●

Міжнародний молодіжний проект Норіджа (NIYP) — це проект для молодих людей у
графстві Норфолк віком від 11 до 25 років, котрі шукають притулку або є біженцями.
NIYP стартував у 2002 році.

●

Ми хочемо допомогти Вам насолодитися життям у Норфолку і досягти Ваших цілей.

●

Ми проводимо щотижневі зустрічі молодіжних груп, даємо щотижневі уроки
англійської мови, організовуємо екскурсії та виїзди.

●

Участь у всіх наших програмах не обов’язкова, але ми будемо раді Вашій участі
усюди де можливо!

●

У Вас завжди буде можливість залишити відгук про роботу нашої організації.

●

Для організації участі у наших програмах, нам потрібні Ваші контактні дані. Ми
використовуємо контакти суто для надання Вам інформації про наші події, та ніколи
не поширюємо їх з сторонніми особами чи організаціями без Вашого дозволу.

●

У NIYP працює багато чудових волонтерів, котрі допомагатимуть Вам щотижня.

●

NIYP керується гарантами. Гаранти – це довірені особи, що складають керівництво
благодійних огранізацій. Всі благодійні організації мають раду гарантів.

●

Співробітниками NIYP є:

Ollie (07415 734896)

Lauren (07484 855210)

Доглядаючи за собою та іншими
Якщо Вам потрібна допомога, Ви почуваєте себе в небезпеці, або якщо
хтось сказав або зробив щось, що Вас турбує, зв’яжіться з співробітником
NIYP або іншою дорослою людиною, котрій довіряєте. Це може бути
соціальний працівник, Ваші батьки, працівник підтримки, вчитель або опікун.
У Великій Британії всі дорослі повинні поважати і захищати дітей. Якщо будь-яка доросла
людина завдає Вам шкоди, сповістіть того/ту кому довіряєте.
-

Телефонуйте організації Coram Voice на номер 0808 800 5792 (вони можуть
використовувати усних перекладачів).

-

Телефонуйте огранізації MAP на номер 0800 0744 454 (вони можуть використовувати
усних перекладачів) (Графік роботи гарячої лінії: Понеділок-П’ятниця, 10:30-17:30).

-

У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 999.

Якщо Вам є 18 років…
●

NIYP — організація для молоді віком від 11 до 25 років, але люди різного віку можуть
звертатися в NIYP і таким чином старші члени організації можуть допомагати
молодшим членам.

●

Згідно Британському праву, людина вважається дитиною до досягнення 18ти років

●

Щоб захистити усіх дітей та дорослих всередині нашої огранізації, є речі, які нам усім
потрібно пам'ятати. Це обов'язково для розуміння усіма дорослими співробітниками
та членами NIYP, включаючи персонал, волонтерів та опікунів.

Фотографії та відео
Дорослим в NIYP не дозволяється робити фотографії та відео дітей без
присутності їх батьків/опікуна/соціального працівника. Будь ласка, не робіть
фото та відео дітей на подіях NIYP.
Контактні дані
Дорослим в NIYP не дозволяється ділитися контактними деталями дітей без
дозволу їх батьків/опікуна/соціального працівника. До контактних деталей
входять телефонні номери, адреси та стооінки соціальних мереж. Якщо Ви
хочете зв'язатися з людиною до 18ти років, слід спочатку поговорити з їх
батьками/опікуном/соціальним працівником або поговорити з членом
персоналу NIYP.

