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Consiliere
Mentor studiu
Însoțire la programări
Sesiuni fără programare
Serviciu de informare pe stradă
Ateliere zilnice
Acces direct la tratament pentru
consumatorii de droguri
Informații și sprijin/asistență pentru
sănătate
Sesiuni unu la unu
Cursuri acreditate pentru părinți pentru
creșterea și educarea copiilor
Excursii / ieșiri
Mediere și sprijin
Asistență și sprijin pentru cazare
Îndrumări
Programul Freedom (Libertate)

Abordarea noastră holistică
include colaborarea cu
multe agenții partenere
























Derby PCT
Asistență socială Derby
Derby Homes
Phoenix Futures
Tribunalul magistraților Derby
Poliția Derby
Trustul de probațiune Derbyshire
Centrul de justiție familială
SDVSMHF
Criză violuri Derbyshire
Clinica GUM
Milestone House
Centenary House
Prieteni Derbyshire
UKNSWP
Centrul de femei Derby
Asistență pentru victime Derby
YMCA
SureStart (Început sigur)
Clinica Lister House
Școlile locale
Single Point of Entry (Punct unic de
acces)
Aquarius

Women’s Work
Întoarcem o nouă pagină

BROȘURĂ DE
INFORMARE
Oferim o serie de servicii de sprijin
preventive și eficiente pentru a
promova șansele în viață,
sănătatea și bunăstarea femeilor și
familiilor acestora

Telefon
01332 242525

FINANȚAT DE LOTERIE
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Despre noi
Women’s Work (Derbyshire) Ltd este o instituție
filantropică națională premiată, cu sediul în
Derbyshire, care lucrează holistic cu femeile
dezavantajate, pentru a oferi un serviciu
confidențial de sprijin, asistență și consiliere.
Women’s Work s-a dezvoltat de-a lungul
ultimilor 10 ani și acum oferă o serie de proiecte
ce vizează femeile vulnerabile și familiile
acestora și servicii de orientare pentru cei
afectați de problemele legate de abuzul de
substanțe.
Lucrăm într-un mod holistic pentru a adresa
cauzele anumitor comportamente. Avem în
vedere persoana în ansamblu și nu doar
problema prezentată.
Oferim un pachet individual de sprijin și
asistență lucrând cu fiecare individ în parte.

Proiectul Bigger Difference
Scopul proiectului este de a implica femeile care
au probleme cu alcoolul și drogurile și sunt
implicate în industria sexului pe stradă.
Asistenții de proiect oferă sesiuni unu la unu,
ateliere, servicii de informare fără programare și
pe stradă.

Proiectul Link Work
Proiectul oferă sprijin intensiv unu la unu pentru
femei și familii prin ateliere informative și sesiuni
familiale, incluzând dimineți de discuții la o
cafea, cursuri pentru părinți și activități de
relaxare. Scopul proiectului este de a permite
familiilor să dezvolte și să îmbunătățească
relațiile de familie.

Proiect Little Links
Proiectul Little Links se concentrează exclusiv
pe nevoile copiilor. Proiectul își propune să
informeze și să sprijine copiii între 6-11 ani prin
intermediul unor sesiuni structurate pentru a
face față efectelor provocate de traiul într-un
cămin unde se face abuz de alcool sau
substanțe și le afectează sănătatea și
bunăstarea.

Proiectul Turnaround
Acest serviciu vizează femeile ce riscă să
comită infracțiuni și femeile din sistemul de
justiție penală pentru a adresa comportamentul
infracțional și a preveni recidiva. Asistenții de
proiect sprijină femeile cu trimitere de la
închisori, tribunal și probațiune.

Serviciu de consiliere
Un consilier calificat este disponibil pentru a
oferi intervenții de natură psihologică, cu scopul
de a îmbunătăți atitudinile și abilitățile de
gândire.

Confidențialitate
Women’s Work urmează o politică strictă de
confidențialitate. Împărtășim informații numai cu
acordul dumneavoastră. Suntem însă obligați
prin lege să dezvăluim detalii în cazul în care
credem că un copil se află în pericol de a fi
rănit.

Finanțatorii noștri
BBC Children Need (BBC Copii în dificultate)
Trustul de probațiune Derbyshire
Health and Social Fund (Fondul de
sănătate și asistență socială)
Fundația comunității Derbyshire
Esmee Fairbairn
Trustul filantropic J.Paul Getty Jr
Trustul Swan Mountain
The Big Lottery Fund (Fondul loteriei)

