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Dreptul de acces al cetățenilor din UE la ajutoare
sociale și consiliere pentru asistență socială
Acest buletin informativ oferă pe scurt informații
referitoare la dreptul dvs. de a accesa ajutoare
sociale și consiliere pentru asistență socială ca
cetățean al UE care se află în Scoția. În acest buletin
informativ, „cetățeni ai UE” se referă la cetățenii
statelor membre ale UE, precum și la cetățenii statelor
SEE (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și ai Elveției.
Acest buletin informativ se referă, de asemenea, la
drepturile membrilor familiei dvs. Un „membru al
familiei” este cineva care face parte din familia dvs.
și nu este cetățean al UE și al cărui drept de a trăi în
Regatul Unit derivă, în legislația UE, din relația pe care
o are cu dvs. și din faptul că dvs. sunteți cetățean al UE.1
Acest buletin expune drepturile dvs. în prezent (în
perioada de tranziție post-Brexit) și, de asemenea,
după încheierea acestei perioade de tranziție.
Perioada de tranziție urmează să se încheie pe data
de 31 decembrie 2020, dar această dată se poate
modifica dacă perioada de tranziție este prelungită.
Cetățenii UE au dreptul de a trăi în Scoția, în
conformitate cu legislația UE, în perioada de tranziție
post-Brexit. După încheierea perioadei de tranziție,
nu se va mai aplica legislația UE. Cetățenii din UE și
membrii familiei lor care doresc să rămână în Scoția
după sfârșitul perioadei de tranziție trebuie să solicite,
înainte de data de 30 iunie 2021, în conformitate
cu EU Settlement Scheme [Sistemul de înregistrare
a cetățenilor din Uniunea Europeană în vederea
obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit],
fie Statutul de rezident permanent (permis de
ședere pe perioadă nedeterminată), fie Statutul de
stabilire provizorie (permis de rezidență de 5 ani).

Am dreptul să accesez
ajutoare sociale în Scoția?
Toți cetățenii UE
Toți cetățenii UE și membrii familiei lor pot accesa
ajutoare sociale din partea Departamentului pentru
Muncă și Pensii (Department of Work and Pensions
- DWP) din Scoția doar dacă îndeplinesc criteriile
de reședință obișnuită (habitual residence test),
dovedind că au dreptul de ședere în Regatul Unit.
Aceste criterii sunt valabile pentru o serie de ajutoare
sociale, inclusiv:
Universal Credit [Ajutor social]
Income Support [Ajutor pentru persoanele
cu venituri mici]
Income-related Jobseekers’ Allowance (JSA)
[Indemnizație pentru persoanele care sunt în
căutarea unui loc de muncă]
Income-relate Employment Support Allowance (ESA)
[Indemnizație pentru incapacitate de muncă]
Pension Credit [Ajutor social pentru pensionari]
Housing Benefit [Ajutor social pentru plata chiriei]
Child Benefit [Alocația pentru copii] și Child Tax Credit
[Facilitățile fiscale pentru persoanele cu copii] sunt, de
asemenea, disponibile numai pentru persoanele care au
drept de ședere.
Pentru ajutoarele diferite de Universal Credit, puteți
dovedi dreptul dvs. de ședere în conformitate cu
legislația UE arătând că:

1. „Membrii familiei” pot include: soțul/soția sau partenerul civil/partenera civilă, copiii, nepoții și strănepoții dvs. sub 21 de ani, copiii de peste 21 de ani aflați în întreținere,
părinții, bunicii și străbunicii care sunt în întreținerea dvs., precum și unii parteneri necăsătoriți și alte rude în întreținere (în cazul în care Ministerul de Interne a emis un
certificat de „membru al familiei extinse”).
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Sunteți angajat/ă sau desfășurați o activitate
independentă (efectuând suficientă muncă plătită)
Sunteți în căutarea unui loc de muncă
Ați lucrat2 sau sunteți pensionar/ă3
Sunteți student/ă (fiind independent din punct
de vedere financiar)
Sunteți membru de familie al unui cetățean din
UE angajat în una dintre activitățile de mai sus4
Pentru Universal Credit, nu contează dacă sunteți în
căutarea unui loc de muncă sau faceți parte din familia
cuiva care își caută un loc de muncă.
Cealaltă parte a criteriilor de rezidență presupune să
dovediți că ați fost în Regatul Unit suficient de mult timp
pentru ca UK să fie considerat „reședința dvs. obișnuită”.
Aceasta presupune o perioadă de trei luni pentru anumite
ajutoare sociale, dar pentru altele această perioadă poate
fi mai scurtă.
Guvernul scoțian administrează, la rândul său, și alte
ajutoare sociale, pe lângă cele acordate de către DWP.
Accesul la unele dintre acestea depinde de faptul că
primiți deja ajutoare DWP. Alte ajutoare sociale sunt
disponibile pentru toate persoanele care se află în Scoția,
indiferent de statutul de migrant (de exemplu, Free Baby
box scheme [Programul pachetului gratuit pentru copii]
și Young carer’s grant [Subvenția pentru tineri îngrijitori]).

Cetățeni UE care au Statut de rezident permanent
Dacă dețineți Statutul de rezident permanent, îndepliniți
automat criteriile dreptului de ședere. Aveți dreptul de
a accesa ajutoarele sociale acordate prin DWP în Scoția,
în aceleași condiții ca un cetățean al UK.

Cetățenii UE care au Statut de stabilir provizorie
Dacă dețineți statutul de stabilire provizorie, trebuie
să îndepliniți criteriile dreptului de ședere în vederea
solicitării ajutoarelor sociale DWP în Scoția.5
Guvernul Scoției administrează, de asemenea, unele
ajutoare sociale pentru care nu trebuie să criteriile
dreptului de ședere, de exemplu, Programul pachetului
gratuit pentru copii și Subvenția pentru tineri îngrijitori.

Am dreptul la consiliere
pentru asistență socială
în Scoția?
Toți cetățenii din UE
Este posibil să aveți dreptul de a accesa alte forme de
ajutor, inclusiv sprijin financiar sau locuință, din partea
autorității locale dacă:
Aveți sub 18 ani și trăiți singur/ă
Aveți sub 18 ani și sunteți expuși riscului de vătămare
corporală sau abuz, sărăcie sau nu aveți locuință
Ați depășit perioada de îngrijire sau urmează să ieșiți
din perioada de îngrijire
Îngrijiți pe cineva din familia dvs
Aveți copii și sunteți expus/ă riscului de vătămare
corporală, sărăcie sau lipsă de adăpost
Sunteți o persoană adultă expusă riscului de
vătămare corporală sau abuz
Aveți nevoie de sprijin suplimentar din cauza unei
dizabilități, a sănătății mintale, a vârstei sau a unei
alte vulnerabilități (cum ar fi o sarcină)
Toți cei care trăiesc în Scoția au dreptul să solicite
ajutor din partea autorității locale, indiferent de
statutul de migrație și indiferent de cât timp sunt aici.
Autoritatea locală are datoria să ia în considerare solicitarea
dvs. și, dacă este nevoie, să facă o evaluare scrisă cu privire
la posibilitatea de primi sau nu ajutor și susținere.
Dacă aveți nevoie de ajutor și asistență urgentă - de
exemplu, dacă nu sunteți în siguranță unde vă aflați sau
dacă nu aveți mijloacele necesare traiului și adăpost,
autoritatea locală poate avea obligația de a vă oferi sprijin
și cazare temporară, cât timp investighează cazul dvs.
Cu toate acestea, după ce evaluarea a fost finalizată,
deținerea dreptului de ședere poate condiționa primirea

2. Se consideră că cetățeanul din UE care și-a încetat activitatea și-a păstrat statutul de lucrător dacă nu poate să lucreze temporar ca urmare a unui accident sau a unei boli, este șomer involuntar,
începe pregătirea profesională, sau este o femeie însărcinată având o sarcină avansată ori a născut de curând. Cetățeanul UE care a dobândit incapacitate de muncă permanentă poate solicita
imediat „rezidență permanentă”.
3. Un cetățean al UE care a împlinit vârsta de pensionare de stat și apoi s-a pensionat după ce a trăit continuu în Regatul Unit timp de 3 ani sau a lucrat acolo timp de 1 an, poate solicita imediat
„rezidență permanentă”.
4. Alți membri pot avea drept de ședere „derivat” în cazul în care au grijă de un copil al unui cetățean din UE care este inclus într-un sistem de învățământ, cetățeanul UE fiind lucrător sau fost lucrător.
5. Unii consilieri consideră că cetățenii UE care dețin Statutul de stabilire provizorie ar trebui, de asemenea, să se califice automat criteriilor pentru dreptul de ședere. În aprilie 2020, Grupul de acțiune
împotriva sărăciei în rândul copiilor a adus o cauză juridică în fața Înaltei Curți din Anglia pentru a contesta această regulă, dar demersul lor s-a soldat cu un eșec. Acum aceștia solicită permisiunea de
a contesta această hotărâre, deci regula se poate schimba în viitor. Dacă dețineți Statutul de stabilire provizorie și vi s-a refuzat accesul la ajutoare sociale, ar trebui să solicitați ajutor și sfaturi suplimentare.
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ajutorului și sprijinului de care aveți nevoie din partea
autorităților locale.
Dacă autoritatea locală decide că nu sunteți eligibil
pentru sprijin financiar sau pentru locuință, trebuie să
primiți o decizie în scris în acest sens. Dacă nu primiți
această decizie scrisă sau dacă nu sunteți de acord cu
decizia lor, ar trebui să solicitați ajutor și sfaturi pentru
a contesta această decizie.

Se schimbă drepturile
mele după perioada de
tranziție post-Brexit?
Dreptul dvs. de a accesa ajutoare sociale din partea DWP
este decis de guvernul Regatului Unit. Viitoarea relație
dintre Regatul Unit și UE este negociată în prezent de
către guvernul UK.

În conformitate cu reglementările actuale, poate fi
necesar să dețineți Statutul de rezident permanent
pentru a vă păstra eligibilitatea de a primi ajutoare sociale
după perioada de tranziție post-Brexit. Cu toate acestea,
regulile respective sunt în prezent contestate din punct
de vedere juridic și se pot modifica în lunile următoare.
Dreptul dvs. de acces la ajutoarele guvernamentale din
Scoția este decis de guvernul din Scoția. Accesul la unele
dintre aceste ajutoare sociale depinde de faptul că primiți
deja ajutoare sociale din partea DWP. Alte avantaje sunt
disponibile tuturor persoanelor din Scoția, indiferent de
statutul de migrant al acestora.
Dreptul dvs. de a accesa consiliere pentru asistență socială
din partea autorității locale este decis de guvernul Scoției
și nu se va schimba după perioada de tranziție post-Brexit.
Dacă nu sunteți sigur cu privire la dreptul dvs. din
prezent sau viitor de a solicita ajutoare sociale sau
pentru locuință în Scoția, ar trebui să solicitați ajutor
și sprijin pentru cazul dvs. personal.

Unde pot obține mai mult ajutor sau sfaturi?
Pentru mai multe informații despre dreptul dvs. de acces la ajutoare sociale, locuință și consiliere pentru asistență
socială în Scoția sau dacă aveți nevoie de mai mult ajutor pentru înțelegerea drepturilor dvs., puteți să:
Apelați EU Citizens Support Service [Serviciul de asistență pentru cetățenii UE] la linia de asistență Citizens
Advice Scotland la numărul de telefon 0800 916 9847 (de luni până vineri, între orele 9:00 și 17:00) - sau puteți
căuta biroul local de consultanță la adresa:
https://www.cas.org.uk/bureaux
Citiți buletinele informative privind accesul la ajutoare sociale în Scoția și detalii despre linia de consultanță
privind drepturile de asistență socială, la Child Poverty Action Group Scotland [Grupul de acțiune pentru
combaterea sărăciei în rândul copiilor din Scoția]:
http://www.cpag.org.uk/scotland/factsheets
Citiți îndrumările către autoritățile locale cu privire la accesul la asistență socială la COSLA Migration Scotland:
http://www.migrationscotland.org.uk/migrants-rights-entitlements

Cea mai recentă actualizare 1 iunie 2020

Pentru mai multe informații despre JustCitizens și despre
activitățile pe care le derulăm pentru apărarea drepturilor
cetățenilor UE în Scoția, dar și pentru a accesa resurse
descărcabile, inclusiv traduceri ale acestui buletin informativ
în alte limbi europene, vizitați: justcitizens.scot/EU

Finanțat de către Guvernul Scoției

