
شرکای ما
مناطقی که می توانیم در آنها به شما حمایت/تدارکات ارائه کنیم.

معرفی
برای شرکای کاری، معرفی کنندگان 

و شرکت کنندگان

تماس با ما
برای کسب اطالعات بیشتر درباره Opportunity and Change لطفاً به 

وب  سایت ما مراجعه نمایید یا به ما زنگ بزنید.

تلفن: 4086 850 0115

www.opportunityandchange.org :وب سایت

اگر می خواهید کسی را معرفی کنید، لطفاً از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید:

opportunityandchange@frameworkha.org :ایمیل

»این خدمات در زمانی سخت و تیره از زندگی من به کمک من آمد. 
بدون آن نمی دانم به کجا می رسیدم. تا آخر عمر فدردان خواهم بود.«

اکتبر 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



واجد شرایط بودن

مدارک الزم برای این کار:

گذرنامه	 

نسخه کامل یا خالصه شناسنامه   	 

مدرک مهاجرتی بیومتریک فعلی )مجوز اقامت بیومتریک(	 

 	)EEA(  کارت شناسایی ملی

هزینه های حمایت شرکت کنندگان که توسط پروژه پرداخت می شود شامل این 
موارد می گردد:

مراقبت از کودک	 

ترجمه و ترجمه همزمان	 

رفت و آمد	 

موارد یکباره برای کمک به دستیابی به اهداف مشخص شده در نقشه تغییر	 

درباره 
 Opportunity
and Change

 Opportunity and Change که توسط Frameworks اداره می شود پروژه  حمایتی 
مرتبط با اشتغال برای افرادی با نیازهای متعدد و پیچیده می باشد. این برنامه توسط مشارکت 

سازمانهای مبتنی بر جامعه در سراسر D2N2 )داربی، داربی شایر، ناتینگهام و ناتینگهام شایر( 
ارائه می شود.

 این پروژه از افرادی که دست کم دو مورد از موارد زیر را تجربه می کند پشتیبانی می کند، 
که به آنها شرکت کنندگان می گویند:

بی خانمان بودن یا از لحاظ سکونت شرایط آسیب پذیر داشتن  	

مشکالت مربوط به استفاده از مواد یا الکل  	

ارتکاب جرم یا در خطر ارتکاب مجدد جرم  	

مسائل مربوط به سالمت روانی  	

بدرفتاری خانگی  	

این پروژه بخشی از برنامه ساختن فرصتهای بهتر  )BBO( می باشد که توسط صندوق 
اجتماعی اروپا )ESF( و صندوق اجتماعی بخت آزمایی ملی تامین سرمایه می گردد. 

هدف کلی پروژه حمایت از افراد دارای نیازهای متعدد و پیچیده در سراسر D2N2 می باشد تا از 
طریق تحصیل، آموزش و اشتغال از لحاظ اجتماعی و اقتصادی به شمار آیند. 

Opportunity and Change به آنهایی که از بازار کار بیشترین فاصله را دارند قابلیت اشتغال 
همراه با حمایت برای رسیدگی به نیازهای پیچیده خود ارائه می کند. 

برای شرکت کنندگان یک »هدایتگر« شخصی اختصاص داده می شود که به آنها کمک می کند اهداف 
کوتاه مدت و درازمدت را شناسایی کنند، یک »نقشه تغییر« ایجاد نمایند، و به یک سری پشتیبانی 
تخصصی در جامعه محلی خود برای پیشرفت دسترسی داشته باشند. برخی از خدمات و اقدامات 

تخصصی در دسترس برای شرکت کنندگان Opportunity and Change عبارتند از: 

برنامه Skill Plus for Change: بسته آموزشی سفارشی که آموزش در اندازه های کوچک 	 
حول اشتغال، توسعه فردی، تدرستی، و مدیریت زندگی مستقل ارائه می کند. 

 	 Nottingham Contemporary برنامه ای 10 هفته ای که توسط :Loudspeaker برنامه
اداره می شود. از طریق آموزش مبتنی بر گروه، تمرینهای خالقیت سازنده، تفکر فردی و درک 

هنر معاصر، Loudspeaker به شرکت کنندگان کمک می کند عزت نفس و آگاهی فردی خود را 
افزایش دهند و مهارتهایی را برای تصمیم گیریهای صحیح تر در زندگی بیاموزند.

تیم Care Act: یک تیم متعهد متشکل از مددکاران اجتماعی که با شرکت کنندگان کار می کنند 	 
تا اطمینان حاصل کنند آنها دسترسی عادالنه به ارزیابی واجد شرایط بودن برای حمایت تحت 

قانون مراقبت )Care Act( مصوب سال 2015 دارند.

 اهداف 
پروژه

برای دسترسی به این پروژه، افراد باید دست کم با دو مشکل ذکر شده در صفحه 2 
این دفترچه دست به گریبان باشند. 

همچنین، شرکت کنندگان باید ثابت کنند اجازه کار در بریتانیا را دارند و اینکه بیکار 
هستند یا از لحاظ اقتصادی غیرفعال می باشند.

 »حمایت و کمکی که دریافت کردم به من کمک کرده است خودم را دوباره 
پیدا کنم، به خودم اعتقاد داشته باشم تا در مسیر شغل رو به جلو حرکت کنم.«

»هدایتگر و سایر کارمندان حمایتی بسیار خوب مرا درک کردند. احساس کردم 
که درباره خودم و مشکالتم می توانم با آنها صحبت کنم.«

»هدایتگر من مرا با انواع خدمات که قبالً درباره آنها اطالعی نداشتم آشنا کرد، 
از جمله دوره های حمایتی سالمت روانی.«


