
Можем да ви помогнем да 
постигнете емоционално, 
практическо и физическо 
благополучие 

Независимо кога, независимо къде, имате 
възможност за безплатна, поверителна 
помощ по телефона, имейла или интернет. 
Влезте в уебсайта, за да получите цялата 

информация.

Помощта за служителите е предоставена от The Stars Group Interactive Services Limited. 
Персоналът на организацията е съставен от професионалисти, които са напълно независими от 
работодателя ви. Те са обвързани с професионални стандарти по отношение на поверителността 
и не разкриват подробности за лицата, които са се свързали с услугата. Всяка информация, която 
споделите, е по ваша преценка и няма да бъде споделена с вашия работодател.

ПОДКРЕПА, ЗА ДА ДАДЕТЕ НАЙ-ДОБРОТО ОТ СЕБЕ СИ 

БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН: 

ДИРЕКТЕН ТЕЛ:

0800 46024

+359 2 493 2513

И много други теми. Просто ни се обадете. 
Можем да ви помогнем!

ПРОГРАМА ЗА ПОМОЩ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 

Наберете ни директно и ние ще върнем обаждането ви.

Свързване с местни ресурси

Помощ, за да останете здрави

Разговор с консултант
 

• Подобряване на взаимоотношенията
• Справяне с промените в живота
• Подобряване на самочувствието и увереността

• Грижи за деца
• Грижа за възрастен човек
• Успех в училище
• Правни ресурси

• Сън
• Бременност
• Здравословно хранене
• Намиране на фитнес зала

ДОСТЪПЪТ Е ЛЕСЕН И 
ПОВЕРИТЕЛЕН

Изтеглете приложението от App Store (iOS)  
или Google Play (Android) и се регистрирайте, като 

157153
ПАРОЛА: 

Разговорите по мобилен телефон или интернет не могат да 
бъдат гарантирани. Моля, имайте предвид другите начини на 
достъп, изброени тук. 

ICONNECTYOU 

• Постигане на хармония между 
професионалния и личния живот

ИМЕЙЛ:
support@resourcesforyourlife.com

ТЕКСТОВИ СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ SMS:
+44 790 934 1229 
Може да се прилагат стандартните такси за текстови съобщения. 
Когато изпращате имейл или текстово съобщение, моля, включете 
вашето име, вашата компания, местоположението във вашата 
държава и телефонен номер, на който може да се свържем с вас.

УЕБСАЙТ:
http://global.resourcesforyourlife.com
ФИРМЕН КОД: TSG


