
Pesquisa e Politica de Accao social
Para assegurar que representamos com rigor os pais 

solteiros, fazemos regularmente pesquisa, que usamos 

para infl uenciar decisões, tomada pelo Governo 

e outros parceiros, respeitantes a famílias mono-

parentais. Também usamos a noção que temos ganho, 

para infl uenciar as decisões,por termos trabalhado 

directamente com as  famílias.

A Gingerbread regularmente:

· consulta os seus membros

· contribui para as consultas do Governo

· participa em fóruns conjuntos com o Governo e outros 

parceiros

· desenvolve e lidera grupos de trabalho e parcerias

Trabalhando em parceria

Um aspecto vital do trabalho da Gingerbread tem sido 

o desenvovimento de parcerias bem sucedidas. Temos 

longas e reputadas relações de trabalho com :

· Departamento de Saúde, Serviços Sociais e Segurança 

pública.

· Departamento de Emprego e Ensino (incluindo “New 

Deal” para Pais Solteiros e Unidade Europeia)

· Departamento de Sociais Desenvovimento

Para completar, trabalhamos de perto com:

· organizações voluntárias e grupos comunitários por 

toda a  Grã-Bretanha e Irlanda

· colegas por toda a Europa

Outros contactos úteis:

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

Rede de Apoio ao Trabalhador Imigrante 
(Migrant Worker Support Network - MWSN)
E-mail: mwsn@stepni.org

Centro de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes 
(Migrant Workers Support Centre)
Tel: 028 38399595

Centros do Surestart
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 

O seu Centro  Gingerbread mais próximo:

Portuguese

Central Offi  ce 
(Escritório Principal)
169 University Street
BELFAST
BT7 1HR
Tel: 028 9023 1417
Fax: 028 9024 0740

Western Area Centre 
(Centro da Área Oeste)
7 Bayview Terrace
DERRY
BT48 7EE
Tel: 028 7137 7066
Fax: 028 7137 4296

Northern Area Centre  
(Centro da Área Norte)
5a Greenvale Street
BALLYMENA
BT43 6AR
Tel: 028 2563 8086
Fax: 028 2565 0199

Freephone advice helpline: 0808 808 8090  (linha verde de ajuda e 
aconselhamento) E-mail: enquiries@gingerbreadni.org  
Web: www.gingerbreadni.org Charity No: XN/46248 Company No: NI24947

Project supported by SACYPC, funding for parenting 

education and support
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Introdução
Gingerbread foi pela primeira vez  fundada na Irlanda do 

Norte em 1978 por um grupo de pais solteiros, como uma 

organização auto sufi ciente. 30 anos depois a organização:

· Opera em três centros Belfast, Derry e Ballymena

· Emprega 25 pessoas.

· Tem mais de 1,200 membros.

· Aconselha , toma conta de crianças e presta cursos de 

formação.

· Empreende pesquisa e programas de acção social

· Tem um vasto leque de parcerias em todos os sectores

www.gingerbreadni.org  

Aconselhamento
Gingerbread oferece gratuítamente, aconselhamento 

imparcial e confi dencial a pais solteiros, num leque de 

tópicos tais como, subsídios, apoio á criança, habitação, 

dívida e  assuntos legais.

Oferecemos:

· uma linha Verde de ajuda constituída por trabalhadores 

qualifi cados e voluntários

· serviço de informação rápida,sem marcação  prévia.

· serviço de encaminhamento.

· pacote de  aconselhamento amplo.

· visitas  ao domicílio onde os pais solteiros estão restrictos

· uma linha telefónica com intérprete

Linha verde de ajuda e aconselhamento 0808 808 8090

advice@gingerbreadni.org 

Créche
Gingerbread oferece créche para crianças em idade pré-

escolar  fi lhas de pais solteiros. Esta oportunidade está 

disponível em nossos centros de Belfast e Derry.

Oferecemos:

· Um ambiente de confi ança e seguro assegurado por 

pessoal qualifi cado e voluntários.

· Instalações bem equipadas e com bastantes actividades.

· Créche para criancas em idade pré-escolar, cujos pais 

frequentem cursos de formação, nos nossos centros.

· Serviços de informação rápida, para pais que utilizem o 

serviço de aconselhamento.

· Tempos livres para as criancas.

enquiries@gingerbreadni.org 

Proporciona Formação
A formação é uma ferramenta  extremamente  importante 

para os pais solteiros, voltarem a trabalhar. Permite-lhes:

· actualizar as suas habilitações

· oferecer qualifi cações importantes para os empregadores

· tirar partido das tendências de emprego no mercado de 

trabalho

Gingerbread oferece um gama de alta qualidade, de 

cursos gratuitos,ao mesmo tempo que toma conta das 

crianças, bem como o pagamento dos transportes e custos 

dos cursos, graças ás parcerias com o Departamento da 

Unidade de Emprego e Aprendizagem e “New Deal” para 

Pais Solteiros. Temos também a The Careers, Education & 

Guidance @ Gingerbread, que ajuda os pais solteiros a tomar 

decisões ponderadas acerca das suas futuras carreiras. 

training@gingerbreadni.org 

Para ser sócio
A Gingerbread encoraja tanto os pais solteiros como as 

organizações que trabalham com famílias mono parentais, 

para se juntarem ao número crescente  de sócios.

A quota e gratuíta. Quando aderir :

· receberá um pacote de boas vindas

· receberá trimestralmente a publicação “Gingerbread 

Times”

· terá acesso ás mensagens na nossa página da internet

· receberá uma informacao electrónica periódica, com as 

últimas notícias acerca da Gingerbread e Pais Solteiros

· será convidado para a Assembleia Geral Anual e outros 

eventos no decorrer do ano.

membership@gingerbreadni.org 

Informação
Gingerbread  fornece informação respeitante às famílias 

mono parentais na forma de:

· Palestras a grupos e nas escolas

· Briefi ngs e esclarecimentos  para consultas do governo.

· Relatórios de pesquisa

· O Gingerbread Times-informação trimestral

· Uma ampla página na Internet

· Conferências de imprensa 

· Relatórios anuais

enquiries@gingerbreadni.org  
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