
 

 

Czy Twój przyjazd do Wielkiej Brytanii 
nastąpił w ciągu ostatnich 10 lat? Czy 
szukasz pracy? 
 

„Jestem naprawdę 
zdziwiona, że 

istnieją usługi tego 
typu. Otrzymywane 

wsparcie jest 
rzeczywiście na 

dobrym poziomie”. 

Uczestnik 
 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz do nas dołączyć 
Connecting Opportunities 
 

Formularz polecający, dostępny online  
www.migrationyorkshire.org.uk/referral  
 
admin@migrationyorkshire.org.uk 
 
0113 378 8700 
(możemy zarezerwować usługi tłumacza,  
jeśli będziesz ich potrzebować) 

Organizacje partnerskie: 
 
• Migration Yorkshire (organizacja prowadząca) 
• Halifax Opportunities Trust 
• Horton Housing 
• Leeds Asylum Seekers’ Support Network 
• Nova / Dominion Training 
• PATH Yorkshire 
 

• Solace Surviving Exile 
and Persecution 

• The Children’s Society 
• Touchstone 
• WomenCentre 

Dziękujemy uczestnikom naszego projektu za ich kosztorysy, dziękujemy również 
organizacjom The Children’s Society (autorka fotografii – Laura McCluskey), Halifax 
Opportunities Trust, Horton Housing oraz Leeds Asylum Seekers’ Support Network za zgodę 
na wykorzystanie zdjęć stanowiących własność tych organizacji. 
 

Kim jesteśmy? 
 
Connecting Opportunities to nazwa usług 
świadczonyh przez organizacje, które rozumieją 
charakter barier stojących przed migrantami 
przybywającymi do Wielkiej Brytanii.  
 

Uzyskaj pomoc w znalezieniu pracy 
 

Popraw znajomość języka 
angielskiego dla większego 

komfortu życia i pracy 
 

Dowiedz się więcej 
o kulturze Wielkiej Brytanii 

 
Usługa bezpłatna 

Jesteśmy finansowani przez Euopean Social Fund i National Lottery 
Community Fund. 
 

www.connectingopportunities.org.uk 

Language: Polish 

  



 

 

„To wspaniałe, 
że można 
otrzymać 
poufną pomoc 
psychologiczną 
tak szybko. 
Czuję, że  
mogę zaufać 
terapeutom.” 
 

„Ukończyłam 
kurs 
angielskiego i 
IT. Mam 
pewność, że  
uda mi się  
zdobyć pracę.” 

 

„Jestem 
zadowolony z  
poprawy moich 
umiejętności  
posługiwania 
się językiem 
angielskim." 
 

„To miejsce, 
które może 
zaspokoić 
wszystkie 
Twoje potrzeby 
– wszystko jest 
dostępne w  
jednym 
miejscu.”  
 

Skorzystaj z pomocy doradców  
Powitają Cię i uzgodnią plan działania, 
który pomoże Ci wprowadzić w Twoim 
życiu pozytywne zmiany. 

Zdobądź nowe umiejętności  
Wspomożemy Cię w wykonywaniu 
pewnych prac w ramach wolontariatu 
i/lub w podjęciu kursu szkoleniowego. 
Możesz rozpocząć naukę w celu 
zdobycia nowych kwalifikacji lub 
nostryfikować uprawnienia otrzymane w 
innym kraju. 
 

Poznaj lokalnych pracodawców  
i złóż podanie o pracę 
Możemy pomóc Ci znaleźć pracę - 
zdobędziesz doświadczenie i możesz 
otrzymać pozytywną opinię. Pomożemy Ci 
wyszukiwać oferty zatrudnienia i składać 
podania o pracę. 
 
 

Jakie są jeszcze usługi? 
 

Wsparcie poprawiające Twój komfort życiowy. 

Spróbujemy ułatwić Ci kontakt z nami. 

Nasz personel może spotkać się z Tobą w okolicy Twojego 
miejsca zamieszkania. 

Możliwe są także wizyty domowe. 

Niektóre zajęcia przeznaczone  
wyłącznie dla kobiet. 
 

Tłumacze w czasie realizacji  
niektórych zajęć. 
 
Pokryjemy koszty Twojego dojazdu. 
 
Możemy pokryć część kosztów  
opieki nad dzieckiem. 
 

Czy kwalifikuję się do skorzystania z tych usług?  
Tak, jeśli: 
 

masz 15 lub więcej lat  

masz pozwolenie na wykonywanie pracy na terenie Wielkiej 
Brytanii, lecz w chwili obecnej nie masz zatrudnienia 

Twój przyjazd do Wielkiej Brytanii miał miejsce w ciągu ubiegłych 
10 lat i nie posiadasz brytyjskiego obywatelstwa 

mieszkasz w pobliżu lub w: 

 

Opinie naszych uczestników: 
 

• Bradford 
• Halifax 
• Harrogate 
• Huddersfield  
• Leeds 

 
 

• Wakefield 
• York 

• Selby 
• Skipton 

  

 

 


