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Poskytujeme
















Poradenství
Vyučující rádce
Doprovod k prohlídkám
Návštěvní posezení
Skupinové schůzky v ulicích
Denní workshopy
Přímý přístup k léčbě drogové závislosti
Zdravotnická pomoc / Rady a informace
Individuální posezení
Akreditované rodičovské lekce
Výlety / Vycházky
Zprostředkování a advokacie
Poradenství a podpora při ubytování
Nasměrování
Program Volnost

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
Místní školy
Single Point of Entry
Aquarius

INFORMAČNÍ
LETÁK
Poskytujeme nejrůznější účinné a
preventivní podpůrné služby
propagující zdraví, pohodu a
životní šance žen a jejich rodin

Telefon
01332 242525
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O nás
Women’s Work (Derbyshire) Ltd. je celostátní
charita ověnčená cenami se sídlem v hrabství
Derbyshire, která pracuje celostně se
znevýhodněnými ženami, jimž nabízí důvěrnou
pomoc, rady a poradenské služby. Charita
Women’s Work se za posledních 10 let
rozvíjela a nyní nabízí řadu projektů
zaměřených na zranitelné ženy a jejich rodiny a
své služby směřuje na ženy postižené
problémy se zneužíváním omamných látek.
Pracujeme celostním způsobem, abychom
řešili příčiny určitého chování. Zvažujeme celou
osobu, nikoli jen momentální problém.
Poskytujeme individuální balíčky péče a
podpory při práci s jednotlivci.

Projekt Bigger Difference (Větší
rozdíl)
Cílem tohoto projektu je spolupracovat se
ženami, které mají problémy s drogami a
alkoholem a zabývají se sexuální činností na
ulici. Pracovníci projektu nabízejí individuální
posezení, workshopy, návštěvní služby a
skupinové schůzky.

Projekt Link Work (Vazební
činnost)
Tento projekt poskytuje intenzivní individuální
podporu ženám a rodinám prostřednictvím
informativních workshopů a rodinných lekcí
včetně ranního posezení při kávě, rodičovských
lekcí a rekreačních aktivit. Cílem tohoto projektu
je pomáhat rodinám, aby rozvíjely a zlepšovaly
rodinné vztahy.

Projekt Little Links (Malé vazby)
Projekt Little Links se výhradně zaměřuje na
potřeby dětí. Jeho cílem je informovat a
podporovat děti ve věku 6-11 let
prostřednictvím strukturovaných lekcí, aby se
vyrovnávaly s dopady života v domácnosti, kde
dochází ke zneužívání drog nebo alkoholu, což
ovlivňuje jejich zdraví a pohodu.

Projekt Turnaround (Obrat)
Tato služba je zaměřená na ženy, u kterých
hrozí trestná činnost, a na ženy v systému
trestního práva s cílem řešit nepatřičné chování
a zabránit opakované trestné činnosti.
Pracovníci projektu pomáhají ženám, které jim
doporučují věznice, soudy a kurátoři.

Poradenská služba
K dispozici je vysoce kvalifikovaný poradce, který
poskytuje psychologické zásahy s cílem podpořit
postoje a úvahové schopnosti.

Důvěrnost
Women’s Work dodržuje zásadu přísné
důvěrnosti. O informace se dělíme pouze se
souhlasem. Jsme však právně vázání zveřejnit
údaje v případě, kdy se domníváme, že dítěti
hrozí vážné nebezpečí.

Naši sponzoři
BBC Children Need
Derbyshire Probation Trust
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Esmee Fairbairn
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