
Cercetare şi politică de lucru în domeniul 

social

Pentru a ne asigura că reprezentăm cu acurateţe pe 

părinţii singuri, cu regularitate, întreprindem cercetări 

a căror rezultate le folosim în a infl uenţa deciziile 

guvernului în legatură cu familiile cu un singur părinte. 

De asemenea, folosim experienţa lucrului direct cu 

familiile în a infl uenţa diverse politici.

Gingerbread de obicei:

· se consultă cu membrii noştrii

· contribuie la consultările guvernului

· participă la consfătuiri cu guvernul sau cu alţii

· dezvoltă şi îndrumă grupuri de lucru sau parteneriate

Munca în parteneriat
  

Un aspect vital al muncii organizaţiei a fost acela de a 

dezvolta parteneriate de succes. Avem colaborări pe 

termen lung cu:

· Departamentul pentru Sănătate, Servicii Sociale şi 

Siguranţă Publică

· Departamentul pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi 

Învăţământ (incluzând Un Nou Accord pentru Părinţii 

Singuri şi Secţia Europeană)

· Departamentul de Dezvoltare Socială

În plus, lucrăm în strânsă colaborare cu:

· organizaţii de voluntariat şi grupuri comunitare din 

Marea Britanie şi Irlanda

· colegi din întreaga Europă

Alte contacte utile:

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

Reţeaua de Suport pentru Muncitorii Migranţi 
(MWSN)
E-mail: mwsn@stepni.org

Centrul pentru Suportul Muncitorilor Migranţi
Tel: 028 38399595

Centre 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 

Cel mai apropiat centru Gingerbread:

Român

Biroul Central
169 University Street
BELFAST
BT7 1HR
Tel: 028 9023 1417
Fax: 028 9024 0740

Centrul pentru zona 
de vest
7 Bayview Terrace
DERRY
BT48 7EE
Tel: 028 7137 7066
Fax: 028 7137 4296

Centrul pentru zona 
de nord
5a Greenvale Street
BALLYMENA
BT43 6AR
Tel: 028 2563 8086
Fax: 028 2565 0199

Linia telefonică de consultanţă gratuită: 0808 808 8090
E-mail: enquiries@gingerbreadni.org  Web: www.gingerbreadni.org
Nr de caritate: XN/46248 Nr de înregistrare: NI24947

Project supported by SACYPC, funding for parenting 

education and support
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Introducere
Gingerbread s-a constituit în Irlanda de Nord în anul1978 

de către un grup de părinţi singuri, ca o organizaţie 

autofi nanţată. 30 de ani mai târziu organizaţia:

· activează în trei centre din Belfast, Derry şi Ballymena   

· are 25 de angajaţi

· are peste1,200 de membrii

· acordă consultanţă, servicii de îngrijirea copiilor şi de 

instruire

· întreprinde studii şi lucrează în domeniul respectării 

politicilor sociale

· are o gamă largă de parteneri în toate domeniile

www.gingerbreadni.org 

Consultanţă
Gingerbread oferă consultanţă gratuită,confi denţial şi 

imparţial pentru părinţi singuri în domenii cum ar fi : 

benefi cii, întreţinerea copiilor, spaţii locative, datorii şi 

probleme legale. 

Oferim:

· linie telefonică gratuită la care puteţi primi sfaturi de la 

personalul angajat sau de la voluntari pregatiţi în acest 

domeniu

· aceleaşi servicii prezentându-vă la unul din sedii

· serviciu de direcţionare (recomandare)

· un pachet cuprinzător de consultanţă

· consultanţă la domiciliu pentru părinţi care nu se pot 

deplasa de acasă

· acces la linia telefonică de interpreţi

Linia telefonică de consultanţă gratuită: 0808 808 8090

advice@gingerbreadni.org

Îngrijirea copilului
Gingerbread oferă facilităţi de „creşă” copiilor preşcolari  cu 

un singur părinte. Aceste facilităţi sunt accesibile în toate 

cele două centre din Belfast şi Derry.

Oferim:

· Un mediu de siguranţă în care operează personal angajat 

şi voluntari califi caţi

· Facilităţi bine echipate cu o gamă largă de activităţi

· Pentru părinţii singuri ce participă la cursuri în centrele 

noastre ne îngrijim de copiii acestora dacă sunt preşcolari

· Puteţi benefi cia de consultanţă prezentându-vă la unul din 

centre

· Creşă cu durată de peste 2 ore în perioda vacanţelor.

enquiries@gingerbreadni.org 

Oferim posibilităţi de instruire
Instruirea reprezintă o cale importantă în procesul de 

reintegrare în muncă a parinţilor singuri. Aceasta le permite:

· actualizarea califi cării lor

· le oferă calitaţile cerute de angajatori

· îi avantajează să acceseze noi categorii de muncă apărute 

pe piaţa forţei de muncă

Gingerbread oferă o gamă largă de cursuri de înaltă calitate, 

gratuite precum şi suport fi nanciar pentru acoperirea 

cheltuielilor de îngrijire a copiilor când părinţii sunt la curs, 

transport şi taxe pentru cursuri, mulţumită colaborării cu 

Secţia Europeană a Departamentului pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă şi Învăţământ şi cu  organizaţia Un Nou Accord 

pentru Părinţii Singuri. De asemenea, avem Cariere, Educaţie 

şi Consultanţă la Gingergerbread pentru a ajuta părinţii 

singuri să facă alegeri pe bază de informaţii în privinţa 

carierei lor viitoare.

training@gingerbreadni.org 

 Înscrieri
Gingerbread îi încurajează pe părinţii singuri şi  organizaţiile 

ce lucrează cu familii cu un singur părinte să li se alăture  

numărului în continuă creştere a membrilor noştrii.

Înscrierile sunt gratuite. Când deveniţi membrii urmează să:

· primiţi un pachet de bun venit 

· primiţi trimestrial revista – ‘Gingerbread Times’

· acces la mesageria website-ului Gingerbread 

· primiţi copii a diferite publicaţii, rapoarte şi studii

· primiţi email-uri cu ultimele informaţii despre Gingerbread 

şi părinţi singuri

· fi ţi invitat să participaţi la Adunarea Generală Anuală 

precum şi la alte evenimente organizate pe parcursul 

anului.

 

membership@gingerbreadni.org 

Informaţii
Gingerbread  pune la dipoziţie informaţii privind familiile cu 

un singur părinte sub formă de:

· Sesiuni de informare cu grupuri şi scoli

· Informări şi luări de poziţie în consultări guvernamentale

· Rapoarte de cercetare 

· Gingerbread Times – revistă trimestrială

· Un website cuprinzător

· Comunicate de presă

· Rapoarte anuale

enquiries@gingerbreadni.org 

romanian 2.indd   2romanian 2.indd   2 7/7/08   14:14:007/7/08   14:14:00


