Ozvěte se nám, pokud máte zájem o účast v projektu
Connecting Opportunities
Elektronický přihlašovací formulář
www.migrationyorkshire.org.uk/referral
admin@migrationyorkshire.org.uk
0113 378 8700
(v případě potřeby můžeme zajistit tlumočení)

Přicestovali jste do Velké Británie
v posledních 10 letech? Hledáte práci?
Pomůžeme vám při hledání práce

Kdo jsme?

Naučíte se lépe anglicky
pro život i zaměstnání

Connecting Opportunities nabízí služby
organizací, které znají problémy přistěhovalců
ve Velké Británii.

Dovíte se víc o kultuře
Velké Británie

Partnerské organizace:
•
•
•
•
•
•

Migration Yorkshire (zastřešující organizace)
Halifax Opportunities Trust
Horton Housing
Leeds Asylum Seekers’ Support Network
Nova / Dominion Training
PATH Yorkshire

Služba je zdarma
• Solace Surviving Exile
and Persecution
• The Children’s Society
• Touchstone
• WomenCentre

Jsme financováni z European Social Fund a National Lottery
Community Fund.
www.connectingopportunities.org.uk
Děkujeme účastníkům projektu za jejich příspěvky a The Children’s Society (fotografie Laura
McCluskey), Halifax Opportunities Trust, Horton Housing a Leeds Asylum Seekers’ Support
Network za svolení s použitím jejich fotografií.
Language: Czech

„Překvapilo mě,
že taková služba
existuje. Podpora
je tu opravdu
dobrá.“
Vyjádření
účastníka

Získáte podporu poradce

Poradce se s vámi sejde, dohodne
potřebný plán a pomůže vám s pozitivními
změnami ve vašem životě.

Co ještě nabízíme?
Podporu pro získání lepších životních podmínek.
Pomoc s přístupem ke službám.
Schůzky v místě vašeho okolí.
Domácí návštěvy.

Získáte nové dovednosti

Budeme vás podporovat v dobrovolnické
činnosti nebo při školicích kurzech.
Můžete studiem získat novou kvalifikaci
nebo si doplnit kvalifikaci z jiné země.

Některé aktivity jsou pouze pro ženy.
Tlumočení pro některé aktivity.
Můžeme uhradit vaše náklady na cestu.
Můžeme pomoci s placením péče o dítě.

Poznáte zaměstnavatele ve svém
okolí a budete moci žádat o práci
Pomůžeme vám získat pracovní
zkušenosti, kterými se budete moci
prokázat. Budeme vás podporovat při
hledání práce a přípravě žádostí o
zaměstnání.

Co říkají naši účastníci:
„Vše, co
potřebujete,
tady
najdete na
jednom místě.“

„Mám radost,
že se zlepšuji
v angličtině.“

Kdy se mohu přihlásit?
Kdykoli, pokud:
Je vám alespoň 15 let
Máte povolení k práci ve Velké Británii, ale nemáte zaměstnání
Do Británie jste přicestovali v posledních 10 letech a nemáte
britské občanství
Bydlíte v těchto městech, nebo poblíž:

„Je dobře
že se člověk tak
rychle dostane
k psychologické
pomoci. Cítím,
že svému
terapeutovi můžu
věřit.“

„Mám za
sebou kurzy
angličtiny a IT.
Už si věřím, že
najdu
práci.“

•
•
•
•
•

Bradford
Halifax
Harrogate
Huddersfield
Leeds

•
•
•
•

Selby
Skipton
Wakefield
York

