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Психологічне консультування
Менторство
Супровід на зустрічах
Візити без попереднього запису
Виїзну роботу на вулицях
Щоденне навчання
Прямий доступ до лікування від
наркозалежності
Підтримку/консультацію та інформування у
питаннях здоров’я
Індивідуальні зустрічі
Акредитовані заняття батьківського
виховання
Подорожі/екскурсії
Посередництво та заступництво
Консультування та підтримка щодо
житлових питань
Направлення до інших організацій
Програму The Freedom Programme

Наш комплексний підхід
полягає у роботі з багатьма
іншими партнерськими закладами
























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

ІНФОРМАЦІЙНИЙ
БУКЛЕТ
Надання ряду ефективних та
запобіжних соціальних послуг
для поліпшення здоров’я,
добробуту та життєвих
можливостей жінок та їхніх сімей
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Про нашу організацію
Організація Women’s Work (Derbyshire) Ltd — це
відзначена національною нагородою доброчинна
організація, що розташована в Дербіширі. Вона
застосовує комплексний підхід у роботі із
соціально незахищеними жінками, надаючи їм
конфіденційну підтримку, поради та психологічне
консультування. За останні 10 років організація
Women’s Work розгорнулась, і тепер в її рамках
діють ряд проектів, орієнтованих на уразливих
жінок та їхні сім’ї, які спрямовують свої послуги
на осіб, які страждають від наслідків
зловживання різними речовинами.
Ми працюємо комплексно, аби виявити причини
певної поведінки. Ми беремо до уваги не наявну
проблему, а людину у цілісності
і надаємо сукупність індивідуальних послуг з
догляду та підтримки. Ми працюємо з кожною
людиною окремо.

Проект The Bigger Difference
Project
Мета цього проекту — налагодження контактів з
жінками, які страждають від наркотичної й
алкогольної залежності, а також залучені у
вуличну проституцію. Робітники проекту
пропонують індивідуальні зустрічі, навчання,
візити без попереднього запису, виїзні послуги на
місцях.

Проект The Link Work Project
В рамках проекту надається інтенсивна
індивідуальна підтримка для жінок та сімей за
допомогою інформативних занять та сімейних
зустрічей, наприклад, зустрічі "за ранковою
кавою", уроки батьківського виховання та заняття
на дозвіллі. Мета проекту — сприяти розвитку та
налагодженню стосунків у сім’ї.

Проект The Little Links Project
Проект The Little Links Project повністю
присвячений потребам дітей. Його мета полягає
в інформуванні та підтримці дітей 6 - 11 років за
допомогою структурованих зустрічей, щоб вони
змогли подолати наслідки проживання у домі, де
зловживають наркотиками та алкоголем, які
негативно впливають на їхнє здоров’я та
добробут.

Проект The Turnaround Project
Ця служба орієнтована на жінок, здатних скоїти
злочин, та жінок, притягнених до карної
відповідальності. Вона допомагає розглянути
протиправну поведінку і запобігти повторному
правопорушенню. Робітники проекту підтримують
жінок, направлених тюрмами, судами та
органами пробації.

Психолого-консультативна
служба
Висококваліфікований психотерапевт надає
психологічну допомогу, щоб відкоригувати
життєву позицію та поліпшити здатність
мислити.

Конфіденційність
Організація Women’s Work працює в рамках
суворого дотримання правил конфіденційності.
Ми обмінюємося інформацією тільки при
отриманні згоди. Однак згідно із
законодавством ми повинні розкрити дані у
випадку, коли ми впевнені, що існує серйозний
ризик нанесення шкоди дитині.
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