
Asigurări Sociale Scoţia 
Dacă trăiţi în Scoţia şi beneficiaţi de anumite ajutoare sociale sau credite fiscale, puteţi 

solicita ajutor pentru înmormântare. Puteţi găsi mai multe informaţii şi depune cerere prin 

telefon sau pe site-ul web. 

Telefon: 0800 182 2222 

Site web: www.mygov.scot/benefits/funeral-support  

Switchboard - linia de asistenţă pentru lesbiene şi homosexuali care au 
pierdut pe cineva drag 
Sprijin şi consiliere pentru persoanele lesbiene, homosexuale, bisexuale şi transsexuale 

care au pierdut pe cineva drag sau se confruntă cu această posibilitate. 

Telefon: 0300 330 0630 (zilnic între 9.00 şi 23.00) 

The Compassionate Friends (Prieteni Empatici) 
O organizaţie caritabilă de părinţi, fraţi şi bunici care au pierdut pe cineva drag şi care se 

dedică sprijinirii şi îngrijirii altor membri de familie care au trecut prin moartea unui copil 

sau a mai multor copii, indiferent de vârstă şi de cauză. 

Telefon: 0345 123 2304 

Site web: www.tcf.org.uk 

The WAY (Widowed and Young) Foundation (Fundaţia WAY (văduvi şi 
tineri)) 
Reţea de asistenţă pentru bărbaţi văduvi şi femei văduve cu vârsta sub 50 ani şi pentru 

copiii acestora. 

E-mail: info@wayfoundation.org.uk 

Site web: www.wayfoundation.org.uk 

 

NHS Fife asigură comunicarea accesibilă într-o varietate de formate destinate inclusiv 
persoanelor care vorbesc limbi comunitare, care au nevoie de versiuni uşor de citit (Easy 
Read), care vorbesc limbajul britanic al semnelor (BSL), citesc Braille sau folosesc formate 
Audio.  
 
Numărul serviciului de mesaje SMS al Serviciului Naţional de Sănătate (NHS) Fife, 
07805800005, este disponibil pentru persoanele cu deficienţe de auz sau vorbire.Pentru a 
afla mai multe despre formatele accesibile, contactaţi: fife-
UHB.EqualityandHumanRights@nhs.net sau tel. 01592 729130 
 

 

(Asistenţa spirituală, versiunea 3.0 - iunie 2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacte utile 

Decesul unei persoane apropiate reprezintă un eveniment major în viaţa oricui şi nu există 

modalităţi rapide de adaptare.  Dacă simţiţi că nu faceţi faţă, există servicii care vă pot 

Ajutor şi asistenţă în cazul pierderii cuiva 

drag  

- Informaţii şi servicii locale 

mailto:info@wayfoundation.org.uk
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ajuta. Pierderea cuiva drag poate implica şi probleme practice, juridice şi financiare pentru 

care aveţi nevoie de consiliere şi sprijin.   

Departamentul de Asistenţă Spirituală 
Departamentul de Asistenţă Spirituală al NHS Fife poate asigura sprijin confidenţial, plin de 

sensibilitate şi lipsit de prejudecăţi la pierderea cuiva drag; ajută oamenii să-şi găsească 

puterea şi liniştea chiar şi în perioade dificile sau pline de incertitudini.  

Departamentul poate fi contactat prin centrala principală a spitalului:            

01592 643355. 

Breathing Space (Un loc al speranţei) 
O linie de asistenţă confidenţială pentru oricine din Scoţia care are moralul scăzut sau se 

simte anxios ori depresiv. Funcţionează noaptea în timpul săptămânii şi non-stop în week-

end. 

Telefon: 0800 83 85 87.     L- J 18.00 - 2.00 şi     

                                             V 18.00 – L 6.00  

Site web:  www.breathingspace.scot 

Cruse Bereavement Care Scotland (Asistenţă la Pierderea Cuiva Drag Cruse 
Scoţia) 
Asistenţă la pierderea cuiva drag şi consiliere unu la unu la birourile locale de pe tot 

teritoriul Scoţiei, Edinburgh şi Lothians. 

Telefon: 0845 600 2227 

E-mail: support@crusescotland.org.uk 

Site web: www.crusescotland.org.uk 

Samaritans (Samaritenii) 
Un spaţiu de siguranţă confidenţial pentru a vorbi la telefon, oricum aveţi nevoie, despre 

orice consideraţi dvs., 24 ore pe zi, 365 zile pe an 

Telefon: 116 123 

E-mail: support jo@samaritans.org 

Site web: www.samaritans.org 

Age Scotland (Persoane Vârstnice Scoţia) 
Asigură informaţii, consiliere şi sprijin pentru persoanele vârstnice din Scoţia. Acoperă 

probleme practice, cum ar fi organizarea unei înmormântări, rezolvarea problemelor legate 

de proprietăţi sau moduri de a face faţă singurătăţii. 

Telefon: 0800 12 44 222 

Site web: www.ageuk.org.uk/Scotland 

Citizens Advice Scotland (Consilierea Cetăţenilor din Scoţia) 
Consiliere pentru diverse situaţii, inclusiv bani, datorii, ajutoare sociale, probleme juridice şi 

legate de găsirea unei locuinţe. Detalii privind sucursalele locale pot fi găsite online:  

Site web:  www.citizensadvice.org.uk/scotlqne 

DWP Bereavement Service (Serviciul de Ajutoare de Deces al DWP) 
Departamentul pentru Muncă şi Pensii (DWP) – sunteţi eligibili pentru ajutor cu 

costurile de înmormântare sau orice alte ajutoare sociale. 

Telefon: 0345 606 0265 (sau telefon pentru text: 0345 606 0285) 

PETAL Support (People Experiencing Trauma and Loss) (Asistenţa PETAL 
(persoane care au suferit traume şi pierderi)) 
O organizaţie caritabilă scoţiană care asigură asistenţă practică şi emoţională pentru 

persoanele care au pierdut pe cineva drag în urma unei crime sau ucidere din culpă ori 

suicid.  

Telefon: 01698 324502 

E-mail: info@petalsupport.com 

Site web: www.petalsupport.com 

Scottish Families Affected by Drugs and Alcohol (SFAD) (Familii Scoţiene 
Afectate de Droguri şi Alcool (SFAD)) 
Oferă asistenţă şi informaţii pe tot teritoriul Scoţiei pentru oricine a pierdut pe cineva drag 

din cauza drogurilor sau alcoolului. 

Telefon: 08080 10 10 11 

E-mail: helpline@sfad.org.uk 

Site web: www.sfad.org.uk/support-services/bereavement  

SOBS (Survivors of Bereavement by Suicide) (Apropiaţii unei persoane care 
s-a sinucis) 
Sprijin şi consiliere pentru persoanele care au pierdut pe cineva drag prin suicid.  

Telefon: 0300 111 5065 (zilnic 9.00 - 21.00) 

E-mail: email.support@uksobs.org                                  Site web: www.uksobs.org  
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