
 

 

Pricestovali ste do Spojeného 
kráľovstva v posledných 10 rokoch? 
Hľadáte prácu? 
 

„Úplne ma 
prekvapilo, že 
takáto služba 

existuje. Podpora 
je na veľmi 

vysokej úrovni.“ 

Účastník 
 

Kontaktujte nás, ak sa chcete zapojiť do programu 
Connecting Opportunities 
 

Online formulár na odporúčanie  
www.migrationyorkshire.org.uk/referral  
 
admin@migrationyorkshire.org.uk 
 
0113 378 8700 
(v prípade potreby zabezpečíme tlmočníka) 

Partnerské organizácie: 
 
• Migration Yorkshire (hlavná organizácia) 
• 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 

Kto sme? 
 
Program Connecting Opportunities 
zabezpečujú organizácie vedomé si bariér, 
ktorým musia čeliť prisťahovalci do Spojeného 
kráľovstva.  
 

Pomôžeme vám nájsť si prácu 
 

Zdokonalíte sa v anglickom jazyku,    
           čo budete môcť využiť v 

práci aj v súkromí 
 

Dozviete sa viac 
o kultúre Spojeného kráľovstva 

 
Bezplatná služba 

Ďakujeme našim účastníkom v projekte za ich pomoc a The Children’s Society (fotografie 
Laura McCluskey), Halifax Opportunities Trust, Horton Housing a Leeds Asylum Seekers’ 
Support Network za súhlas s použitím ich fotografií. 
 

Sme financovaní z European Social Fund a National Community 
Fund. 
. 
 www.connectingopportunities.org.uk 

Language: Slovakian 

  



 

 

„Je výborné,  
že môžete veľmi 
rýchlo získať 
dôvernú pomoc 
súvisiacu s 
duševným 
zdravím. Cítim, že 
svojmu  
terapeutovi 
môžem absolútne 
dôverovať.“ 
 

„Absolvoval 
som kurzy 
angličtiny a IT. 
Som si istý,  
že teraz si už  
nájdem prácu.“ 

 

„Som šťastná, 
že moja 
angličtina  
sa zlepšuje.“ 
 

„Je to ako jedno 
kontaktné miesto 
pre všetky vaše 
potreby,  
úplne všetko 
nájdete pod  
jednou 
strechou.“  
 

Získajte podporu od svojho 
poradcu  
Poradca vás privíta, dohodne s vami plán  
a pomôže vám urobiť v živote pozitívne 
zmeny. 
 

Získajte nové schopnosti  
Pomôžeme vám začať  
s dobrovoľníckou činnosťou alebo 
absolvovať nejaký kurz. Môžete študovať 
a získať novú kvalifikáciu alebo získať 
certifikát na kvalifikáciu, ktorú máte z inej 
krajiny. 
 

Spoznajte miestnych 
zamestnávateľov  
a uchádzajte sa o prácu 
Pomôžeme vám získať pracovné 
skúsenosti, ktoré môžete využiť ako 
referenciu. Pomôžeme vám pri hľadaní 
práce a uchádzaní sa o konkrétnu pozíciu. 
 
 
 

Čo vám ešte ponúkame? 
 

Podporu na zlepšenie vašej situácie.. 

Pokúsime sa vám pomôcť s prístupom. 

Naši zamestnanci sa s vami môžu stretnúť v mieste vášho 
bydliska. 

Možné sú aj stretnutia priamo doma. 

Niektoré činnosti sú vhodné len pre ženy. 

Tlmočníci pri niektorých činnostiach. 
 

Môžeme za vás uhradiť cestovné  
náklady. 

 
Môžeme vám pomôcť s platbami za  
starostlivosť o deti. 
 

Mám nárok na účasť v programe? 
Áno, ak: 

máte minimálne 15 rokov  

máte povolenie pracovať v Spojenom kráľovstve, ale ešte nemáte 
prácu 

ste pricestovali do Spojeného kráľovstve v posledných 10 rokoch a 
nemáte britské občianstvo 

bývate v jednom z týchto miest alebo v jeho blízkosti: 

 

Skúsenosti našich účastníkov: 
 

• Bradford 
• Halifax 
• Harrogate 
• Huddersfield  
• Leeds 

 
 

• Wakefield 
• York 

• Selby 
• Skipton 

  

 

 


