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Poskytujeme
















Poradenstvo
Vyučujúci radca
Sprievod na prehliadky
Návštevné posedenia
Skupinové schôdzky na uliciach
Denné workshopy
Priamy prístup k liečbe drogovej závislosti
Zdravotnícka pomoc / Rady a informácie
Individuálne posedenia
Akreditované rodičovské lekcie
Výlety / Vychádzky
Sprostredkovanie a advokácia
Poradenstvo a podpora pri ubytovaní
Nasmerovanie
Program Voľnosť

Náš celostní přístup zahrnuje
spolupráci s mnoha partnerskými
agenturami
























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
Miestne školy
Single Point of Entry
Aquarius

INFORMAČNÝ
LETÁK
Poskytujeme najrôznejšie účinné a
preventívne podporné služby
propagujúce zdravie, pohodu a
životné šance žien a ich rodín
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O nás
Women’s Work (Derbyshire) Ltd. je celoštátna
charita ovenčená cenami so sídlom v grófstve
Derbyshire, ktorá pracuje celostne so
znevýhodnenými ženami, ktorým ponúka
dôvernú pomoc, rady a poradenské služby.
Charita Women’s Work sa v posledných 10
rokov rozvíjala a teraz ponúka mnoho projektov
zameraných na zraniteľné ženy a ich rodiny a
svoje služby smeruje na ženy postihnuté
problémami so zneužívaním omamných látok.
Pracujeme celostným spôsobom, aby sme
riešili príčiny určitého správania. Zvažujeme
celú osobu, nie iba momentálny problém.
Poskytujeme individuálne balíčky starostlivosti
a podpory pri práci s jednotlivcami.

Projekt Bigger Difference (Väčší
rozdiel)
Cieľom tohto projektu je spolupracovať so
ženami, ktoré majú problémy s drogami a
alkoholom a zaoberajú sa sexuálnou činnosťou
na ulici. Pracovníci projektu ponúkajú
individuálne posedenia, workshopy, návštevné
služby a skupinové schôdzky.

Projekt Link Work (Väzobná
činnosť)
Tento projekt poskytuje intenzívnu individuálnu
podporu ženám a rodinám prostredníctvom
informatívnych workshopov a rodinných lekcií,
vrátane ranného posedenia pri káve,
rodičovských lekcií a rekreačných aktivít.
Cieľom tohto projektu je pomáhať rodinám, aby
rozvíjali a zlepšovali rodinné vzťahy.

Projekt Little Links (Malé väzby)
Projekt Little Links sa výhradne zameriava na
potreby detí. Jeho cieľom je informovať a
podporovať deti vo veku 6-11 rokov
prostredníctvom štruktúrovaných lekcií, aby sa
vyrovnávali s dopadmi života v domácnosti, kde
dochádza k zneužívaniu drog alebo alkoholu,
čo ovplyvňuje ich zdravie a pohodu.

Projekt Turnaround (Obrat)
Táto služba je zameraná na ženy, ktorým hrozí
trestná činnosť, a na ženy v systéme trestného
práva s cieľom riešiť nepatričné správanie a
zabrániť opakovanej trestnej činnosti.
Pracovníci projektu pomáhajú ženám, ktoré im
odporúčajú väznice, súdy a kurátori.

Poradenská služba
K dispozícii je vysoko kvalifikovaný poradca, ktorý
poskytuje psychologické zásahy s cieľom
podporiť postoje a úvahové schopnosti.

Dôvernosť
Women’s Work dodržuje zásadu prísnej
dôvernosti. O informácie sa delíme iba so
súhlasom. Sme však právne viazaní zverejniť
údaje v prípade, keď sa domnievame, že dieťaťu
hrozí vážne nebezpečie.
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