Strona internetowa:
www.womens-work.org.uk
Nr tel.:01332 242525
Fax: 01332 242077
Numer rejestracji organizacji pożytku
publicznego:1135740
E-mail: info@womens-work.org.uk

Zapewniamy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doradztwo w problemach osobistych
Doradztwo w zakresie kształcenia się
Towarzyszenie udającym się na wizytę
Spotkania bez potrzeby wcześniejszego
umawiania się
Pomoc koczującym z ulicy
Warsztaty dzienne
Bezpośredni dostęp do leczenia uzależnień
narkotykowych
Wsparcie dotyczące zdrowia/porady i informacje
Sesje indywidualne
Akredytowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
Wycieczki/wypady
Mediacje i reprezentację prawną
Doradztwo mieszkaniowe oraz wsparcie
Kierowanie do innych, właściwych pomiotów
zapewniających wsparcie
Program Wolności (Freedom Programme)

Nasze całościowe
(integracyjne) podejście
obejmuje współpracę z licznymi
współistniejącymi
organizacjami/instytucjami
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Derby PCT
Derby Social Care
Derby Homes
Phoenix Futures
Derby Magistrates Court
Derby Constabulary
Derbyshire Probation Trust
Family Justice Centre
SDVSMHF
Derbyshire Rape Crisis
GUM Clinic
Milestone House
Centenary House
Derbyshire Friend
UKNSWP
Derby Women’s Centre
Derby Victim Support
YMCA
SureStart
Lister House Surgery
Local Schools
Single Point of Entry
Aquarius

ULOTKA
INFORMACYJNA
Podejmujemy szereg skutecznych i
zapobiegawczych działań z zakresu
promowania zdrowia, dobrego
samopoczucia oraz możliwości życiowych
dla kobiet i ich rodzin.
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01332 242525
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O nas
Women’s Work (Derbyshire) Ltd (Praca na Rzecz
Kobiet) jest mieszczącą się w Derbyshire
organizacją pożytku publicznego, nagrodzoną na
szczeblu ogólnokrajowym, zapewniającą
holistyczną pomoc kobietom znajdującym się w
trudnej sytuacji życiowej, oferując im poufne
wsparcie, porady/informacje oraz doradztwo w
problemach osobistych. Organizacja
,,Women’s Work’’ rozwinęła się w przeciągu
ostatnich 10 lat i aktualnie realizuje szereg
projektów, które skupiają się na pokrzywdzonych
kobietach i ich rodzinach świadcząc usługi tym
osobom, które borykają się z problemem
nadużywania substancji odurzających i alkoholu.
Podejmujemy działania holistyczne w celu
odniesienia się do przyczyn określonych zachowań.
Bierzemy pod uwagę całą osobę, a nie tylko
aktualną kwestię problematyczną.
Zapewniamy indywidulną opiekę oraz wsparcie
współpracując z pojedynczymi osobami.

Projekt większych zmian (The Bigger
Difference Project)
Celem niniejszego projektu jest nawiązanie kontaktu z
kobietami, które nadużywają alkoholu i narkotyków, i które
pracują na ulicy. Pracownicy niniejszego projektu
zapewniają indywidulane sesje, warsztaty, spotkania bez
potrzeby wcześniejszego umawiania się oraz proaktywną
pomoc w środowisku (pomoc potrzebującym).

Doradztwo w problemach
osobistych
Umożliwiamy dostęp do wysoko wykwalifikowanego
doradcy w problemach osobistych, który zapewnia
leczenie środkami psychologicznymi, aby zwiększyć

Projekt Łączności (The Link Work
Project)

zaangażowanie uczestników oraz ich umiejętności

Niniejszy projekt zapewnia intensywne, indywidualne
wsparcie dla kobiet i ich rodzin poprzez organizowanie
pouczających warsztatów oraz spotkań rodzinnych w tym
poranne spotkania przy kawie, zajęcia opiekuńczowychowawcze oraz zajęcia rekreacyjne. Celem
niniejszego projektu jest umożliwienie rodzinom
rozwinięcie i ulepszenie relacji rodzinnych.

Poufność

Projekt pomocy dzieciom (The
Little Links Project)
Project zatytułowany,, Little Links’’ skupia się wyłącznie
na potrzebach dzieci. Celem niniejszego projektu jest
informowanie i udzielanie wsparcia dzieciom w
przedziale wiekowym od 6 do 11 lat poprzez
organizowanie ustrukturalizowanych sesji w radzeniu
sobie ze skutkami życia w domu, w którym dochodzi do
nadużywania substancji odurzających i alkoholu oraz ich
oddziaływania na zdrowie i dobre samopoczucie.

Projekt Zwrot Dookoła
(The Turnaround Project)
Niniejszy program pomaga kobietom, którym grozi
popełnienie przestępstwa oraz udziela wsparcia kobietom
w trudnej sytuacji w systemie wymiaru sprawiedliwości,
przeciwdziałając popełnianiu przez nich przestępstw oraz
zapobiegając przypadkom ponownego popełnienia
przestępstwa. Pracownicy projektu wspierają kobiety,
które zostały skierowane przez służby więzienne, sądy
oraz kuratorów.

myślenia.

Women’s Work przestrzega zasad zachowywania
ścisłej poufności. Informacje będziemy przekazywać
wyłącznie za zgodą. Jednakże mamy prawny
obowiązek ujawnienia informacji w każdym przypadku
gdy sądzimy, iż istnieje poważne zagrożenie dla dobra
dziecka.
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