
شركاؤنا
مجاالت يمكننا تقديم الدعم لك فيها أو تأمينها لك.

مقدمة
للشركاء، ومسؤولي اإلحاالت، 

والمشاركين

اتصل بنا
 Opportunity and( لالطالع على مزيد من المعلومات عن الفرصة والتغيير

Change(، يُرجى زيارة موقعنا اإللكتروني أو مكالمتنا عبر الهاتف.

الهاتف: 4086 850 0115

www.opportunityandchange.org :الموقع اإللكتروني

إذا كنت تريد إجراء إحالة، يُرجى التواصل معنا عن طريق البريد اإللكتروني:

opportunityandchange@frameworkha.org :البريد اإللكتروني

"ساعدتني هذه الخدمة في وقت عصيب وشاق من حياتي. وال أعرف ماذا كنت أفعل 
بدونها. أنا ممتن لها إلى األبد".

أكتوبر/تشرين األول 2020

Mansfield and
Ashfield
- Double Impact
- Framework

Nottingham City
- Double Impact
- Framework
-  Nottingham & 

Nottinghamshire 
Refugee Forum

-  Nottingham Women’s 
Centre

-  Nottinghamshire YMCA

Bassetlaw
- Framework

Gedling, Newark & 
Sherwood, Rushcliffe
- Framework

Bolsover, Chesterfield & 
North East Derbyshire
- Acorn Training

Amber Valley &
Erewash
- Derventio Housing Trust

Derby City
- Women’s Work, Derbyshire
- YMCA Derbyshire
- Derventio Housing Trust

South Derbyshire
- Women’s Work, Derbyshire
- Derventio Housing Trust

Derbyshire Dales
- Derventio Housing Trust
- Acorn Training

High Peak
- Derventio Housing Trust

Broxtowe & Eastwood
- Framework 
- Derventio Housing Trust



األهلية

ومن أدلة ذلك:

جواز السفر	 

شهادة ميالد في المملكة المتحدة )نسخة مفصلة أو مختصرة(  	 

 	)Biometric Residence Permit( تصريح إقامة للمهاجرين

 	)EEA( بطاقة الرقم القومي

ومن تكاليف دعم المشارك التي يغطيها المشروع:

رعاية األطفال	 

الترجمة العادية والفورية	 

التنقالت	 

عناصر غير متكررة للمساعدة على تلبية األهداف المحددة في خطة التغيير	 

نبذة عن 
 Opportunity
and Change

Opportunity and Change، بقيادة Framework، هو مشروع دعم على 
توظيف ذوي االحتياجات المتعددة والمعقدة. وهو مقدم من خالل شراكة بين بعض 

المؤسسات المجتمعية عبر D2N2 )ديربي، وديربيشاير، نوتينجهام، ونوتينجهامشاير(.

 يدعم المشروع األفراد، ويُشار إليهم بالمشاركين، الذين يواجهون اثنتين على األقل 
من المشكالت التالية:

التشرد أو السكن المعرض للخطر  	

مشكالت تعاطي المخدرات أو إدمان المشروبات الكحولية  	

اإلجرام أو عرضة للعودة إلى اإلجرام  	

مشكالت الصحة النفسية  	

العنف المنزلي  	

 ،)Building Better Opportunities )BBO يعد المشروع جزًءا من برنامج
 ،)European Social Fund( الذي يموله الصندوق االجتماعي األوروبي

 .)National Lottery Community Fund( وصندوق اليانصيب الوطني

الهدف العام من المشروع هو مساعدة ذوي االحتياجات المتعددة والمعقدة في أنحاء D2N2 على االندماج 
اجتماعيًا واقتصاديًا لتلقي التعليم والتدريب، والحصول على عمل بعد ذلك. 

يوفر Opportunity and Change القدرة على العمل لمن هم أبعد ما يكونون عن سوق العمل، إلى 
جانب ما يقدمه من دعم لتلبية احتياجاتهم المعقدة. 

يخصص المشروع "موجًها" شخصيًا لكل مشارك، ليساعده على تحديد األهداف القصيرة والطويلة المدى، 
ووضع "خطة التغيير"، وتلقي مساعدة من المتخصصين في مجتمعه المحلي لمساعدته على التقدم. ومن 

 :Opportunity and Change الخدمات والتدخالت المتخصصة المقدمة للمشاركين في

Skills Plus for Change: وهي حزمة تدريب مخصصة تقدم تدريبات مصغرة حول العمل، 	 
والتطور الشخصي، والرفاهية، وإدارة العيش المستقل.

 	 Nottingham وهو برنامج مدته 10 أسابيع بإدارة :The Loudspeaker Programme
Contemporary. يساعد Loudspeaker المشاركين، من خالل التعلم الجماعي، وتمارين 

اإلبداع، والتأمل الشخصي وتقدير الفن المعاصر، على زيادة تقديرهم ألنفسهم، ووعيهم الذاتي، وتنمية 
المهارات الالزمة التخاذ خيارات العيش بشكل صحي.

Care Act Team: فريق متخصص من األخصائيين االجتماعيين الذين يتعاملون مع المشاركين 	 
لضمان خضوعهم بشكل متساٍو لتقييم أهليتهم للمشروع بموجب قانون Care Act )لعام 2015(.

للمشاركة في المشروع، يجب أن يكون لدى الشخص اثنتان على األقل من المشكالت 
الموضحة في الصفحة 2 من هذه النشرة.

مطلوب من المشارك أيًضا إثبات أن لديه الحق في العمل داخل المملكة المتحدة، وأنه إما 
عاطل عن العمل أو ال يمارس أي نشاط اقتصادي.

"ساعدني ما تلقيته من دعم على إيجاد نفسي ثانية، واإليمان بقدرتي على 
التقدم في حياتي المهنية".

"كان الموجه وغيره من طاقم الدعم متعاونين للغاية. كنت أشعر أن 
بإمكاني التحدث إليهم عن نفسي وما أواجهه من مشكالت".

"عّرفني موجهي على مجموعة متنوعة من الخدمات التي لم أكن على دراية بها، 
ال سيما الدورات ودعم الصحة النفسية".

أهداف 
المشروع


