Vegye fel velünk a kapcsolatot, ha csatlakozni
szeretne Connecting Opportunities
Online közvetítő lap
www.migrationyorkshire.org.uk/referral
admin@migrationyorkshire.org.uk
0113 378 8700
(szükség esetén tolmácsot biztosítunk)

Kik vagyunk?
A Connecting Opportunities egy olyan
szervezetek által biztosított szolgáltatás, akik
tisztában vannak azzal, hogy a migránsoknak
milyen akadályokat kell legyőzniük az Egyesült
Királyságban.
Partnerszervezetek:
•
•
•
•
•
•

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

Segítünk munkát találni
Jobban elsajátíthatja az angol nyelvet
a mindennapi élethez és a
munkához
Többet megtudhat az
Egyesült Királyság kultúrájáról
Ingyenes szolgáltatás

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

Euopean Social Fund és Naitonal Lottery Community Fund
finanszírozza a projektet
www.connectingopportunities.org.uk
Köszönetet mondunk a projekt részvevőinek az idézetekért és a Children's Society (a
fényképeket Laura McCluskey készítette), a Halifax Opportunities Trust, a Horton Housing és
a Leeds Asylum Seekers' Support Network szervezeteknek, amiért engedélyezték a
fényképek használatát.
Language: Hungarian

Az elmúlt 10 évben érkezett az Egyesült
Királyságba? Munkát keres?

“Meglep, hogy
egyáltalán létezik
ilyen szolgáltatás.
A támogatás
szintje
nagyon jó.”
Egy résztvevő

Kérje egy tanácsadó támogatását
A tanácsadóval megállapodhatnak egy
tervben, és segítségével pozitív
változásokat érhet el az életében.

Ezen kívül még mit biztosítunk?
Támogatást a jólét növeléséhez.
Megpróbáljuk kielégíteni a közlekedési igényeit.
Szükség esetén egy közeli helyszínen találkozunk Önnel.
Otthoni látogatásokra is van lehetőség.

Sajátítson el új készségeket

Támogatást nyújtunk
önkéntes munka megszerzésében
és/vagy tanfolyamok kipróbálásában. Új
képesítést szerezhet, vagy honosíthatja
már meglévő képesítését.

Néhány tevékenység csak nők számára érhető el.
Néhány tevékenységhez tolmácsokat biztosítunk.
Segíteni tudunk az utazási költség
kifizetésében.
Segíteni tudunk a gyermekgondozási
költségek kifizetésében.

Részt vehetek én is?
Találkozzon helyi munkaadókkal,
és jelentkezzen állásokra
Segítünk munkatapasztalatot szerezni,
amely segítségével referenciához juthat.
Támogatni fogjuk a munkakeresésben és
az állásokra való jelentkezésben.

A részvevők mondták:
“Minden igényt
kielégítenek;
és minden egy
helyen érhető
el.”

“Örülök, hogy
fejlődik
az angolom.”

Igen, ha:
15 éves vagy annál idősebb
munkavállalási engedéllyel rendelkezik az Egyesült Királyságban,
de nincs munkája
az elmúlt 10 évben érkezett az Egyesült Királyságba, és nem
rendelkezik brit állampolgársággal
a következő városokban vagy azok közelében lakik:

“Jó, hogy
ilyen gyorsan
bizalmas
mentálhigiénés
segítséghez juthat
az ember. Úgy
érzem, hogy
bízhatok a
terapeutámban.”

“Angolt és
informatikát
tanultam.
Biztos vagyok
benne, hogy
fogok
munkát találni.”

•
•
•
•
•

Bradford
Halifax
Harrogate
Huddersfield
Leeds

•
•
•
•

Selby
Skipton
Wakefield
York

