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Konsultēšana
Mācību konsultants
Pavadīšana uz vizītēm
Atvērtā apmeklējuma nodarbības
Palīdzība uz ielas
Ikdienas semināri
Tieša pieeja narkotisko vielu atkarības
ārstēšanas pasākumiem
Veselības aprūpes atbalsts / konsultācijas
un informācija
Individuālas nodarbības
Akreditētas nodarbības vecākiem
Ekskursijas / izbraukumi
Starpniecība un aizstāvēšana
Konsultācijas un atbalsts mājokļu
jautājumos
Novirzīšana
Brīvības programma

Mūsu holistiskā pieeja
ietver sevī sadarbību ar
daudzām partneraģentūrām
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derby PCT
Derby sociālā palīdzība
Derby mājokļi
Phoenix Futures
Derby miertiesa
Derby policija
Derbyshire probācijas trasts
Ģimeņu justīcijas centrs
SDVSMHF
Derbyshire izvarošanas krīzes centrs
GUM klīnika
Milestone House
Centenary House
Derbyshire Friend
UKNSWP
Derby sieviešu centrs
Derby cietušo atbalsts
YMCA
SureStart
Lister House poliklīnika
Vietējās skolas
Single Point of Entry
Aquarius

INFORMĀCIJAS
BUKLETS
Dažādu efektīvu un preventīvu
atbalsta pakalpojumu sniegšana
sieviešu un viņu ģimeņu veselības,
labklājības un dzīves izredžu
uzlabošanai
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Par mums
Women’s Work (Derbyshire) Ltd ir nacionāla
mēroga godalgota labdarības organizācija, kas
bāzēta Derbyshire, un holistiski strādā ar
sievietēm, kuras nonākušas nelabvēlīgos
apstākļos, lai sniegtu konfidenciālus atbalsta,
padomu un konsultāciju pakalpojumus.
Women’s Work ir attīstījusies pēdējo 10 gadu
laikā un pašlaik iesaistās dažādos projektos,
kas paredzēti nelabvēlīgos apstākļos
nonākušām sievietēm un viņu ģimenēm,
piedāvājot pakalpojumus tiem, kurus ietekmē
problēmas ar narkotisku vielu atkarību.
Mēs darbojamies holistiskā veidā, lai risinātu
noteiktas uzvedības cēloņus. Mēs ņemam vērā
visu personu kopumā, nevis tikai konkrēto
problēmu.
Mēs nodrošinām individuālu aprūpi un
atbalstu, strādājot ar indivīdiem.

Bigger Difference (Lielākās nozīmes)
projekts
Projekta mērķis ir strādāt ar sievietēm, kuras
cieš no narkotisko vielu un alkohola atkarības
un nodarbojas ar prostitūciju uz ielas. Projekta
darbinieki piedāvā individuālas nodarbības,
seminārus, atvērtā apmeklējuma pakalpojumus
un informāciju.

Link Work (Saiknes darba)
projekts
Projekts nodrošina intensīvu individuālo atbalstu
sievietēm un ģimenēm, izmantojot informatīvus
seminārus un nodarbības ģimenēm, tai skaitā
kafijas rītus, nodarbības vecākiem un brīvā laika
pavadīšanas iespējas. Projekta mērķis ir sniegt
iespēju ģimenēm attīstīties un uzlabot attiecības
ģimenē.

Little Links (Mazo saikņu) projekts
Little Links projekts ir pilnībā koncentrēts uz
bērnu vajadzībām. Projekta mērķis ir informēt
un atbalstīt bērnus vecumā no 6 līdz 11 gadiem
strukturētu nodarbību veidā, lai palīdzētu tikt
galā ar dzīvi mājās, kur tiek lietots alkohols vai
narkotikas, kas ietekmē viņu veselību un
labklājību.

Turnaround (Apgrieziena) projekts
Šis pakalpojums ir domāts sievietēm, kuras ir
likumpārkāpēju riska grupā un sievietēm
kriminājustīcijas sistēmas ietvaros, lai risinātu
likumpārkāpumu problēmas un novērstu
recidīvus. Projekta darbinieki atbalsta sievietes,
kuras norīko cietumi, tiesas vai probācijas
dienesti.

Konsultāciju pakalpojumi
Augsti kvalificēts konsultants ir pieejams, lai
sniegtu psiholoģisko palīdzību ar mērķi uzlabot
attieksmi un prāta spējas.

Konfidencialitāte
Women’s Work ir stingra konfidencialitātes
politika. Mēs atklāsim informāciju tikai ar jūsu
piekrišanu. Tomēr mums ir juridisks pienākums
atklāt informāciju jebkurā gadījumā, kad
uzskatām, ka bērnam draud nopietns kaitējuma
risks.

Mūsu finansētāji
BBC Children Need
Derbyshire probācijas trasts
Veselības un sociālais fonds
Derbyshire kopienas fonds
Esmee Fairbairn fonds
J.Paul Getty Jr labdarības trasts
Swan Mountain trasts
Lielās loterijas fonds

