
Tyrimai ir socialinio vadovavimo principų 

tobulinimo darbai 

Tam, kad mes tikrai galėtume kruopščiai atstovauti 

vienišiems tėvams ir mamoms, mes reguliariai vykdome 

tyrimus. Jų tikslas yra įtakoti vyriausybės ir kitus 

sprendimus, kurie liečia vienišus tėvus ir mamas. Patirtį, 

įgytą tiesiogiai dirbant su šeimomis,  mes naudojame 

socialinių veiklos principų tobulinimui. 

Gingerbread nuolatos:

· Konsultuojasi su savo nariais

· Prisideda prie vyriausybės konsultacijų 

· Dalyvauja bendruose forumuose su vyriausybe ir kitais 

· Formuoja ir vadovauja darbo grupėms ir partnerystėms

enquiries@gingerbreadni.org

Darbas partnerystėje 

Didžiulis Gingerbread darbo aspektas buvo 

sėkmingos partnerystės plėtojimas. Mes turime ilgą 

bendradarbiavimo patirtį su:

· Sveikatos, socialinių paslaugų ir visuomenės apsaugos 

departamentais 

· Darbo ir švietimo departamentu (įskaitant programas, 

skirtas vienišiems tėvams ir mamoms (New Deal for 

Lone Parents) ir Europos skyriumi)  

· Socialinės plėtros departamentu ir 

· Sveikatos skyriais visoje Šiaiurės Airijoje  

Be viso to,mes glaudžiai bendradarbiaujame su:

 

· Savanoriškomis organizacijomis ir bendruomenės 

grupėmis Britanijoje ir Airijoje

· Kolegomis visos Europos ir daugelio kitų šalių  

Kiti naudingi kontaktai:

S.T.E.P
Unit T1 – T7
Dungannon Business Park
2 Coalisland Road
Dungannon
BT71 6JT
Tel: 028 87729002
Fax: 028 87729008
El.paštas: info@stepni.org

Migrant Worker Support Network (MWSN)
Migrantų darbininkų paramos tinklas 
El.paštas: mwsn@stepni.org

Migrant Workers Support Centre
Migrantų darbininkų paramos centras 
Tel: 028 38399595

Surestart Centrai 
Southern Area
Jenny McDade
SHSSB
Towerhill
ARMAGH
BT61 9DR
Tel: 028 37410041
e-mail: jennymc1@shssb.n-i.nhs.uk

Western Area
Maura Mason
Western Childcare Partnership
2nd Floor, 23a Bishop Street
DERRY
BT48 6PR
Tel:  028 71273695
e-mail:  maura.mason@whssb.n-i.nhs.uk 

Eastern Area
Evelyn Curran
Eastern Childcare Partnership
EHSSB
Champion House
12 – 22 Linenhall Street
BELFAST
BT2 8BS
Tel: 028 90553965
e-mail:  ecurran@ehssb.n-i.nhs.uk 

Northern Area
Anne Hardy
NHSSB
County Hall
182 Galgorm Road
BALLYMENA
BT42 1QB
Tel: 028 25311225
e-mail: anne.hardy@nhssb.n-i.nhs.uk

Organizacja Pomocy Kobietom (Women’s Aid)
129 University Street 
BELFAST
BT7 1HP  
Tel:(028) 90 249041 
Fax:(028) 90 239296 
Tel:  24hour helpline 0800 917 1414
e-mail:  info@womensaidni.org
Web-site:  http://www.niwaf.org 

Parents Advice Centre
Floor 4, Franklin House
12 Brunswick Street
BELFAST
BT2 7GE
Freephone: 0808 8010 722 
Branch Helpline: 028 9023 8800 
Fax No:  028 90312475
e-mail:  belfast@pachelp.org 
web-site: http://www.parentsadvicecentre.org

Northern Ireland Council for Ethnic Minorities 
(NICEM)
3rd Floor
Ascot House
24-31 Shaftesbury Square
BELFAST
BT2 7DB
Landline
Tel: 028 90238645/028 90319666
Fax:  028 90319485
Emergency only Asylum Advice & Support 
Service 24hr helpline: 028 90242025
e-mail:  info@nicem.org.uk
web-site:  http://www.nicem.org.uk 

Northern Ireland Anti-Poverty Network (NIAPN)
58 Howard Street
BELFAST
BT1 6PL
Tel:  0845 120 3771
Fax:  028 90244553
e-mail:  frances@niapn.org 
web-site: http://www.niapn.org 

 

Artimiausias Gingerbread Centras:

Lietuvisé

Central Offi  ce

Centrinis biuras 

169 University Street

BELFAST

BT7 1HR

Tel: 028 9023 1417

Fax: 028 9024 0740

Western Area Centre

Vakarinės dalies centras 

7 Bayview Terrace

DERRY

BT48 7EE

Tel: 028 7137 7066

Fax: 028 7137 4296

Northern Area Centre

Šiaurinės dalies centras 

5a Greenvale Street

BALLYMENA

BT43 6AR

Tel: 028 2563 8086

Fax: 028 2565 0199

Nemokama pagalbos linija: 0808 808 8090,  El.paštas: enquiries@
gingerbreadni.org,  Internetinė sveitainė: www.gingerbreadni.org,  

Labdaros nr.: XN/46248 Organizacijos nr.: NI24947

Project supported by SACYPC, funding for parenting 

education and support
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Įžanga                   
1978m. Šiaurės Airijoje  grupelė vienišų tėvų ir mamų įkūrė 

paramos organizaciją, kurią pavadino Gingerbread. Po 28 

metų organizacija: 

· Veikia trijuose centruose Belfaste, Derryje ir Ballymenoje 

· Joje dirba 25 žmonės 

· Turi daugiau nei 1,200 narių        

· Teikia informaciją, vaikų priežiūrą ir kvalfi kacinius kursus

· Vykdo tyrimus ir prisideda prie vadovavimo principų 

tobulinimo.

· Turi daug partnerių visuose sektoriuose.

www.gingerbreadni.org 

Informacija 
Gingerbread siūlo nemokamą, konfi dencialią ir nešališką 

informaciją vienišiems tėvams/ mamoms daugelyje sričių, 

tokių kaip pašalpos, vaiko priežiūra, apgyvendinimas, skolos 

ir teisinės problemos.  

Mes siūlome: 

· Nemokamą informaciją telefonu, kur dirba kvalifi kuoti 

darbuotojai ir savanoriai

· Galite užeiti iš anksto neprisiregistravę

· Nukreipiame į atitinkamas institucijas 

· Teikiame nuoseklius informacijos rinkinius 

· Galime atvykti į namus, kai vieniši tėvai/ mamos negali 

išeiti iš namų.

· Kalbos pagalbos liniją

Nemokama pagalbos linija 0808 808 8090

advice@gingerbreadni.org 

 

Vaikų priežiūra 
Gingerbread teikia ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros 

paslaugas vienišiems tėvams/ mamoms. Ši paslauga 

teikiama mūsų centruose Belfaste ir Derryje.  

Mes siūlome:

· saugią aplinką, kurioje dirba kvalifi kuoti darbuotojai ir 

savanoriai 

· gerai įrengtas patalpas, kuriose pilna įvairių užsiėmimų 

· ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą, kai tėvai/mamos 

lanko kursus mūsų centruose

· galimybę užeiti į mūsų informacijos centrą iš anksto 

neprisiregistravus

· laiką atsikvėpti/pailsėti  

enquiries@gingerbreadni.org 

Mokymosi galimybės 
Mokymasis yra labai svarbus būdas, padedantis vienišiems 

tėvams ir mamoms grįžti į darbą. Mokymasis padeda:

· atnaujinti kvalifi kacijas 

· pasiūlyti įgūdžius darbdaviui  

· pasinaudoti galimybe atrasti spragas darbo rinkoje 

Gingerbread siūlo daugybę įvairių aukštos kokybės 

nemokamų kursų, taip pat padeda įveikti vaiko priežiūros, 

kelionės ir mokesčio už kursus problemas. Už tai esame 

dėkingi mūsų partneriams- Darbo ir švietimo departamento 

Europos skyriui (ang.Department of Employment and 

Learning’s European Unit) ir naująjai vienišų tėvų ir mamų 

programai (ang.New Deal for Lone Parents).  Mes taip 

pat siūlome karjeros ir mokymosi  konsultacijas, kad 

galėtumėme geriau informuoti ir taip padėti vienišiems 

tėvams ir mamoms geriau pasirinkti savo ateities kelią. 

training@gingerbreadni.org 

Narystė 
Gingerbread skatina tiek, vienišus tėvus ir mamas, tiek ir 

organizacijas, dirbančias su vienišais tėvais ir mamomis, tapti 

mūsų augančios organizacijos nariais. 

Vienišiems tėvams ir mamoms narystė yra NEMOKAMA. 

Prisijungę prie mūsų jūs:

· gausite paštu informacinį rinkinį 

· gausite mūsų ketvirčio leidinį  - ‘Gingerbread Times’

· galėsite prisijungti prie Gingerbread naujienų lentos mūsų 

svetainėje 

· gausite mūsų publikacijų- ataskaitų ir tyrimų kopijas 

· reguliariai gausite mūsų elektroninį žurnalą su visa 

naujausia informacija apie Gingerbread ir vienišus tėvus ir 

mamas

· būsite pakviesti į mūsų metinį ataskaitinį susirinkimą ir 

kitus renginius, vykstančius metų bėgyje

membership@gingerbreadni.org 

Informacija 
Gingerbread teikia informaciją vieniš tėvų ir mamų šeimoms 

tokiais būdais:

· Informaciniais pokalbiais grupėse ir mokyklose  

· Sutraukia ir pateikia konsultacinius dokumentus 

vyriausybei

· Tyrimų ataskaitomis  

· Gingerbread Times – kas ketvirtį leidžiamu naujienų 

laikraščiu 

· Išsamia elektronine svetaine  

· Straipsniais spaudoje 

· Metinėmis ataskaitomis 

enquiries@gingerbreadni.org 
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