
 

 

Ai sosit în Anglia în ultimii 10 ani? Cauți 
un loc de muncă? 
 

„Sunt realmente 
surprins că există 

un astfel de 
serviciu. Nivelul 

de suport este 
într-adevăr bun.” 

Un participant 
 
 

Organizații partenere: 
 
• Migration Yorkshire (organizația principală) 
• 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 

Mulțumirile noastre pentru participanții la proiect pentru citatele lor și The Children’s Society 
(fotografii de Laura McCluskey), Halifax Opportunities Trust, Horton Housing și Leeds Asylum 
Seekers Support Network pentru permisiunea de a le folosi fotografiile. 
 

Cine suntem? 
 
Connecting Opportunities este un serviciu 
furnizat de organizații care înțeleg barierele cu 
care se confruntă migranții în Marea Britanie.  
 

Obține ajutor pentru a-ți găsi un loc 
de muncă 

 
Învață mai multă engleză    

           pentru viață și muncă 
 

Află mai multe 
despre cultura britanică 

 
Serviciu gratuit 

 

Suntem finanțați de European Social Fund și de National Lottery 
Community Fund. 

www.connectingopportunities.org.uk 

Contactează-ne dacă vrei să te înscrii 
Connecting Opportunities 
 

Formular de trimitere online  
www.migrationyorkshire.org.uk/referral  
 
admin@migrationyorkshire.org.uk 
 
0113 378 8700 
(putem angaja un interpret dacă este necesar) 

Language: Romanian 

  



 

 

„E bine că  
poți beneficia de 
suport confidențial 
pentru sănătate 
mintală atât de 
rapid. Simt că  
pot să am 
încredere în 
terapeut.” 
 

„Am urmat cursuri 
de engleză și IT. 
Sunt încrezător că  
voi reuși  
să-mi găsesc un 
loc de muncă.” 

 
 

„Sunt bucuros că  
îmi îmbunătățesc  
engleza.” 
 

Învață aptitudini noi  
Te vom sprijini să faci  
muncă voluntară și / sau să încerci un 
curs de instruire. Poți studia pentru 
calificări noi sau conversia unei calificări 
dintr-o altă țară. 
 

„E ca un 
magazin 
universal 
pentru toate 
nevoile tale;  
totul se 
găsește într-un  
singur loc.”  
 

Obține sprijin din partea unui 
consilier  
Vei fi primit cu brațele deschise, veți 
stabili împreună un plan și te va ajuta să 
faci schimbări pozitive în 

Întâlnește-te cu angajatori locali  
și aplică pentru un loc de muncă 
Te putem ajuta să capeți experiență de 
lucru, ceea ce poate să-ți aducă o 
recomandare. Te vom sprijini să cauți 
locuri de muncă și să depui aplicații. 
 

Ce altceva este disponibil? 
 
Sprijin pentru creșterea bunăstării tale. 

Vom încerca să-ți satisfacem nevoile de acces. 

Personalul se poate deplasa în zona ta. 

Se pot efectua vizite la domiciliu. 

Unele activități se adresează doar femeilor. 

Interpreți pentru anumite activități. 
 

Putem plăti costurile de transport. 
 

Putem contribui la costurile cu  
Îngrijirea copiilor. 

 
Pot participa? 
Da, dacă: 

ai minim 15 ani  

ai permisiunea de a lucra în Marea Britanie, dar nu lucrezi 

ai sosit în Marea Britanie în ultimii 10 ani și nu ai cetățenie 
britanică 

locuiești în sau lângă: 

 

Ce spun participanții: 
 

• Bradford 
• Halifax 
• Harrogate 
• Huddersfield  
• Leeds 
 

• Selby 
• Skipton 
• Wakefield 
• York 

  

 

 


