Diagram ESOW
Kierownik
programu

Kontakt
Zainteresowany? Aby dowiedzieć się wiecej, prosimy o
kontakt:
Poczta: Birmingham Mind

Administrator

Every Step of the Way
Informator/ Komunikator
zajmuje się:

Zespól ds.
zaangażowania:

-Rozwójem í koordynacją

- Dba o osobiste
zaangażowanie I
tworzenie
indywidualnych
planów rozwojowych
(tzw. PDIPs)

zajęc í możliwosci rozwoju
- Dostarcza wsparcie í
informacje dla zespołu
- Rozpowrzechnia informacje
o działaniach programu
ESOW na portalach
społecznościowych

Razem krok
po kroku

- Wspiera
uczestników zespołu I
kieruje ich
wskazówkami
umozliwiajacymi
osiaganie postepów

Office Suite 5, 1st Floor, Alma House
Newtown Shopping Centre
Aston B19 2SS

Dajemy szansę rozwoju
osobom ze złozonymi
problemami typu:

Email: ESOW@birminghammind.org

Polub nas na Facebooku:
@ExpertsByExperienceBirmingham

Bezdomność

Uzależnienie

Karalność
Problemy natury
psychicznej



Telefon: 0121 359 1151



www.changingfuturesbham.co.uk

Cel Birmingham Mind:
Świadczymy usługi wysokiej jakości; miedzy innymi
wspieramy promocje zdrowia psychicznego ze
szególnym uwzgledniędniem praktycznej pomocy w
drodze do rehabilitacji. Nasz glówny cel to
przeciwdziałanie stygmatyzacji problemów
psychicznych.
Zarejestrowana organizacja charytatywna Nr. 1003906
Firma ograniczona gwarancjami Nr. 2024372

Razem krok po kroku jest inicjatywą
ułatwiająca ekspertom z
doswiadczeniem korzystanie z
dostepnych mozliwosci prowadzących
do pozytywnego samorozwoju.
Żeby sprawdzić, czy mógłbyś skorzystać
z programu czytaj dalej...

Czy trzeba się zobowiązać
?
Jedyne, czego oczekujemy, to gotowość do
uczestnictwa! Spotykamy się co 4 tygodnie i
zachęcamy do udziału w wielu spotkaniach.
Przydzielimy ci osobnego członka zespoł u ds.
zaangażowania i rozwoju, który pomoże ci w
osiągnięciu twoich celów. Proces ten jest
wspierany przez plan osobistego rozwoju, który
możesz aktywnie współtworzyć I wpływać na
sposob jego realizacji.
Będzie też wiele innych okazji, by się
zaangażować i wyrazić swoje zdanie.

Birmingham Razem Zmienia Przyszłość — ESOW
Nasz sztandarowy program zaangażowania się jest
narzędziem, przy pomocy którego szkolimy i
przygotowujemy osoby z licznymi problemami do udziału w
projekcie Birmingham Changing Futures
Together - Birmingham Razem Zmienia Przyszłość.
Co rozumiemy przez złozone problemy?
· Bezdomność
· Uzależnienie
· Karalnosc
· Problemy natury psychicznej.
Ekspeci z doświadczeniem
Eskperci to osoby majace w przeszlości lub dotychczas
złozone problemy wymienione powyżej, w tym co najmniej
jedną z nich w ostatnich 5 latach.
Mistrzowie zaangażowania
W programie biorą udział także eksperci z osobistym
doświadczeniem, którzy, dzieki swojemu wieloletniemu
zaangażowaniu, zachęcają innych do równie oddanej
pracy.

Korzy ści
Przydzielimy ci osobnego członka zespołu ds.
zaangażowania i rozwoju oraz plan rozwoju,
który pomoże ci w osiągnięciu twoich
wyznaczonych celów. Będziesz mieć dużo
okazji do zaangażowania się i współkształtowania lokalnych usług! Pokryjemy
koszty i zapewnimy przeszkolenie.

Jestem zainteresowany, co
teraz

Skontaktuj się z nami! Zaprosimy Cię na
spotkanie wprowadzające, gdzie dowiesz się
więcej i zapiszesz jesli uznasz że odpowiada
ci nasz program.

Partnerzy-Mentorzy

Liderzy

Informatorzy / komunikatorzy

Wspierają liderów w ich dzialaniach í sami także bedą
wspierani przez program ESOW.Doświadczyli w życiu
co najmniej dwa z opisanych problemów.

Zadaniem lidera bedzie zadbanie o to, aby osoby ze
złozonymi problemami mogły korzystac z uslug í
wsparcia potrzebnego do satysfakcjonującego życia.

Informatorzy, inaczej znani jako komunikatorzy, to
etatowi działacze opracowywujący í koordynujący
działanie określone w planie komunikacji Razem krok po
kroku (ESOW). Doświadczyli w życiu co najmniej dwa z
opisanych problemów.

