
nasi partnerzy
Obszary, w których możemy zapewnić wsparcie/świadczenia.

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

wprowadzenie
dla partnerów,  
osób polecających  
oraz uczestników
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kontakt
Aby dowiedzieć się więcej o projekcie Opportunity and Change 
(„Szansa i zmiana”), prosimy odwiedzić naszą stronę internetową 
lub skontaktować się z nami telefoniczne.

Numer telefonu: 0115 850 4086

Strona internetowa: www.opportunityandchange.org

W przypadku chęci zgłoszenia się do nas, prosimy o kontakt za 
pomocą adresu e-mail:

E-mail: opportunityandchange@frameworkha.org

„Te usługi pomogły mi w bardzo trudnym i złym okresie  
mojego życia. Bez nich nie wiem, co by się ze mną stało.  
Moja wdzięczność za nie jest dozgonna.”



warunki

Dowody na to obejmują:
• Paszport

• Zupełny lub skrócony brytyjski akt urodzenia   

• Aktualny biometryczny dokument imigracyjny (biometryczne 
zezwolenie na pobyt)

• Krajowy dowód tożsamości (EOG)

Koszty wsparcia uczestnika, które pokrywane są w ramach 
projektu, obejmują:

• Opiekę nad dzieckiem

• Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych

• Podróż

• Elementy jednorazowe, które pomogą osiągnąć cele określone 
w planie zmian

o projekcie 
Opportunity 
and Change
Projekt Opportunity and Change („Szansa i zmiana”), prowadzony  
przez Framework, to projekt wsparcia związany z zatrudnieniem  
dla osób z wielorakimi i złożonymi potrzebami. Jest realizowany  
przez partnerstwo organizacji lokalnych w całym D2N2  
(Derby, Derbyshire, Nottingham i Nottinghamshire).

Projekt wspiera osoby, zwane uczestnikami, u których występują  
co najmniej dwa z poniższych problemów:

• Bezdomność lub trudna sytuacja mieszkaniowa

•  Problematyczne nadużywanie substancji psychoaktywnych  
lub alkoholu

•  Konflikt z prawem lub ryzyko popełnienia  
kolejnego przestępstwa

• Problemy ze zdrowiem psychicznym

• Przemoc domowa

Projekt jest częścią programu Building Better Opportunities („Budowanie 
Lepszych Możliwości”, w skrócie BBO), który jest finansowany przez 
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i Krajowy Fundusz Loteryjny. 

Ogólnym celem projektu jest wspieranie osób w całym D2N2 z wielorakimi  
i złożonymi potrzebami, aby zostały one włączone pod względem społecznym  
i ekonomicznym poprzez dostęp do edukacji, szkoleń i zatrudnienia. 

Opoortunity and Change oferuje szansę na zatrudnienie osób najbardziej 
oddalonych od rynku pracy, a także wsparcie przy zaspokajaniu  
ich złożonych potrzeb. 

Uczestnikom przydzielony zostanie osobisty „Przewodnik”, który pomoże im 
określić cele krótko- i długoterminowe, stworzyć „plan zmian” i uzyskać dostęp 
do szeregu specjalistycznych usług wsparcia wśród lokalnej społeczności, 
aby pomóc im w rozwoju. Niektóre ze specjalistycznych usług i interwencji 
dostępnych dla uczestników projektu Opportunity and Change obejmują: 

• Skills Plus for Change: pakiet szkoleniowy dostosowany do indywidualnych 
potrzeb, oferujący krótką i treściwą wiedzę dotyczącą zatrudnienia, rozwoju 
osobistego, dobrego samopoczucia i radzenia sobie w niezależnym życiu.

• The Loudspeaker Programme: 10-tygodniowy program prowadzony 
przez galerię sztuki Nottingham Contemporary. Poprzez naukę w grupie, 
ćwiczenia kreatywnego tworzenia, osobistą refleksję i uznanie dla sztuki 
współczesnej, w ramach programu Loudspeaker uczestnicy wspierani są  
w zwiększaniu poczucia własnej wartości i samoświadomości oraz 
rozwijaniu umiejętności dokonywania zdrowszych wyborów życiowych.

• Care Act Team: dedykowany zespół pracowników socjalnych,  
którzy są zaangażowani we współpracę z uczestnikami, aby umożliwić im 
sprawiedliwy dostęp do oceny warunków otrzymania świadczeń  
na podstawie Ustawy o opiece (2015 r.)

cele  
projektu

Aby uzyskać dostęp do projektu, dane osoby muszą doświadczać 
co najmniej dwóch z problemów opisanych na stronie nr 2 tej ulotki.

Uczestnicy są również zobowiązani do udowodnienia, że posiadają 
prawo do pracy w Wielkiej Brytanii i są albo bezrobotni albo 
nieaktywni zawodowo.

„Otrzymane przeze mnie wsparcie i pomoc, pomogły mi  
ponownie odnaleźć siebie i zyskać wiarę w siebie,  
aby ruszyć naprzód z karierą”.

„Przewodnik i inni pracownicy pomocniczy byli bardzo wyrozumiali. 
Towarzyszyło mi uczucie, że mogę z nimi porozmawiać  
o sobie i swoich problemach.”

„Mój Przewodnik przedstawił mi różne usługi, które wcześniej  
nie były mi znane, w tym kursy i wsparcie zdrowia psychicznego.”


