Kontaktujte nás 
na facebook.com/

groups/2066736390318122 
alebo tbhphh@gmail.com
Pravidelné poskytovanie je 

v nedeľu, o pomoc nás však 
môžete požiadať kedykoľvek

Naším poslaním je poskytovať 
jedlo využívaním nadbytočných 
potravín. 
Každý týždeň v pondelok. 
Aktuálne informácie o tom, ako 
získať prístup, nájdete na našej 
webovej stránke.
foodcycle.org.uk

Ak bývate alebo pracujete 

v okruhu 15 minút od 
Komunitného centra Woodfield 
Park Community Centre, do 

klubu môžete vstúpiť za 1 GBP 
ročne a každý týždeň si môžete 
kúpiť predobjednanú tašku s 
jedlom v hodnote približne 15 
GBP iba za 3,50 GBP.
Woodfield Park Community 
Centre, Normanton Road, 

Welland, Peterborough, PE1 4XE

Každý piatok od 9:30 do 15:00
Viac informácií získate 
telefonátom na 01733 893361



Všetci naši poradcovia 
sú vyškolení na pomoc s 
problémami zadlženia. 
Máme tiež dvoch 
špecializovaných finančných 
poradcov, ktorí poskytujú 
poradenstvo v širokej škále 
otázok vrátane prioritného 
alebo neprioritného dlhu, 

mimoriadnych udalostí, 

nezvládnuteľných splátok 
dlhov a dlhov, za ktoré sa 

nenesie zodpovednosť.
Pondelok až piatok, od 
10:00 do 16:00. Volajte na 
našu poradenskú linku 
0344 499 4120 alebo sa 

informujte na našich 
webových stránkach: 
citapeterborough.org.uk 
/get-help

Poradenstvo v zadlzenosti 
a financne poradenstvo

Life Money (Peniaze na živobytie) 
je bezplatná, nestranná dôverná 
služba poskytovaná osobám, 
ktoré zápasia s problémami 
s peniazmi, dlhmi alebo 

rozpočtom. V spoločnosti Life 
Money (Peniaze na živobytie) 
pracujú dobrovoľníci, ktorých školí 
a pripravuje Komunita finančného 
poradenstva Community 

Money Advice, ktorá poskytuje 
poradenstvo a ktorú riadi FCA.
Utorky, stredy a štvrtky od 9:00 
do 15:00 telefonujte do našej 
kancelárie na 01733 314524 alebo 
na mobil 07796435447 



Xtreme Momentum
Prostredníctvom finančného 
vzdelávania pomáhame rodinám 
zbaviť sa dlhov a získať finančnú 
nezávislosť, najmä pokiaľ ide o 
zamestnané osoby vo veku od 

25 do 55 rokov, ktoré vlastnia 

nehnuteľnosť. Každému klientovi 
vytvárame plán šitý na mieru, 
vďaka ktorému to dosiahne. 
Počas otváracích hodín volajte 
alebo píšte SMS skupinovému 
lídrovi Timovi Jonesovi na 

telefónnom čísle 07577 456488 
alebo mu napíšte e-mail na 
adresu timbedwardjones@aol.
com

New Horizons (Nové horizonty), 
ktoré prevádzkuje spoločnosť 
Cross Keys Homes– podpora 

ľuďom, ktorí čelia finančným 
problémom, sú nezamestnaní a 
hľadajú si zamestnanie.
Hláste sa kedykoľvek e-mailom 
na support@crosskeyshomes.
co.uk odpoveď dostanete od 
pondelka do piatku, od 9:00 do 
17:00.
Obyvatelia CKH môžu tiež 
kontaktovať svoju miestnu 
kanceláriu.

The Garden House: Light Project 
Peterborough

Poskytuje poradenstvo, 

informácie a podporu 
bezdomovcom v meste 

Peterborough. 
Pondelok až piatok od 10:00 do 
12:30 a od 13:30 do 16:00
Príďte osobne, alebo 
zatelefonujte na 01733-560031

Každému dospelému ponúkame 
bezplatné poradenstvo v 

oblasti regulovaného dlhu. 
Službu poskytujeme iba po 
predchádzajúcom dohovore. 
Volajte na telefónne číslo 01733 
307747 alebo napíšte e-mail 
na adresu peterboroughdas@
salvationarmy.org.uk a 
dohodnite si stretnutie. 
Mimo otváracích hodín možno 
informácie získať na webovej 
stránke: 
peterboroughsa.org.uk/
freedebtadvice.htm  



Spoločnosť Age UK poskytuje 
bezplatnú dodatočnú pomoc v 
meste Peterborough tým, ktorí 

majú viac ako 65 rokov, ktorí 
prežívajú ťažké obdobie, ako 
je úmrtie, zlé zdravie, finančné 
starosti alebo obavy o bývanie. 
Môžu pomôcť s formulármi, 
dávkami, modrými odznakmi, 
organizovaním účtov a asistovať 
pri výbere ubytovania. 
Ak potrebujete ďalšie informácie 
alebo podporu, kontaktujte nás 
na: 01354 776110 alebo e-mailom 
vssop@ageukcap.org.uk

Spoločnosť komunitného 
záujmu pracujúca s dospelými 
vo veku od 16 do 25 rokov, ktorí 

strávili nejaký čas v starostlivosti 
mimo svojej rodiny. Ponúka 
im podporu na ich ceste ku 

vzdelaniu, k zamestnaniu 

alebo odbornej príprave 

vrátane dlhových a finančných 
záležitostí.
Volajte na telefónne číslo 
079 28 762 354 alebo napíšte 
e-mail na adresu cherry@
rightresolutioncic.org



Všetci zákazníci skupiny 
Longhurst Group môžu navštíviť 
našu stránku starostlivosti o 
zákazníka na našom webe, 
kde majú bezplatný prístup 
k širokej škále podpory, rád 
a poradenstva týkajúcich sa 
ich emocionálnej, fyzickej a 
finančnej pohody a prosperity. 
longhurst-group.org.uk/
wellbeing
Prípadne napíšte e-mail na 
citeam@longhurst-group.org.
uk alebo zatelefonujte nášmu 
tímu zákazníckych služieb 
na 0300 123 7598. Odpoveď 
dostanete od pondelka do 
piatka od 9:00 do 17:00. 
New Horizons (Nové horizonty), 
ktoré prevádzkuje skupina 
Longhurst Group– podpora 
ľuďom, ktorí čelia finančným 
problémom, sú nezamestnaní a 
hľadajú si zamestnanie.
Hláste sa kedykoľvek e-mailom 
na citeam@longhurst-group.
org.uk

realizuje aktivity spolupráce, aby pomohlo 
všetkým ľuďom v meste získať prístup k jedlu.

Westraven 
Community  

Café

Vznik tohto letáku bol možný vďaka všetkým 
vyššie uvedeným organizáciám, ako aj:

Spoločnosť OpenDoorTrust, 
ktorá spolupracuje s Kresťanmi 
bojujúcimi proti chudobe 
Christians Against Poverty 
ponúka: Bezplatnú CAP pomoc a 
podporu klientom počas procesu 
a pri správe dlhov. Osoby vo veku 
18 a viac rokov môžu volať na 
telefónne číslo 0800 328 0006
Kurz Klub práce pomáha 
poskytnúť nezamestnaným 
základné zručnosti, aby sa mohli 
vrátiť do práce alebo si mohli 
prácu začať hľadať. Klub práce 
pre osoby od 17 rokov 
Kurz Hospodárenie s finančnými 
prostriedkami. Na kurze sa môžu 
zúčastniť aj osoby, ktoré nie sú 
zadlžené. Kurz financií pre osoby 
od 17 rokov
Naša kancelária je otvorená od 
utorka do štvrtka 9:30 – 16:30
Ak sa chcete zúčastniť kurzu 
Klub práce alebo Kurzu financií, 
navštívte našu webovú stránku 
opendoortrust.com a vyplňte 
formulár „Kontaktujte nás“ (Get 
in Touch)

Peterborough 
Homeless 

Helpers


