Witajcie w Plymouth
Broszura ta zawiera porady i
informacje, które pomogą
państwu w osiedleniu się w
Plymouth i w uniknięciu
doświadczania niektórych
często spotykanych
problemów.
Informacje zawarte w tej
broszurze były zgodne z
prawdą podczas jej
drukowania.
Były one zebrane przez André
Plisnier i Jonathana Clarke z
pomocą i poparciem Grachama
Nichollsa, Postępu WB oraz
Europejskiego Funduszu
Socjalnego.
Jeśli mają państwo jakiekolwiek
sugestie zmian lub nowe
wiadomości prosimy przesłać je w
e-majlu do André Plisnier,
plis@btinternet.com

Postęp WB Rozwój i Partnerstwo jest częścią ufundowaną przez
Europejski Fundusz Socjalny podlegający Programowi Inicjatywy
Społecznej RÓWNOŚĆ
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WPROWADZENIE DO PLYMOUTH
Plymouth, które ma populację 240 000, jest

Stopnie Mayflower (znajdujące się na

największym miastem w południowo

Barbakanie

zachodniej Anglii. Anglia jest częścią

niedaleko

Zjednoczowego Królestwa [UK], które ma

Aquarium)

populację około 60 milionów osób. UK składa

są

się z Anglii, Walii, Szkocji oraz Północnej

miejscem w

Irlandii. Stolicą Zjednoczonego Królestwa i

którym

Anglii jest Londyn, który znajduje się 216mil

pierwsi

lub ok.4 godzin jazdy pociągiem z Plymouth.

koloniści

KRÓTKA HISTORIA PLYMOUTH

angielscy

Większa część historii Plymouth była blisko

wyruszyli

związana z jego nadmorską lokalizacją. Z

aby

Plymouth łączą się również odkrywcy,

odkrywać „Nowy Świat”, znany teraz jako

działalność marynarska i morska.

Ameryki. Słynnym miejscem w Plymouth jest
Smeaton’s Tower (Wieża Smetona), latarnia
morska usytułowana na Hoe.
Większa część Plymouth została odbudowana
po zniszczeniach miasta w wyniku ciężkich
bombardowań podczas II Wojny Światowej.
Charles Church (Kościół Karola) przedstawia
pamiątkę zniszczeń wojwnnych.
W ostatnich latach, Plymouth zaczęło
reprezentować, wciąż bardziej różnorodne

Słynną osobą związaną z Plymouth jest Sir

społeczeństwo. Duża ilość pieniędzy musiała

Francis Drake, który opuścił Plymouth aby

być zainwestowana w odnowienie miasta aby

bronić Anglii przeciwko Hiszpańskiej Armadzie.

zapewnić mu sukcesywną przyszłość.
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ŻYCIE W BRYTANII
•

Oczywiście istnieje wiele różnic pomiędzy różnymi krajami. Szybko się państwo
przyzwyczają do różnic kulturowych, lecz następujące rzeczy
mogą być pomocne:

•

Uważane jest za niegrzeczne zachowanie, jeżeli nie czekają
państwo w kolejce, na przykład gdy jesteście w sklepie lub
czekacie na autobus.

•

Postarajcie się nie stawać w dużych grupach, oraz nie blokujcie
chodników gdyż inni mogą czuć się zagrożeni.

•

Jest uważane za niegrzeczne i inni mogą czuć się nieprzyjemnie jeżeli ich obserwujecie,
szczególnie kobiety znajdują to wyjątkowo niemiłe.

•

W

miejscach

publicznych

takich

jak

budynki,

pociągi,

autobusy oraz w wielu barach i restauracjach jest zabronione
palenie papierosów. Zobaczą państwo ten symbol:
•

Prosimy okazać szacunek dzieciom innych osób i prosimy ich
nie dotykać. Możecie być tylko przyjacielscy, lecz ten rodzaj
zachowania nieznajomych, nie jest tu akceptowany.

•

Używanie

telefonu

komórkowego

jest

również

czasami

zabronione w miejscach publicznych; prosimy sprawdzić

czy

można go włączyć.
•

Rodzaj ubioru w tym kraju może być inny niż w państwa kraju.
Proszę pamiętać że ludzie ubierają się w sposób akceptowany
przez tutejszy zwyczj, który należy uszanować.

•

Proszę również pamiętać że “nie” znaczy “nie”. Jeżeli kobieta odrzuca awanse mężczyzny,
dalsze awanse są poczytane jako napastowanie seksualne i mogą państwo spotkać się z
wniesieniem oskarżenia.

Zobacz str.61 o prawie
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OSOBISTY PRZEWODNIK PO PLYMOUTH
DZIENNIK FOTOGRAFICZNY
Poszukiwacze azylu oraz uchodźcy, którzy spędzili pewien okres czasu w Plymouth, przygotowali
ten przewodnik aby pomóc państwu się tu zadomowić. Przez dwa tygodnie fotografowali do
dziennika zdjęcia miejsc, które znajdują się w mieście, gdzie można otrzymać tanie posiłki, zawrzeć
nowe znajomości we własnym i innym środowisku oraz miło spędzić czas za niewielkie lub żadne
pieniądze.
Są tu miejscu gdzie można robić tanie zakupy, również miejsca modlitwy, do spacerów z dziećmi
oraz miejsca do przebywania w ciszy i spokoju.
Na końcu tej części znajduje się mapa (str.25), która pokazuje następujące lokalizacje:
¾

Agencje pomocy dla nowoprzybyłych do Plymouth.

¾

Miejsca o których mowa w dzienniku fotograficznym.

¾

Miejsca tanich posiłków, międzynarodowe sklepy oraz instytucje.

FATIMA

I

ULF

“Cześć, jestem Fatima z Maroko! Mieszkam

z moim toważyszem życia Ulfem w

Plymouth, z

dwójką naszych dzieci Dariusem i Eliasem. Lubię mieszkać w Plymouth gdyż uważam że jest ono w
sam raz jeśli chodzi o wielkość! Gdy pierwszy raz przyjechałam do Anglii, przybyłam do Londynu.
Byłam tam tylko 3 dni i wcale mi się tam nie podobało. Wszystko było bardzo stresujące! Moim
zdaniem życie w Anglii jest drogie, lecz znajduje się w Plymouth dużo organizacji, które pomagają
uchodźcom, poszukującym azylu oraz emigrantom.
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Widzimy tu miejsce zabaw dla dzieci w centralnym parku ( z lewej). Podcza ładnej
pogody zabieram tu dzieci do zabawy. Tutaj mój najstarszy syn Darius pierwszy raz
bawił się wodą! Zdjęcie z prawej strony pokazuje Cultural Kichen (Kuchnię Kulturową)
podczas Świąt. Było to bardzo miłe wydarzenie, gdyż każdy gotował potrawy z różnych
krajów a wszyscy rozmawialiśmy się po arabsku. Zrobiłam sobie rogi jelenia i nosiłam je
przez cały dzień! Pamiętam jak robiliśmy słatkę owocową, co widać zdjęciu!
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Zdjęcie z prawej strony pokazuje karuzelę znajdującą się w centrum miasta. Widać tu Dariusa jak
pierwszy raz był na karuzeli i nie bardzo mu się to podobało. Poprosiłam więc pana z obsługi
żebym mogła się przysiąść i wtedy Darius był zadowolony!
Powyżej z lewej strony widzimy lekcje angielskiego w Plymouth Foyer na ulicy Octagon. Spotykamy
się tu w każdy piątek i ja zwykle siadam po środku abym mogła rozmawiać się ze wszystkimi po
arabsku, francusku i angielsku! Zaprzyjaźniłam się z wieloma osobami i z każdym sobie pogadam,
do tego jest to za darmo!
Zapewniona jest również opieka nad dziećmi dla matek, które przychodzą na lekcje angielskiego.
Moi synowie uwielbiają tam chodzić, jest tam niewieka grupa dzieci z którą się oni zaprzyjaźnili.
Zdjęcie z prawej to rzeźnik Halal i sklep
Kurdyjski na ulicy Cecil. Wszyscy są tam
bardzo mili i jest tam zawsze ktoś znajomy.
Nazywam go “sklepem międzynarodowym,”
ponieważ przychodzą tam ludzie z różnych
kultur i krajów. Gdy poszłam tam pierwszy
raz

powiedziano mi o nim w Kulturowej

Kuchni, gdy poproszono mnie o kupno
kilku składników, nikogo wtedy nie znałam
lecz wszyscy byli bardzo przyjacielscy i
pomocni.
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Zdjęcie z prawej strony to Hoe. Latem przychodzimy tu grać w piłkę nożną i tu właśnie Darius
nauczył się chodzić. Czasami są tam rejsy motorówek, które Darius uwielbia, wskazuje na nie i
krzyczy “Schiff, Schiff, Fish, Fish”!! (Schiff to po niemiecku łódka).
Zdjęcie z lewej [above] zrobione było na Rame Head,
która jest pięknym miejscem spacerowym. Są tam
zielone wzgórza, niebieskie morze i świeże powietrze;
jest jak w niebie!
To zdjęcie to działka „START”. Każdy ma kawałek
ziemi, a gdy mnie zapytali się czy też chciałabym
mieć swoją grządkę odpowiedziałam, że nie wiem co
się z nią robi! Jednakże pomogli mi ją skopać i w tym
roku urosły mi fasolki, pomidory, mięta i truskawki.
Wszystko to przynoszę do domu i gotuję; niestety
ciężko jest uprawiać cokolwiek zimą, ale w przyszłym
roku mam nadzieję na większe plony.”

BENYAM
“Cześć, mam na imię Benyam i pochodzę z Erytrei.
Mieszkam w Plymouth od około 6 miesięcy i lubię to
miejsce bardziej niż jakiekolwiek inne. Podoba mi się
tu, gdyż można łatwo znaleźć edukację, a poza tym
ma ono wspaniałą historię! Posiada też bardzo dużą
bazę

marynarki.

Moim

hobby

jest

uczenie
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angielskiego poprzez zadawanie pytań ludziom tu mieszkającym, na temat historii Plymouth.
Najbardziej interesuje mnie rok 1912.
Lubię przebywać koło wody w Plymouth, dobrze to na mnie oddziałuje. Jest to miejsce
wielokulturowe i bardzo często słychać muzykę na żywo dochodzącą z pubów i restauracji nad
brzegiem morza. Lubię chodzić na spacery nad brzegiem oceanu, gdyż to przypomina mi on moim
kraju.
Ocean przypomina mi o dzieciństwie w Erytrei i o czytaniu książek o Krzysztofie Kolumbie. Także o
piknikach, na które chodziliśmy z kolegami w moim kraju w stolicy Asmerze, oraz podróże przez
trzy różne strefy klimatyczne, aby dotrzeć z 2225 metrów npm w dół, do samego poziomu morza.
Te zdjęcia były pokazane w centrum Plymouth i przypominały mi codziennie o moim domu w
Afryce. To po
prawej
stronie
wygląda

jak

Egipt,

na

północy
Afryki

i

przypomina
mi

ono

o

niewolnictwie, które miało tam miejsce, co jest dla mnie zasmucjące.
Zdjęcie

z

lewej strony
pokazuje jak
wygląda
południe, to
podoba mi się bardziej gdyż jest naturalne
i wszyscy są zadowoleni i uśmiechnięci.
W Plymouth w centrum miasta ( George
Street – Armada Way) w dzień targowy,
sprzedawane są kwiaty i świerze
warzywa. Bardzo lubię tu spacerować,
gdyż lubię naturalne rzeczy, są one
przepiękne. Często kupuję kwiaty, jako prezenty dla znajomych i warzywa dla siebie ... niestety nie
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są takie same jak owoce i warzywa w Afryce ale przynajmiej są świerze i smaczne!”

Walid Baban
„Cześć, jestem Walid Baban i około 3 lat temu przeprowadziłem się do Plymouth z Bagdadu.
Życie w Plymouth podoba mi się bardziej niż w innych miejscach, w których byłem, gdyż ma ono
rosnącą społeczność Kurdyjską oraz otwiera szerokie możliwości. Obecnie czekam na azyl więc nie
wolno mi pracować, w związku z tym nie mam zbyt wiele pieniędzy.

To ja z lewej strony , a z prawej widać mojego kolegę z Iranu - Reza w czerwonej koszuli.
Przyszliśmy na wyprzedaż “car boot” w Devonporcie, usytułowanym za College of Further
Education (Wyższą Szkołą Doskonalenia Zawodowego) przy ulicy Kings, który jest wspaniałym
miejscem do zakupu tanich gier, DVD i muzyki oraz ubrań i innych użytecznych rzeczy. Dość często

kupuję tutaj różne rzeczy i znam przynajmiej 20 innych uchodźców, którzy regularnie co tydzień tu
przychodzą.
Z prawej strony znajduje się Dillan, Kurdyjski grill usytułowany na Union Street (Rondo Octagon).
Robią tam na prawdę wspaniałe Kurdyjskie kebaby! Widzimy tu sklep Cardo (u góry z lewej), jest
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to sklep Kurdyjski na ulicy King. Lubię tam przychodzić, gdyż przyjaźnię się z pracującymi tam

ludźmi; mogę też tam także kupić sobie żywność do domu.
Powyżej z lewej jest Nawroz, Kurdyjska restauracja na ulicy King gdzie wszystkie społeczności
przychodzą jeść. Jedzenie jest naprawdę dobre; nie jest zbyt tanie ale za to obsługa jest bardzo
przyjemna. Jedzenie nie jest takie jak w domu, gdyż w Bagdadzie gotowały mi piękne panie!!
Powyżej

z

prawej

jest

Kurdyjska

myjnia

samochodowa na ulicy King, która prowadzona
jest przez moich znajomych. Ja nie mam
samochodu, ale mój kolega Marywan często
myje tam swój samochód bo jest to tanie poza
tym myją go ręcznie w środku i na zewnątrz,
głównie jednak dlatego, że jest to myjnia
Kurdyjska.
Grupa mężczyzn z Kurdyjskiej społeczności
często spotyka się na tyłach sklepu Cardo przy

King Street (z lewej) na grę w domino lub w
karty. Ja zwykle nie gram, ale przychodzę dla towarzystwa, gdyż mogę tam zapalić papierosa i
napić się kawy z przyjaciółmi.
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Widać tu “Grand Parade” i jest to moje ulubione miejsce w Plymouth! Moim zdaniem jest ono
piękne, przypomina mi o tym, jak mając około 5 lat pływałem w morzu u siebie w kraju. Latem
lubię też pływać tu, w Plymouth.
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ALMOR

I

AHMAD

Cześć, mam na imię Almor, znajduję się z lewej strony, a tu
jest mój dobry kolega Ahmad. Obaj jesteśmy uchodźcami z
Sudanu i ostatnio przeprowadziliśmy się do mieszkania w
Plymouth. To zdjęcie (u gory z lewej) było zrobione w
Międzynarodowej Szkole Języków Obcych „Open Doors”,
gdzie uczymy się angielskiego.
Ahmad i ja nigdy nie opuszczamy naszych piątkowych modlitw w meczecie. Tutaj się właśnie do
nich przygotowuję ( z prawej u góry).
To ja (z lewej), gdzie
korzystam z internetu w
Głównej Bibliotece Publicznej,
aby dowiedzieć się o
wiadomościach z kraju oraz
by skomunikować się mejlem
z moimi znajomymi.
Często w piątki przychodzimy
do Cultural Kitchen (Kuchni
Kulturowej) ( z prawej), aby
spotkać się z przyjaciółmi z innych krajów i spróbować ich
wyśmienitego

jedzenia,

które

jest

też

podawane

osobom

poszukującym azylu oraz uchodźcom! Kosztuje to tylko £1 i jest tam również rzemiosło artystczne
do wykonania i wzięcia do domu.
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HERCULE
Przyjechałem tu prawie dwa lata
temu aby dołączyć do swojej
rodziny w Plymouth, jestem z
Kongo gdzie byłem pastorem
baptystów.
Udało mi się rozpocząć pastorstwo
tu w Plymouth w kościele “St
Andrews”(widać mnie tu z prawej
strony razem z moją rodziną), aby odtworzyć ciepło i wibrację naszego kościoła u nas w kraju.
Było to bardzo trudne, gdyż musieliśmy znaleźć pieniądze na instrumenty, czynsz i transport.
U siebie w kraju byłem również wykładowcą na uniwersytecie, inżynierem i przedsiębiorcą.
Największymi problemami odczuwanymi w Kongo są bieda, korupcja i przestępstwo, są one
zupełnie inne niż te, z którymi spotykam się tutaj: stres, samotność, depresja i alkocholizm.
Nasz kościół jest miejscem spotkań dla uchodźców i imigrantów, a także ludzi mieszkających
lokalnie, gdzie jesteśmy gotowi udzielać każdemu moralnego wsparcia. Śpiewamy pieśni po
francusku, lingalsku i swahili. Detale na str.74
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TANIE POSIŁKI
WYDAWANIE ZUP: 10

PO POŁUDNIU DO PÓŁNOCY

Darmowe zupy są dystrybutowane w następujących lokalizacjach, pokazanych na mapie na
stronie 25
Stops (przystanki): Charles Street, Rose Garden (North Hill), Kings Rd, Devils Point, Citadel Rd,
Wedding Cake (Hoe)

POSIŁEK 3-DANIOWYZA 50P
W Shinekah Mission (Misji Shekinah), Bath Street, Millbay, Plymouth, PL1
3LT
Znajduje się ona na Bath Street, która dołącza do obu Millbay Road i Union
Street obok Plymouth Pavilions.
Zapewnia

schronienie,

pożywienie

oraz

opiekę

chrześcijańską

dla

potrzebujących.
Gdy pierwszy raz przyjdziesz do Misji twoja pierwsza ranna herbata będzie darmowa. Trzy-daniowy
lunch kosztuje tylko 50 penów.
Otwarte 7 dni w tygodniu
Kontakt: Peter i Vivian Chapman
New Life Fellowship (Wspólnota Nowego Życia)
01752 255 368

TANI

POSIŁEK

2-DANIOWYZA £1.50

Plymouth i District Mind
“Oasis” jest dziennym ośrodkiem dla ludzi z problemami psychiatrycznymi, oferujący ciepłe i
przyjazne miejsce, gdzie można znaleźć towarzystwo i podporę. Przez cały dzień można tam dostać
kawę i herbatę, jest również tani posiłek 5 razy w tygodniu.
8, Woodside, Greenbank, Plymouth, PL4 8QE
www.plymouthmind.org.uk
01752 254 004

POSIŁEK 3-DANIOWYZA £1.00
Piątki od 5.30 po południu
“Cultural Kitchen” (Kuchnia Kulturowa) jest miejscem spotkań dla
poszukujących azylu i uchodźców gdzie się gotuje, dzieli posiłkami,
spędza wspólnie czas oraz dostaje pomoc.
“Jest to bezpieczne miejsce, gdzie można zawrzeć przyjaźnie”
Kiedy: Co drugi piątek
Gdzie: Sherwell United Church Hall
Godziny:

5.30pm – 8.30pm
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Po więcej informacji prosimy dzwonić:
01752 255200 lub email:
info@studentsandrefugeestogether.com

DARMOWE

LUNCHE:

(W każdy wtorek i piątek od 1 po poł.do 2.30 po poł.)
w St Andrew's Church, Abbey Hall (Kościele Św.
Andrzeja)
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BIBLIOTEKI- MIEJSCA DO GROMADZENIA INFORMACJI
W bibliotece możesz:
o

Pożyczyć książki, muzykę, DVD dla dorosłych i dzieci

o

Zamówić książki których dana biblioteka nie posiada

o

Znaleźć informacje o czymkolwiek, od rzeczy dotyczących lokalnego środowiska i pracy
poprzez informacje dotyczących zdrowia do praw konsumenta.

o

Używać internetu i e-mail

o

Fotokopiować i wysyłać oraz otrzymywać faksy

o

Czytać gazety i czsopisma

o

Przyprowadzać dzieci aby słuchały opowieści i włączały się w inną działalność

o

Przyłączyć się do grup czytelników lub pisarzy

Większość tych usług jest bezpłatna.
W Plymouth jest 17 bibliotek, od Central Library (Biblioteki Głównej) do małych bibliotek w różnych
dzielnicach.
Do wypożyczenia książek potrzebna ci będzie karta biblioteczna, która jest bezpłatna. Każdy może
ubiegać się o kartę biblioteczną lecz biblioteka zwykle prosi o dowód tożsamości i zamieszkania.
Jeżeli nie jesteście nigdzie zameldowani, powiniwn być zaakceptowany adres gospodarza (np.
adres miejsca pracy).
W Central Library (Bibliotrece Głównej), koło Drake Circus
01752 305923

www.plymouth.gov.uk/libraries
znajdują się także książki obcojęzyczne. Jeśli poproszą
państwo w lokalnej bibliotece o książki napisane w waszym
języku, powinna ona postarać się wam je dostarczyć.
Jest również czynna całodobowa virtualna biblioteka w
www.cyberlibrary.org.uk w której są sekcje poświęcone poszukującym azylu, mniejszościom
narodowym, oraz polskiej społeczności, szukajcie pod “Browse the library”, “Society”. Daje to
również dostęp do e-subs, takich jak Newsbank (bank wiadomości), gdzie można znaleźć gazety
takie jak np. „Budapest Sun”.
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ZAKUPY
ŻYWNOŚĆ
SUPERMARKETY
Tesco, Asda, Sainsbury i Aldi są bardzo dużymi sklepami sprzedającymi wielki asortyment żywności
oraz innych towarów, obejmujących świeże i zamrożone owoce i warzywa, świeżą żywność oraz

Sainsbury

Aldi

Asda

Tesco
żywność w puszkach, świeże i mrożone mięso.

PANNIER MARKET (KRYTY TARG)
Alternatywą do supermarketów i sklepów jest Pannier Market w Plymouth, który jest usytułowany
na New George Street. Przez cały rok Plymouth ma różne inne uliczne bazary, jak na przykład targi
gospodarzy.
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MIĘDZYNARODOWE SKLEPY Z ŻYWNOŚCIĄ

W naszym mieście znajduje się kilka międzynarodowych sklepów:
•

Cardo Shop (Kurdyjski sklep spożywczy)

•

Continental Food Centre

•

Harvest Homes Fruit & Vegetables

•

Kurdish Halal Butchers

Cecil Street na pierwszym rogu z Kings Road

•

Kushiara Foods,

80 Embankment Road (po tej samej stronie co

Kings Road
148 Cornwall Street

Embankment Road

Co-op)
•

Tropical Food (Sklep Afrykańsko- Karaibski) 64, Salisbury Road , (pon-pt 17:00 - 22:00,
sob i niedz 10:30- 16:00).

•

World Wide Foods,

138 Cornwall Street

WODA
Woda z kranu jest zdatna do picia w UK, chyba że kran ma etykietkę o jej niezdatności. Nie ma
potrzeby kupowania wody w butelkach.

AFRYKAŃSKIE

I

KARAIBSKIE

PRODUKTY DO PIELĘGNACJI WŁOSÓW I

SALONY KOSMETYCZNE

•

Esther’s Hair Products (usługi fryzjerskie)

01752

223

792

or

223

791

or

07894104802
(wiązania, wstążki, przedłużanie włosów, dredloki) 94, Embankment Road
•

Nicky’s Beauty Clinic (salon kosmetyczny)

01752

07969809416

ODZIEŻ
Odzież może być droga, lecz jest dużo miejsc gdzie można kupić ubrania bardzo tanio. W centrum,
na Mutley Plain i w wielu innych lokalnych miejscach gdzie usytułowane są sklepy, znajdują się
sklepy organizacji charytatywnych, które sprzedają czyste, dobrej jakości używane ubrania.
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Pieniądze z ich sprzedaży przekazywane są do organizacji charytatywnych. Podane są tu niektóre
sklepy organizacji charytatywnych w centrum miasta:

•

British Heart Foundation:,

95 Mutley Plain, PL4 6JJ

01752 262188

•

Oxfam Shops ,

11 Market Avenue,PL1 1PE,

01752 669402

44 Mutley Plain, PL4 6LE

01752 228160

•

Red Cross:

355 Southway Drive, Southway

01752 787 102

•

St Luke’s Hospice

48 Embankment Rd.PL4 9HY

01752 267772

Centrum Pomocy Uchodźcom w Devon i Kornwalii ma w tej chwili magazyn ubrań na Whimple
Street. Niewielka ilość ubrania, pościeli i przyborów toaletowych jest dostępna BEZPŁATNIE.
Sklep ten jest otwarty tylko w piątki między 11:00 i 15:00.
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UŻYWANIE “PLYMCARD”
Urząd Miasta w Plymouth wydaje “Plymcard”, która daje państwu zniżki w wielu miejscach
należących do Urzędu takich jak:

•

Baseny pływackie, latem również “Tinside Lido”

•

Miejskie museum oraz biblioteki

•

Plymouth “Dome” i Smeaton’s Tower (Wieżę Smitona)

•

Oraz gdziekolwiek zobaczycie ten znak:

Wiele przedsiębiorstw w Plymouth daje zniżkę posiadaczom Plymcard, są w to wliczane
restauracje, sklepy i miejsca rekreacyjne. Można otrzymać ich listę gdy będą się państwo starali o
tę kartę.
Aby otrzymać/ wznowić swoją Plymcard należy skontaktować się z następującymi miejscami lub
wypełnić formularz w :
•

1st Stop Desk, Civic Centre

•

Central Library and all branch libraries

•

Reception Desk, Windsor House

•

City Museum Shop

Lub zadzwonić do nas pod numer tel.:

01752 307001.

Formularze aplikacyjne są również dostępne na basenach w “Central Parku” oraz na basenie w
Plympton (Plympton Pool).
Proszę oddać wypełnioną aplikację do jednego z następujących miejsc:
•

1st Stop Desk, Urząd Miasta

•

Central Library (Główna Biblioteka), North Hill

•

Którykolwiek oddział biblioteki w Plymouth

•

Sklep w Muzeum Miasta, North Hill

•

Windsor House, Tavistock Road, Derriford

Będą państwo musieli wziąść ze sobą dowód miejsca zamieszkania (i dowód położenia
finansowego jeśli starają się państwo o bezpłatną kartę).
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CO ZROBIĆ PODCZS NAGŁEGO WYPADKU
W nagłych wypadkach należy dzwonić:

999

BEZPŁATNE telefony z każdego aparatu i o każdej porze:
•

Karetka pogotowia gdy jesteście poważnie ranni i wymagacie
natychmiastowej pomocy lekarskiej
LUB
Zdarzył się poważny wypadek

•

Straż Pożarna gdy widać pożar, czujecie dym, czujecie gaz
albo jest powódź
LUB
Zdarzył się poważny wypadek

•

Policja

Gdy istnieje zagrożenie życia
Gdy są ranni
Gdy przestępcy są niedaleko
Gdy potrzebne jest jej natychmiastowe działanie

Nie pilne telephony:

08452 777 444 [24 hrs]
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ZABEZPIECZENIE DOMU PRZED POŻAREM
Devon i Somerset Urząd Straży Pożarnej oferuje darmowe wizyty
w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego, wszystkim mieszkańcom
Plymouth, oraz w razie potrzeby dostarcza i zainstalowuje bezpłatnie
ważne przez 10 lat, niemożliwe do manipulacji, detektory dymu. Po
oszacowaniu
wytłumaczone

ryzyka

pożarowego

w

państwa

domu,

będzie

znaczenie posiadania domowego detektora dymu. Nie

pobierana jest żadna opłata za usługi związane z bezpieczeństwem domu. Ta bezpłatna usługa
może być udostępniona w różny sposób;
bezpłatny telefon 0800 73 11 822
SMS lub infolinia 078 00 00 2476
Web www.dsfire.gov.uk
Ogólna porada przeciwpożarowa jest udostępniona na następującej stronie internetowej i jest ona
dostępna w wielu obcych językach; www.firekills.gov.uk
Usługa ta udostępnia również literaturę przeciwpożarową w formie broszury, wydrukowaną w
wielu obcych językach.

12 GŁÓWNYCH PORAD
JAK

SPRAWIĆ ABY TWÓJ DOM BYŁ BEZPIECZNY:

1. Zainstaluj detektory dymu na każdym piętrze swojego domu. Upewnij się że są one
niezakurzone i przetestuj je raz w tygodniu. Zastanów się nad kupnem 10-letniego alarmu
przeciwpożarowego; w przeciwnym razie zmieniaj baterie w swoim alarmie każdego roku.
2. Sporządź plan akcji pożarowej, aby każdy domownik wiedział którędy uciekać w wypadku
pożaru.
3. Upewnij się że wyjścia z domu są przechodnie aby wszyscy mogli przez nie uciekać w razie
pożaru. Upewnij się że każdy w twoim domu może łatwo znaleźć klucze do drzwi i okien.
4. Bądź bardzo ostrożny w kuchni – wypadki podczas gotowania są przyczyną ponad połowy
domowych pożarów.
5. Bądźcie bardzo ostrożni podczas gotowania na gorącym oleju. Zastanówcie się nad kupnem
frytkownicy, która jest kontrolowana przez termostat (chyba że już ją posiadacie).
6. Nigdy nie zostawiajcie zapalonych świeczek w pokojach, w których nikogo nie ma, lub w
pokojach gdzie pozostawione są dzieci bez opieki. Upewnijcie się, że świeczki są
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umocowane na solidnych świecznikach na powierzchni, która nie jest łatwopalna i są one
oddalone od materiałów łatwopalnych.
7. Upewnijcie się, że papierosy są dobrze zgaszone, bezpiecznie wyrzucone i nigdy nie palcie
w łóżku.
8. Przyzwyczjcie się do zamykania nocą wszystkich drzwi. Gdy chcecie mieć otwarte drzwi do
pokoju swojego dziecka, zamknijcie drzwi do pokoju frontowego i do kuchni, to może
przyczynić się do uratowania ich życia w razie pożaru.
9. Nie przeładowujcie gniazdek elektrycznych. Pamiętajcie, jedna wtyczka w jedno gniazdko.
10. Trzymajcie zapałki i zapalniczki w miejscach gdzie dzieci ich nie widzą i nie mogą ich
dosięgnąć.
11. Bądźcie szczególnie ostrożni gdy jesteście zmęczeni lub gdy piliście alkochol.
12. Nie zostawiajcie telewizora lub innych elektrycznych urządzeń na standby gdyż może to
spowodować pożar. Zawsze je wyłączcie i wyjmijcie wtyczkę z kontaktu gdy ich nie
używacie.
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ZDROWIE I INFORMACJA MEDYCZNA
Opieka zdrowotna w UK dla poszukiwaczy azylu oraz uchodźców jest
zapewniona BEZPŁATNIE przez:
National Health Service lub [NHS] (Państwowe Usługi Lekarskie). KAŻDY
prawowicie

osiedlony

w

UK

będzie

upoważniony

do

korzystania

z

podstawowych usług bezpłatnie.
Domagając się bezpłatnych recept powinni państwo wziąć świadectwo zwolniwnia od opłat HC2
do farmaceuty, mimo to jednak będą państwo musieli płacić za niektóre lekarstwa.

BADANIA ZDROWOTNE
Gdy przybędą państwo do Plymouth,
będziecie mieli wizytę u pielęgniarki w
lokalnym ośrodku opieki zdrowotnej w
Mount Gould, 200 Mount Gould Road,
Plymouth, PL4 7PY. Zidentyfikuje się tu
państwa najważniejsze potrzeby
zdrowotne i zostaną państwo
zreferowani do innych, odpowiednich
punktów służby zdrowia. Nie są tu
wydawane recepty ani leki. Prosimy o
przyniesienie wszystkich dokumentów,
które dostali państwo w Home Office
(Ministerstwie Spraw Wewnętrznych).

LEKARZE [LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU – “GP”]
Zapewniający państwu akomodację może zarejestrować państwa u lokalnego lekarza, który
nazywa się tu „GP” lub lekarzem pierwszego kontaktu (General Practitioner). Wasz GP zapewni
państwu tłumacza poprzez “Linię Językową”, usługę tłumaczenia przez telefon. To jest państwa
punkt gdzie będziecie korzystać ze służby zdrowia, na którą składają się:
¾

Ogólne porady medyczne oraz leczenie

¾

Recepty

¾

Skierowania do specjalistów lub do szpitala

¾

Szczepienia

¾

Badania
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¾

Natychmiastowe zapobieganie ciąży

¾

Psychologiczne i psychiatryczne problemy
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OPIEKA

POŁOŻNICZA

Lekarz pierwszego kontakyu (GP) oraz położna zapewniają opiekę położniczą. Kobiety powinny
zobaczyć się z położną w 6-8 tygodniu ciąży, mieć badanie ultrasonograficzne w 12 tygodniu i jeśli
trzeba, zobaczyć się ze specjalistą w 20 tygodniu.

PRZYCHODNIE LEKARSKIE
Jeśli chcieliby państwo pójść do lekarza przed pierwszym badaniem zdrowotnym, podajemy tu listę
przychodni:
1.

2.

3.

4.

5.

The Adelaide Street Surgery
(01752) 667623
20 Adelaide St, Plymouth,
PL1 3JF
Hyde Park Surgery
(01752) 224437 Hyde Park Rd, Plymouth,
PL3 4RJ
Park View Surgery
(01752) 663795 34 Ford Park Rd, Plymouth,
PL4 6NU
St. Barnabas Surgery
(01752) 607006 St. Barnabas Ter, Plymouth,
PL1 5NN
The Surgery
(01752) 662992 -

44 Sutherland Rd, Plymouth,
PL4 6BN
Stoke Surgery
(01752) 562569 Belmont Vill, Plymouth,
PL3 4DP
Waterloo Surgery
(01752) 563147 Devonport Rd,
PL1 5RN
West Hoe Surgery
(01752) 660105 Cliff Rd, Plymouth,
PL1 3BP
Wycliffe Surgery
(01752) 661655 Elliott Road,
PL4 9NH

6.

7.

8.

9.

DENTYŚCI
Bezpłatna wizyta u dentysty jest możliwa tylko w nagłych wypadkach. Większość dentystów w
Plymouth leczy tylko pacjentów płacących prywatnie.
Leczenie

nagłych

wypadków

możliwe

jest

tylko

dla

pacjentów

niezarejestrowanych w godz. 8.45 rano do 7.30 wieczorem w:
Plymouth Emergency Dental Access Centre
Nuffield Clinic, Baring Street, Greenbank
0845 155807
Będą państwo musieli zamówić wizytę i wziąść ze sobą swoje zaświadczenie HC2.
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SZPITALE
DLA

WYPADKÓW

NIE
WYMAGAJĄCYCH
NATYCHMIASTOW
EJ OPIEKI
MEDYCZNEJ

Powinni się państwo
skontaktować

ze

swoim lekarzem zaraz
po

otwarciu

przychodni lub zgłosić
się do:
Minor Injuries Unit,
0845 155 8003
Cumberland Centre,
Damerel Close,
Devonport, Plymouth.
PL1 4JZ
Otwartego codziennie:
09:00 – 17:30
Nie ma możliwości
robienia tu rentgenów
w soboty i w niedziele.

DLA
PRZYPADKÓW
WYMAGAJĄCYCH
NATYCHMIASTOW
EGO LECZENIA

Pojedźcie na
pogotowie (Accident
and Emergency
[A&E]) w szpitalu
Derriford, Plymouth,
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PL6 8DH
OR
DIAL

999

for an ambulance

SKLEPY FARMACEUTYCZNE
(Apteki)

Oferują porady dotyczące powszednich chorób (kaszle, przeziębienia i różne
bóle), sprzedaż i sposób pobierania leków. Wszystkie leki bez recepty muszą
być opłacone. Przepisane przez lekarza lekarstwa są dostępne w aptekach.

NHS DIRECT
0845 46 47 [koszt normalnych opłat]
Są to 24-godzinne usługi informujące i udzielające rad na
temat państwa stanu zdrowia. Mają oni dostęp do
tłumaczy. Jeśli nie umiecie państwo mówić po angielsku
prosimy im powiedzieć w jakim języku państwo mówią, załatwione wtedy zostanie tłumaczenie
przez telefon.

ZDROWIE SEKSUALNE I PLANOWANIE RODZINY
Jeżeli potrzebują państwo zasięgnąć poufnej porady o antykoncepcji, ciąży oraz w problemach
związanych ze zdrowiem płciowym, mogą państwo pójść do swojego lekarza i z nim porozmawiać.
Jeśli zaś nie chcecie tego zrobić, to możecie przyjść po poufną poradę o antykoncepcji, próbę
ciążową, nagłą antykoncepcję oraz po darmowe prezerwatywy do:
¾

The Zone
Dla osób od 13 do 25 roku życia
14/16, Union Street, Plymouth PL1 2SR

¾

01752 206626

Ośrodek Planowania Rodziny w Cumberland Centre:
Damerel Close

08451 558015

HIV I AIDS
Eddystone Trust jest w stanie podać informacje i pomóc ludziom mającym wirus HIV i Aids. Można
się z nim skontaktować w :
The Eddystone Trust, 36, Looe Street, Bretonside, Plymouth. PL4 0EB,
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NAŁOGI NARKOTYCZNE, ALKOCHOLOWE I PALENIE
Jeśli chcielibyście prosić o poradę w zaprzestaniu palenia możecie się skontaktować z:
NHS Smoking Helpline(infolinia pomocy palaczom)

0800169 0169

Jeśli potrzebna jest wam porada dotycząca narkotyków i alkocholu lub potrzebna jest wam pomoc
w zaprzestaniu picia lub używania narkotyków możecie skontaktować się z FRANK. Telefony z
normalnych linii telefonicznych są darmowe i nie będą one uwidocznione później na rachunku.
Koszt używania telefonu komórkowego jest zależny od sieci do której telefon ten należy i w tym
wypadku mogą być one uwidocznione na rachunku. Można rozmawiać z FRANK w 120 językach –
prosimy wykręcić numer telefonu i jeżeli bedziecie go potrzebowali, dostaniecie tłumacza.
Rozmawiaj z FRANK

0800 77 66 00

Broadreach House

01752 790 000

Harbour Centre

01752 314 222
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ZDROWIE PSYCHICZNE
Problemy psychiatryczne mogą być spowodowane poprzez zmartwienia i niepokoje powstałe na
skutek opuszczenia waszego kraju oraz waszej kultury. Nie są to rzadko sptykane problemy i nie są
one wcale oznaką słabości. Depresja pozostawiona bez leczenia może prowadzić do innych
problemów zdrowotnych.
Jeśli chcieliby państwo porozmawiać z kimś o waszym samopoczuciu, najpierw powinniście
skontaktować się z:
¾

Swoim G.P. (lekarzem pierwszego kontakyu)

¾

Jedną z agencji dla uchodźców figurujących na stronach 74 do 80, które będą w
stanie zreferować was do Mental Health Access Centre (Centrum Zdrowia
Psychicznego)

OAZY UMYSŁU
Mind Oasis (Oazy Umysłu) są centrum informacji i porad dla ludzi z problamami psychiatrycznymi,
jest to ciepłe i przyjazne miejsce, gdzie można znaleźć towarzystwo oraz opiekę. Przez cały dzień
dostępna jest herbata i kawa, jest również tani posiłek wydawany w każdy dzień powszedni.
Odbywają się tam również codzienne zajęcia takie jak: robienie mozajek, grupy plastyczne, grupy
muzyczne, tenis stołowy, tai chi, oraz grupy dla mężczyzn i dla kobiet.
Istnieją również grupy wsparcia takie jak Self Harm (Samookaleczenie), OCD (Zaburzenia
Obsesyjno-Kompulsyjne) oraz Hearing Voices (Słyszenie Głosów). Są również organizowane
wieczorki towarzyskie, dzienne wycieczki oraz wczasy.
Plymouth and District Mind
8, Woodside, Greenbank, Plymouth, PL4 8QE
www.plymouthmind.org.uk
01752 254 004

STOWARZYSZENIE MIESZKANIOWE „COLEBROOK”
Stowarzyszenie mieszkaniowe „Colebrook” wspiera pomocą mieszkaniową oraz udziela daleko
sięgającego wsparcia, osobom bezbronnym, włączając tych którzy są chorzy psychicznie, mają
problemy w nauczaniu, jak również osoby z problemami narkotycznymi i alkocholowymi.
Do „Colebrook” muszą być państwo skierowani przez swojego pracownika z ośrodka zdrowia, który
będzie was wspierał przez krótki okres czasu, abyście nabrali umiejętności które pozwolą wam żyć
w społeczeństwie niezależnie.
Jeżeli nie możecie sobie poradzić ze swoimi problemami psychiatrcznymi, personel z „Colebrook”
pomoże wam w codziennych sprawach takich jak gospodarowanie pieniędzmi, gotowanie,
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sprzątanie oraz zajmowanie się sobą lub nawet w utrzymywaniu dobrych stosunków z innymi
ludźmi.
W zależności od państwa potrzeb, mogą

państwo dostać “wspierające” mieszkanie, gdzie na

miejscu są obecni pracownicy, lub mogą państwo zostać w swoim własnym domu, gdzie będą
państwo potrzebowali niewielkiego cotygodniowego wsparcia od ich personelu, umożliwiającego
wam utrzymanie niezależności.
Będą państwo również upoważnieni do pomocy finansowej, możliwości społecznej i płatnej pracy
oraz do dostępu do „ Drop In” gdzie jest możliwość sopotkań towarzyskich.
Aby uzyskać więcej informacji o naszej działalności oraz po odpowiedzi na pytania dotyczące
uzyskania pomocy, prosimy skontaktować się z naszym
biurem w:
3 Woodland Terrace
Greenbank
Plymouth
PL4 8NL
01752 205210

THE SAMARITANS (SAMARYTANIE)
Samarytanie zapewniają poufną pomoc emocjonalną, 24 godziny na dobę, dla ludzi czjących
niepokój i rozpacz oraz mających myśli mogące doprowadzić do samobójstwa. Nie muszą być
państwo w stanie samobójczym aby do nas zadzwonić. Jesteśmy tu po to aby służyć pomocą
osobom mającym zmartwienia, załamanym i zdezorientowanym lub osobom, które po prostu chcą
z kimś porozmawiać.
0845 7 90 90 90
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INSTYTUCJE DLA KOBIET
W UK znajduje się wiele instytucji dla kobiet.

GRUPY KOBIECE
Niektóre lokalne agencje oferują instytucje specjalnie dla kobiet takie jak
lekcje angielskiego oraz kluby lunchowe. Detale lokalnych agencji
umieszczone są na stronach 54-59.

„IMARA”:
„Imara” jest grupą spotykającą się raz w tygodniu, przeznaczoną dla kobiet poszukujących azylu
lub uchodźców, jest tam żłobek dla dzieci poniżej piątego roku życia. Na tygodniowe zajęcia
składają się:
•

Sesje rzemiosła artystycznego

•

Wspólne wyjazdy

•

Zdrowie i edukacja

Jeżeli chciałybyście spotykać się z innymi kobietami i miło razem spędzać czas przyłączcie się do
grupy w:
Plymouth and Distric Racial Equality Council (Dzielnicowej Radzie Równości Rasowej w Plymouth)
w każdy wtorek 12:30 – 2:30 w

Respect Suite
2nd Floor, Prideaux Court
Palace St, Plymouth

Kontakt:

LUNCH

Julie Paget
DLA

01752 224555 lub

Roya Rafati

01752 242156

PAŃ

Przyjdź na spotkanie z innymi na lunchu dla pań, który odbywa się w Opens Doors International
Language School (Międzynarodowej Szkole Języków Obcych Otwarte Drzwi), w ostatni piątek
miesiąca od 1 do 2 po południu. Zapraszamy również dzieci.
28 Woodland Terrace Lane PL4 8QL
01752 258771

PIETY
PIETY jest grupą dla muzułmanek, która spotyka się co drugi tydzień w niedzielę o 11 rano – 1 po
południu. Spotkania te mają miejsce w Plymouth Centre for Faiths and Cultural Diversity (Plymouth
w Centrum Różnych Wiar i Zróżnicowania Kulturowego) (PCFCD), 3A, Watts Road, St Jude’s, PL4
8SE, Plymouth.
Znajduje się tam społeczny nauczyciel nauk Arabskich i Islamskich, który przychodzi odpowiadać
na pytania dotyczące islamu.
Piety organizuje również cotygodniowe lekcje islamu dla dzieci pod powyższym adresem, w każdą
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niedzielę, od 10 rano do 1 po południu. Po więcej informacji E-mail : secretary@piety.org.uk,
http://www.freewebs.com/pietychildrensschool/classstructure.htm,
http://www.freewebs.com/pietywomensgroup/
lub zadzwońcie

07901 734 876

lub odwiedźcie stronę internetową piety http://www.piety.org.uk/1.html
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KOBIECE ZDROWIE SEKSUALNE
Dzwoniąc do Family Planning & Sexual Health Advisory Service (Ośrodka Planowania Rodziny i
Porad Zdrowia Seksualnego)

01752 566 633, mogą państwo zamówić poufną wizytę u

pielęgniarki lub u lekarza w Family Planning Clinic (Klinice Planowania Rodziny). Usługa ta zapewni
państwu darmową i poufną poradę na temat kontroli urodzeń, chorób przenoszonych drogą
płciową oraz innych spraw dotyczących planowania rodziny oraz zdrowia seksualnego. Mogą was
również zaopatrzeć w darmową antykoncepcję. Kliniki Planowania Rodziny nie skontaktują

się ani nie poinformują waszego lekarza pierwszego kontaktu (GP) jeżeli nie będziecie
sobie tego życzyli.

KOBIECE OBRZEZANIE
W UK kobiece obrzezanie jest również nazywane okaleczeniem. Praktyka ta jest nielegalna w UK i
lekarze nie są w stanie skierować kobiet do innego kraju na tego typu operację.

GWAŁT
Stosunek seksualny bez zgody obu partnerów nazywany jest gwałtem. Nie musisz być osobą
samotną aby być zgwałconą; niezgodne z prawem jest dla mężczyzny również gwałcenie swojej
żony lub partnerki. Jeżeli doświadczyłyście tego bardzo poważnego wykroczenia powinniście o tym
komuś powiedzieć, najlepiej policji.

PRZEMOC DOMOWA
W UK kobiety nie muszą znosić przemocy w swoich związkach domowych. Jeżeli byłaś uderzona,
pobita lub okaleczona przez swojego męża lub partnera powinnaś o tym komuś powiedzieć.
Plymouth ma dwie główne agencje: Women’s Aid (Pomoc Kobietom) oraz Women’s Refuge
(Schronienie dla Kobiet). Istnieją również organizacje charytatywne z infoliniami pomocy gdzie
można zadzwonić aby z kimś porozmawiać:

KRAJOWE
•

LINIE TELEFONICZNE POMOCY

Pomoc Kobiet oraz Krajowa linia pomagająca dotkniętym przemocą domową.(Women’s Aid
& National Domestic Violence Helpline)

0808 2000 247
Darmowy telefon czynny przez
24 godziny

LOKALNE
•

NUMERY

TELEFONICZNE

Domestic Violence Unit (Jednostka przemocy domowej)
(Policja Devon i Kornwalii)

•

01752 284 509

Plymouth Womens Refuge and Domestic Violence Helpline (Schronienie dla Kobiet i linia
telefoniczna dla dotkniętych przemocą domową)
01752 562 286
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09:00 – 20:30 tylko
•

Plymouth Rape Crisis Line (linia telefoniczna dotycząca dla kryzysu związanego z gwałtem).
01752 223 584
Monday, Wednesdays, and Fridays: 19:00 – 21:30 only

•

Family Planning and Sexual Health Advisory Service (Planowanie Rodziny oraz Usługi Porad
Zdrowia Seksualnego).

•

0845 155 8015

Women’s Aid (Pomoc Kobietom)

01752 252 033
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EDUKACJA I ZATRUDNIENIE ORAZ SZKOLENIE
EDUKACJA DLA DZIECI
W Wielkiej Brytanii prawnie wymagane jest uczęszczanie do szkoły wszystkich od 5-tego do 16
roku życia. Edukacja w szkołach brytyjskich jest BEZPŁATNA. Szkoły podstawowe
przeznaczone są dla dzieci 5 – 11 letnich natomiast szkoły średnie dla młodzieży 11 – 16
letniej.
ZESZYTY I PODRĘCZNIKI SĄ WYDAWANE BEZPŁATNIE
Wyposażenie ucznia wymagane do szkoły:
•

Szkoła podstawowa – worek i ubranie do WF-u, teczka szkolna, zwykle dostępna do
kupna w szkołach

•

Szkoła średnia – torba do noszenia książek, przyborów do pisania (długopisów,
ołówków itd.) oraz przybory do matematyki (linijka kalkulator, itd.).

The Educational Minority Achievement Service (Urząd Osiągnięć Edukacyjnych dla Mniejszości)
[EMAS] może pomagać i wspierać każde dziecko, którego pierwszym językiem nie jest język
angielski, aby zaaklimatyzowało się w szkole.
Kontakt:

Helen Taylor

01752 673 618 or 01752 673 619

•

EMAS oceni wymogi edukacyjne dzieci

•

EMAS pomoże rodzinom wypełnić wszystkie formularze potrzebne do przyjęcia do szkoły.·

•

EMAS pomoże zaaranżować, lecz nie opłaci, transportu do i ze szkoły.·

•

EMAS może pomóc uczniom poszukujących azylu w jednorazowym zakupie szkolnego
mundurku.

•

Dzieci poszukujących azylu, otrzymujące pomoc z Homme Office (Urzędu Spraw
Wewnętrznych) są uprawnione do otrzymywania bezpłatnych posiłków szkolnych.

Dzieci przedszkolne 3 – 4 latki mają prawo do 5 darmowych sesji każdego tygodnia (jedna sesja
trwa zwykle 2 ½ godziny.) Julie Gray udziela pomocy rodzinom w dostępie do miejsc
przedszkolnych.

01752 307 182

KEW-5
Kew-5 (Emocjonalny Dobrobyt Dzieci) pracuje z rodzinami i rodzicami małych dzieci (0-5 latki). Ich
celem jest:
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¾

Upewnienie się że dzieci są emocjonalnie gotowe do pójścia szkoły.

¾

Pomoc rodzicom oraz dzieciom w problemach i frustracjach

związanych z

przeprowadzką do nowego miejsca.
¾

Pomoc w dostępie do przedszkoli, ośrodków dla dzieci oraz grup środowiskowych.

¾

Zapewnić przyjazne wsparcie rodzicom niepokojącym się czy sfrustrowanym przez
zachowanie się ich dzieci, napady złości, bezsenne noce, które mogą mieć miejsce w
waszym domu, żłobku czy lokalnej grupie środowiskowej.

Mogą się państwo skontaktować z Debbie, Gayle, Jane lub Simonem pod nr.

01752 202 297

aby umówić się na spotkanie razem z tłumaczem, jeśli będą państwo sobie tego życzyli.
Nomony Children’s Centre, 27 St John’s Road, Plymouth PL4 0PA

NAUKA DLA DOROSŁYCH
LEKCJE

ANGIELSKIEGO

Ważna jest umiejętność porozumiewania się po angielsku, gdyż pomoże ona wam w osiedleniu się
w UK. Następujące organizacje zapewniają bezpłatne lekcje angielskiego.
•

Family and Parents Learning Service (Usługa Nauczania dla Rodzin i Rodziców)
(tylko dla kobiet)
Bryony Irvine, 3a Watts Road, Plymouth PL4 8SE

•

01752 256 978

Open Doors International Language School (“Open Doors” Międzynarodowa
Szkoła Językowa)
Centrum rozwoju profesjonalnego
Alistair Whitehead, 28 Woodland Terrace,

•

Plymouth, PL4 8QL

City College of Plymouth (Miejska Uczelnia w Plymouth)
Kings Road Centre, Devonport, Plymouth PL1 5QG

•

01752 258 770
01752 305300

Swarthmore Centre (Ośrodek ”Swarthmore”)
Jane Jones,
48, Mutley Plain, Plymouth, PL4 6LF

UNIWERSYTET:

01752 665 268

STOPNIE NAUKOWE

Studenci (pierwszy) stopień naukowy: tradycyjny stopień bakałarza nazywany również dyplomem
ukończenia studiów. Dotyczy to nauk humanistycznych oraz nauk ścisłych i wymaga 3 lub 4 lat
studiów w pełnym wymiarze aby je ukończyć. Inne wymagają ponad 4 lat. Stopniami naukowymi
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są bakałaż nauk humanistycznych, bakałarz nauk ścisłych itd.
Wyższe dyplomy państwe (Higher National Diplomas) (HNDs) – Wyższe Państwowe Świadectwa
(Higher National Certificates) (HNCs) – Dyplomy wyżdszych studiów (Diploma in Higher
Education): wymagają 1 lub 2 lat do ukończenia. Mogą one być używane jako kwalifikacje do
poszukiwania pracy lub do pójścia na uniwersytet.
Stopień podstawowy: wyższe kwalifikacje zawodowe, których ukończenie zajmuje 2 lata studiów
w pełnym zakresie czasu.
Świadectwa podyplomowe (Postgraduate Certificate) (PGCert) - Dyplomy pouniwersyteckie
(Postgraduate Diploma) (PGDip) – Dyplom magistra (MA) – Doktoraty (PhD, Dphil): dyplomy
pouniwersyteckie specjalizujące się w pewnej dziedzinie. Uzyskanie ich może zająć od 9 miesięcy
do 6 lat w zależności od przedmiotu badań oraz sposobu studiowania – w pełnym wymiarze godzin
lub uczęszcznia na kurs w połowie wymiaru godzin.

GDZIE

STUDIOWAĆ W

PLYMOUTH

City College Plymouth (Miejska Uczelnia w Plymouth)
Kings Road Centre, Devonport, Plymouth, PL1 5QG,

01752 305 300
Fax: 01752 305 343
E-mail: reception@pcfe.ac.uk

Goschen Centre (Ośrodek Goschen),
Saltash Road, Keyham, Plymouth, PL2 2DP.

01752 305282
E-mail: receptiongc@pcfe.ac.uk
Training Centre PEGTS
(Ośrodek szkolenia PEGTS)
Estover Road, Plymouth, PL6 7PQ,
01752 775572
Fax: 01752 770929

Plymouth College of Art and Design (Wyższa Uczelnia Sztuk Pięknych w Plymouth)
Tavistock Place, Plymouth, PL4 8AT

01752 203 434
Fax: 01752 203 455
E-mail: enquiries@pcad.ac.uk

Universytet w Plymouth
Drake Circus, Plymouth, PL4 8AA

01752 600600
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POMOC FINANSOWA

DLA

STUDENTÓW

Jeżeli jesteście poszukującymi azylu, będziecie traktowani jako student międzynarodowy.
Oznacza to że będziecie musieli płacić za studia tak samo jak muszą płacić studenci z innych
krajów (może być to drogie) oraz nie możliwe jest wtedy ubieganie się o pomoc finansową. Jeżeli
przebywaliście w UK przez ponad 3 lata macie prawo płacenia za studia opłat „studenta
krajowego”. Oznacza to że będziecie traktowani jako student Brytyjski, w związku z tym będziecie
płacić niższe opłaty. Możecie uczęszczać na kurs ESOL (angielski dla obcokrajowców) za darmo.
Jeżeli otrzymują państwo zasiłki lub jeśli pomaga wam Asylum Support Team (Grupa
Wsparcia dla Poszukujących Azylu) albo pomaga wam departament opieki społecznej, możecie
otrzymać obniżone ceny na niektóre kursy w niepełnym wymiarze godzin lub uczęszczać na nie
bezpłatnie.
Jeżeli jesteś uchodźcą jesteś traktowany jako student krajowy. Oznacza to że płacisz za studia
jako student krajowy oraz możesz ubiegać się o jakąkolwiek
pomocy przysługującą studentom. Niektóre wyższe uczelnie
posiadają również zniżki dla uchodźców.
Aby znaleźć poradę na temat wsparcia dla studentów mogą państwo skorzystać z infolinii
LearnDirect linia porady:

0800 100 900 (od 8.00 rano do 10.00 po poł. siedem dni w

tygodniu)
Prosimy pamiętać, że niektóre kursy są bezpłatne na całym terenie UK, na przykład kursy
umiejętności czytania i pisania oraz umiejętności liczenia. Dostaną państwo o nich informacje w
swojej lokalnej wyższej uczelni.
Stypendia dla studentów międzynarodowych studiujących w UK
Studenci międzynarodowi mogą ubiegać się o różny rodzaj stypendiów wydawanych przez
instytucje w UK.
•

Urząd do spraw stypendiów dla studentów Zagranicznych i Commonwealth
(Foreign and Commonwealth Office (FCO) scholarships)
dla studiów podyplomowych lud badań w UKwww.chevening.com

•

Commonwealth Scholarship and Fellowship Plan (Stypendia Commonwealth
oraz Plan Koleżeński)
dla osób po dyplomie i dla małej ilości studiujących
www.csfp-online.org or www.acu.ac.uk

•

Department for International Development Scholarship Scheme (Departament
dla Międzynarodowego Rozwoju Podzielnego Projektu Stypendialnego)
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dla studentów z krajów Commonwealth na kursach podyplomowych
http://www.dfid.gov.uk/funding/sharedscholarship.asp

•

Istnieje wiele mniejszych programów dla studentów z wybranych krajów lub
grup etnicznych. Prosimy o skontaktowanie się z lokalnym British Council (Urzędem
Rady Brytyjskiej) lub swoją Ambasadą albo High Commission (Wyższą Komisją).
www.britishcouncil.org (znajdź swój lokalny urząd pod "Contact Us")

Inne rodzaje pomocy finansowej o które można się ubiegać
•

Fundusz pomocy finansowej dla studiujących

Dostępny w uczelniach. Jest on utworzony z myślą o osobach będących w trudnej sytuacji
finansowej oraz otrzymujących inne formy zasiłków. Fundusz ten może być stypendiem lub
pożyczką – pieniędzy otrzymanych w formie stypendium nie trzeba spłacać, otrzymaną
pożyczkę natomiast należy zwrócić po ukończeniu stydiów. O fundusz pomocy finansowej
należy się ubiegać bezpośrednio na swojej uczelni.
•

Stypendia
istnieje możliwość otrzymania stypendium, które jest sumą pieniędzy, których nie trzeba
zwracać. Istnieje inny rodzaj stypendiów (bursaries), działających na tych samych
zasadach, które są jednak zwykle związane ze specjalnymi profesjami (np.lekarze). Starając
się o te rodzaje stypendiów musicie skontaktować się ze swoją uczelnią – dadzą państwu
do wypełnienia formularz podaniowy.

•

Pomoc Finansowa na kursy Cechu i Gildii (City & Guilds)
Kursy cechu i gildii są dla osób, które potrzebują specjalnych kwalifikacji (np. aby pracować
jako elektryk w UK). Możecie odbyć te kursy w lokalnych wyższych szkołach. Związek
Cechu i Gildii wydaje stypendia dla osób, które nie są wstanie zapłacić za swoje
kwalifikacje.
Aby ubiegać o pomoc musisz:
- mieć skończone 16 lat
- mieszkać w UK
- podjąć kurs Cechu i Gildii.

Pomoc Finansowa dla określonych kwalifikacji
Możecie otrzymać pomoc finansową jeśli chcecie posiadać określone kwalifikacje:
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Kwalifikowany nauczyciel
Aby stać się w pełni kwalifikowanym nauczycielem w UK potrzebny jest Status Wykwalifikowanego
Nauczyciela (QTS). Dla absolwentów istnieją dwie drogi osiągnięcia QTS:
•

Podejmując kurs podyplomowy, taki jak Podyplomowe Świadectwo w Edukacji (Postgraduate
Certificate in Education) (PGCE). Zwykle zabiera to 1 rok studiowania w pełnym wymiarze
czasu lub 2 lata w niepełnym wymiarze czasu.

•

Szkolenie w szkole oraz nauka zawodu. Może to zająć pomiędzy 3 miesiącami a rokiem czasu,
w zależności od stopnia doświadczenia.

•

Można ubiegać się o stypendium szkoleniowe. Skontaktujcie się z Władzą Lokalną (Local
Authority) lub przedzwoń do “LearnDirect” infolinii:

0800 100 900

(od 8.00 rano do 10.00 po południu siedem dni w tygodniu)
Praca socjalna
Można dostać pomoc finansową od Rady Generalnej Pomocy Socjalnej (General Social Care
Council) jeśli chcieliby państwo dostać kwalifikacje pracownika socjalnego. Prosimy o
skontaktowanie się z Radą Generalnej Pomocy Socjalnej:
Informacja o stypendiach dla określonych profesji, infolinia:
0800 100 900 (od 8.00 rano do 10.00 po południu codziennie)
020 7397 5835 (9rano - 12:30po poł. od poniedziałku do piątku)
Email: bursaries@gscc.org.uk
Praca w służbie zdrowia
Państwowa Służba Zdrowia (NHS) oferuje stypendia studentom, którzy chcą szkolić się do pracy w
zakresie służby zdrowia (lekarze, pielęgniarki, opiekunami, terapeutami itd.).
Kontakt:

NHS Careers
Advice line:

0845 606 0655

Email: advice@nhscareers.nhs.uk
Nauka przez pracę
Jeżeli obecnie państwo pracują, a chcieliby państwo uzyskać zawodową lub naukową kwalifikację,
państwa pracodawca może zapłacić za wasze szkolenie. Byłaby to bezpłatna nauka podstawowych
kwalifikacji, szkolenie odpowiadające waszej pracy, lub wydelegowanie doświadczonego członka
personelu do waszego przeszkolenia. Plan „nauki przez pracę” daje państwu możliwość
studiowania na krótkim kursie lub na kwalifikacje o stopniu uniwersyteckim bez zwalniania się z
pracy. Wasz pracodawca może zapłacić za wasz kurs. Jeżeli należą państwo do związków
zawodowych wasz reprezentant d/s nauczania (Learning Representative) może wam pomóc w
zorganizowaniu szkolenia.

46

Witajcie w Plymouth
JAK

OTRZYMAĆ KWALIFIKACJE UZNANE W

UK

NARIC Centrum Informacji Krajowego Uznania dla Zjednoczonego Królestwa (National
Recognition Information Centre for the United Kingdom) oraz N R P Krajowy Punkt Referencji
(National Reference Point) są częściami tej samej organizacji – przeglądają naukowe,
profesjonalne lub zawodowe kwalifikacje.
NARIC jest organizacją, którą można skontaktować gdy potrzebują państwo pomocy na temat
swoich kwalifikacji naukowych i tych które chcieliby państwo mieć uznane w UK.
NARIC może zaakceptować tylko kwalifikacje, które są uznawane w państwa kraju oraz ukończony
kurs trwał przynajmiej 200 godzin.
Jeśli posiadają państwo profesjonalne kwalifikacje (np. lekarza, prawnika, inżyniera, czy
nauczyciela) muszą się państwo skontaktować z organizacją zawodową. Organizacja zawodowa
jest związana z daną profesją. Organizacje zawodowe mają swój własny system uznawania
kwalifikacji.
Jeśli jesteś kwalifikowanym profesjonalistą, prawdopodobnie będziesz musiał przejść kilka testów,
lub pójść na kursy albo odbyć pracę społeczną, zanim będziesz mógł pracować w UK.

NARIC DARMOWA

PORADA

0870 990 4088
Jeżeli jesteś uchodźcą możesz uzyskać bezpłatną poradę dotyczącą swoich kwalifikacji pod
powyższym numerem telefonu.
Aby uzyskać poradę prosimy podać następujące informacje:
•

Tytuł swoich kwalifikacji

•

Imię wydającej go instytucji (uniwersytet lub podobna jednostka)

•

Data otrzymania kwalifikacji

•

Okres trwania kursu

NARIC
•

USŁUGI

Jeżeli jesteś obcokrajowcem NARIC może wydać ci świadectwo ukazujące jakie są twoje
kwalifikacje w UK. Będą państwo musieli zapłacić £42.30 za Zestawienie
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PorównawczeJest to list porównujący wasze kwalifikacje z odpowiednikiem w UK. Będą państwo musieli
przedstawić w NARIC angielskie tłumaczenie swoich świadectw i dyplomów.
•

Jeżeli wasze świadectwa są w językach: bułgarskim, katalońskim, chińskim,
duńskim,francuskim, niemieckim,włoskim, norweskim, hiszpańskim, szwedzkim, rosyjskim –
NARIC może je wam przetłumaczyć lecz będą państwo musieli za to zapłacić £30.00.
NARIC nie przesyła wam tłumaczenia tych dokumentów.

•

Jeżeli nie stać państwa na te opłaty, w wielu organizacjach istnieją doradcy, którzy mogą
wam okazać darmową pomoc. Mają oni dostęp do informacji NARIC i mogą państwu
powiedzieć jaki jest odpowiednik waszych kwalifikacji w UK.

Mogą oni również zadzwonić do NARIC po poradę dla państwa.

JAK
DO

SKŁADAĆ PODANIE

NARIC

Można składać podanie listownie lub on-line. Do NARIC należy wysłać:
•

Fotokopie swoich świadectw, wyciągów z indeksu, wykazu ocen. Nie przysyłajcie
oryginałów.

•

Oficjalne tłumaczenie (jeśli chcecie aby NARIC przetłumaczył wasze świadectwa, musicie
napisać 'translation waiver scheme' na podaniu oraz zapłacić za tę usługę).

•

List przewodni zawierający pełne detale kontaktu z państwem.

•

Kopertę adresowaną na swój adres, ze znaczkami, w której NARIC prześle państwu wasze
świadectwa.

•

Odpowiednią opłatę

Można płacić NARIC czekiem, przelewem pocztowym lub kartą kredytową.
Powinni państwo przesłać swoje dokumenty oraz opłatę do:
NARIC / NRP, ECCTIS Ltd, Oriel House, Oriel Road, Cheltenham, Gloucestershire ,GL50 1XP
0870 990 4088

Email: info@naric.org

Jeżeli skończyli państwo kurs ale nie posiadacie świadectwa, możecie wysłać do NARIC document,
w którym jest lista przedmiotów które studiowaliście oraz daty zdanych egzaminów.
Naciśnijcie tu na witrynę internetową NARIC
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Prawa pracowników
www.worksmart.org.uk
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ZATRUDNIENIE DLA UCHODŹCÓW
Gdy po raz pierwszy otrzymacie swój status, praca może nie być rzeczą o której aktualnie myślicie,
gdyż będziecie rozważać miejsce zamieszkania, zasiłki państwowe, naukę angielskiego oraz sprawy
rodzinne.
Po pewnym czasie będą państwo mogli szukać pracy by wykorzystać swoje umiejętności.
Początkowo musicie się upewnić że macie odpowiednie dokumenty potrzebne do pracy. Prosimy
się nie dziwić jeżeli pracodawca lub agencja pracy poprosi was o okazanie tych dokumentów i je
skopiuje; takie są wymagania prawne.
Trzeba na wszystko spojrzeć realistycznie. Będzie wyjątkowo trudno znaleźć płatną pracę jeżeli nie
znacie podstaw angielskiego. Jeżeli mówicie po angielsku tylko w minimalnym stopniu warto jest
rozpocząć lekcje ESOL (angielski dla obcokrajowców) – zobacz str.42. Pomocne jest również
podjęcie pracy społecznej, jeśli istnieje taka możliwość; pomoże wam ona w rozwijaniu języka
angielskiego oraz ułatwi wam późniejsze zatrudnienie ukazując wasze poświęcenie i entuzjazm.
Kontakt ubiegania się o pracę społeczną:

Plymouth Guild of Voluntary Service

01752 201766

Fax: 01752 202214

Email: volcen@plymouthguild.org.uk

Website:http://www.plymouthguild.org.uk
Ernest English House, Buckwell Street, Plymouth
Jest również projekt nazywany “Avenues”, który wspiera volontariuszy, szczególnie tych z
problemami chorób psychicznych.
Każda osoba jest inna, jednakże istnieje określona procedura według której warto jest
postępować:
1. Zacznij od założenia teczki, w której będziesz mógł trzymać wszystkie informacje zdobyte
podczas poszukiwania pracy. Możesz tam trzymać rzeczy takie jak: swoje CV, świadectwa,
referencje, oraz dowody swoich umiejętności np. fotografie przedmiotów stolarskich, fryzur
czy jakikolwiek inny dowód posiadanych umiejętności.
2. Skorzystaj z pomocy w napisaniu CV. Nawet jeżeli jesteś w stanie sam to zrobić, dobrze
jest zobaczyć to od strony Brytyjczyka. CV wyglądają bardzo różnie w różnych krajach i być
może będziesz musiał je uaktualnić lub spojrzeć na wypełnienie luk albo wyjaśnić długie
przerwy w zatrudnieniu np. z powodu ucieczki z kraju, opieki nad dziećmi itd.
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3. Przeprowadzić kontrolę swoich umiejętności (można to wykonać z organizacją taką jak
Progress GB). Naświetli ci twoje mocne strony oraz pokaże ci typ twojej osobowości.
Czasem może być trudno spojrzeć pozytywnie na posiadane umiejętności; jednakże
pracownik opieki społecznej lub nawet przyjaciel może państwu w tym pomóc.
4. Później muszą państwo pomyśleć o rodzaju pracy jaką wykonywaliście w przeszłości, czy
istnieje możliwość wykonywania jej w UK i co jest realistycznie
możliwe na obecnym etapie waszego życia. Gdy macie
realistyczną listę rzeczy, które chcielibyście robić, możecie zacząć
szukać pracy. Wymaga to wysiłku, czasu i poświęcenia. Wsza
metoda poszukiwania pracy może włączać
miejscowe, regionalne i krajowe gazety, w zależności
od miejsca gdzie chcielibyście pracować i gdzie jest praca w waszym zawodzie. Aby znaleźć
pracę w Plymouth zapytajcie w następujących miejscach:
•

The Job Centre Plus witryna internetowa:
http://www.jobcentreplus.gov.uk/JCP/index.html

•

Gazeta “The Herald” w środy

•

Gazeta “Western Morning News”w czwartki oraz

•

Witryna internetowa Urzędu Miasta w Plymouth:
http://www.plymouth.gov.uk/homepage/jobsandcareers/counciljobs.htm

•

To jest witryna internetowa Pracy w Plymouth: http://jobs.thisisplymouth.co.uk/

5. Zanim złożycie podanie o pracę musicie pomyśleć o następujących zagadnieniach: Jak
porozumiem się z pracodawcą? Co im mogę zaofiarować? Pomyślcie też o takich rzeczach
jak punktualność i o tym jak się prezentujecie.
6. Proces starania się o pracę w UK jest bardziej formalny niż w innych krajach. Zwykle
używane metody pracodawców poszukujących pracowników włączają formularze
aplikacyjne oraz/lub CV oraz rozmowę kwalifikacyjną.
7. Biura Pośrednictwa Pracy są przydatne w szybkim znajdowaniu czasowej lub stałej pracy.
Proces otrzymania zatrudnienia przez biuro jest zwykle bardzo różniący się od zatrudnienia
bezpośrednio przez pracodawcę.
8. Jeśli możliwe, generalnie jest lepiej składać podanie bezpośrednio do pracodawcy.
9. Poniżej dołączamy detale związane z zaprezentowaniem się na rozmowach
kwalifikacyjnych.
10. Na koniec, nie czujcie się zawiedzeni jeżeli na początku nie dostaniecie pracy. To zwykle
jest czasochłonne.
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Kto może pracować w UK?

•

Jeżeli jesteś poszukującym azylu: w większości przypadków nie wolno ci pracować, lecz
możesz być volontariuszem. Dobrze jest zdobyć życiowe doświadczenie w UK i nauczyć się
rzeczy, które można będzie wykorzystać w przyszłości.

•

Jeżeli jesteś uchodźcą: możesz pracować, w zależności od okoliczności możesz starać się o
uzyskanie zasiłków, jak np. zasiłek dla bezrobotnych podczas poszukiwania pracy.

•

Migracyjni pracownicy, jeżeli nie pracują na własny rachunek muszą być zarejestrowani pod
Systemem Rejestracji Pracowników (Worker Registration Scheme).

Co to jest rozmowa kwalifikacyjna?
Rozmowy kwalifikacyjne są używane przez pracodawców oraz zapewniających edukację aby
spotkać się z wami twarzą w twarz. Pomaga im to was poznać i zdecydować czy jesteście właściwą
(OK) osobą do pracy. Mogą być one formalne i nieformalne.
PRZYGOTOWANIE JEST BARDZO WAŻNE
1. Ubranie i

•

wygląd
zewnętrzny

Pomyśl o pracy, czy będziesz siedział w biurze podczas rozmowy
kwalifikacyjnej czy masz pokazać swoje praktyczne umiejętności?

•

W większości przypadków powinieneś nosić koszulę, krawat, spodnie i
marynarkę (dla mężczyzn), oraz koszulę, spodnie lub spódnicę (dla
kobiet)

•

Nie noście nic zbyt ciasnego, gdyż ubranie musi być wygodne

•

Upewnijcie się że wasze ubranie jest czyste

•

Nie używajcie zbyt dużo wody kolońskiej lub perfum

•

Pamiętajcie o ogoleniu się, a jeśli chodzi o kobiety, nie nakładajcie
zbyt mocnego makijażu i nie noście zbyt dużo biżuterii

•

W UK jest dopuszczalne noszenie pewnych rzeczy lub posiadanie
danego wyglądu jeżeli jest to zgodne z waszą religią (pracodawcy nie
powinni traktować was inaczej/niesprawiedliwie z tego powodu).

•

Jeżeli macie jakiekolwiek problemy finansowe związane z możliwością
zakupu ubrania na rozmowę kwalifikacyjną prosimy skontaktować się
z Progress GB, Nick Colthurst tel. 512283 lub e-mail
progressgb@plymouthmind.org.uk
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2. Gdzie to jest?

•

Przed rozmową kwalifikacyjną sprawdźcie gdzie ma ona się odbywać
oraz jak długi czas zabierze wam dotarcie w dane miejsce. Będzie to
bardzo źle widziane jeżeli się spóźnicie. Jeżeli nie jesteście pewni gdzie
się ona znajduje zapytajcie znajomych, instytucjii lub sprawdźcie w
internecie www.multimap.com

•

Przybądźcie na rozmowę kwalifikacyjną przynajmiej 10 minut przed jej
rozpoczęciem.

3. Przygotowanie

•

Dobrze jest zebrać wiadomości na temat przedsiębiorstwa/instytacji,
zobaczyć ich stronię internetową lub przeczytać na jej temat w
bibliotece. Jeżeli będziecie posiadać wiedzę na temat ich
przedsiębiorstwa/instytucji zrobi to dobre wrażenie podczas rozmowy
kwalifikacyjnej.

•

Jeżeli macie kwalifikacje takie jak: stolarz, elektryk, inżynier,
nauczyciel itd. Sprawdźcie na witrynach internetowych oraz w
czasopismach na ten temat, pomoże wam to w zapoznaniu się z tymi
zawodami w UK.

•

Przed pójściem na rozmowę kwalifikacyjną przestudiuj swoją aplikację
(powinieneś zfotokopiować każde wypełniane podanie) lub swój
życiorys.

4.

Lista

•

kontrolna

Zatelefonuj potwierdzając swoją obecność na planowanej rozmowie
kwalifikacyjnej. Jeżeli dany termin wam nie odpowiada postarajcie się
podać bardzo ważną przyczynę dla której prosicie o inny dzień.

•

Gdzie będzie się to odbywać? Jaki rodzj rozmowy kwalifikacyjnej to
będzie? Może być ona przeprowadzna tylko z tobą lub może być tam
cała grupa osób. Ile osób będzie przeprowadzło rozmowę
kwalifikacyjną? Najlepiej jest iść dobrze przygotowanym gdyż
wszystkie niespodzianki mogą sprawić że będziecie bardziej
zdenerwowani.

•

Zdecyduj się na to w co się ubierzesz, pamiętaj elegancko, czysto i
wygodnie.

•

Zdobądź informacje na temat przedsiębiorstwa/ instytucji

•

Przybądź na rozmowę kwalifikacyjną z dużym zapasem czasu, sprawdź
godziny odjazdów autobusów, pociągów itd.

•

Pomyśl o pytaniach jakie mogą ci zadać
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•

Poprzedniego dnia idź spać o rozsądnej porze i zjedz śniadanie!

Gdy przybędziesz na rozmowę kwalifikacyjną:
•

Uśmiechnij się – patrz przeprowadzającym rozmowę prosto w oczy.
Jeżeli czujesz się odprężony mocno uściśnij im rękę.

•

Upewnij się że twój telefon komórkowy jest wyłączony.

•

Bądź pewny siebie, masz dużo do zaoferowania

•

Nie miej nastawienia negatywnego i nie mów nic złego o sobie, o
innych, a szczególnie o swoich byłych pracodawcach.

•

Nie pytaj się o pieniądze w tym stadium, gdyż wtedy będą myśleli że
chcesz dostać tę pracę tylko z tego powodu. Zapytaj po rozmowie
kwalifikacyjnej, jeżeli zaoferują ci pracę.

•

Podziękuj osobom przeprowadzającym rozmowę kwalifikacyjną za
poświęcenie ich czasu.

5.

Po rozmowie

•

kwalifikacyjnej

Gdy rozmowa kwalifikacyjna jest skończona zapisz sobie kilka rzeczy,
których się nauczyłeś.

•

Powinni do ciebie zadzwonić lub napisać dość szybko po rozmowie
kwalifikacyjnej aby cię powiadomić czy jesteś przyjęty czy nie.

•

Gdy odniosłeś sukces: brzmij entuzjastycznie i zadaj więcej pytań, czy
musisz przyjść po więcej wiadomości, kiedy oficjalnie zaczynam pracę
itd. Jest to również dobry moment na pytanie o płacę, urlopy itd

•

Jeżeli nie byłeś sukcesywny, powiedz dziękuję i poproś o ich reakcje
(informacje o tym jak dawałeś sobie radę na rozmowie
kwalifikacyjnej). Reakcje te mogą być pozytywne lub negatywne ale
są zwykle bardzo użyteczne. Mogą ci pomóc poprawić się na
niektórych polach.

6.

Przyszłość

•

Jeżeli potrzebna jest ci pomoc w przyszłych rozmowach
kwalifikacyjnych lub chciałbyś mieć „próbną rozmowę
kwalifikacyjną”(ze wspierającym pracownikiem pomagającym
przeprowadzić próbę przed prawdziwą rozmową kwalifikacyjną)
prosimy skontaktować się:
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Nick Colthurst – Doradca do spraw zatrudnienia uchodźców
01752 512283 progressgb@plymouthmind.org.uk
01752 258770
Nick.colthurst@odils.com
Pat Mockler – Rodzinne kredyty podatkowe oraz samoopodatkowanie
wtorki,czwartki, piątki

01752 676092
07824723140

w Biurze Porad Obywatwlskich(Citizens Advice Bureau), Plymouth CAB,
Virginia House,1st Floor,40 Looe Street, Plymouth PL4 0EB
Bureau.Plymouth@cabnet.org.uk
•
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OSOBISTE BEZPIECZEŃSTWO
Aby zapewnić sobie osobiste bezpieczeństwo, prosimy pamiętać:
•

Znaj swoje osobiste dane oraz miejsce zamieszkania.

•

Wiedz gdzie się znajdujesz i dokąd idziesz, więc gdybyś się zgubił będziesz mógł zapytać
się o wskazówki.

•

Trzymaj się miejsc publicznych.

•

Chodź z innymi, ale w małych grupach, gdyż większe grupy mogą być zastraszające.

•

Schowaj osobiste rzeczy takie jak pieniądze, telefony komórkowe, nie trzymaj ich na
widocznym miejscu.

•

Jeżeli jesteś napadnięty, ktoś za tobą idzie lub ci zagraża, idź do najbliższego sklepu, na
komisariat policji, lub do budynku publicznego i poproś kogoś o skontaktowanie się z policją
lub inną znaną ci organizacją. Nie martw się o trudności językowe, policja znajdzie
bezpłatnego tłumacza.

W nagłych wypadkach możesz zadzwonić bezpłatnie z jakiegokolwiek telefonu:
999 na policję, po karetkę pogotowia i straż pożarną
Przy normalnych zdarzeniach zadzwoń do Policji w Dewon i Kornwalii

0845 777 444

POLICJA

KEITH DONOHUE Funkcjonariusz Kontaktów
Społecznych pisze:

Policja w Plymouth chciałaby powitać państwa w
naszym mieście i zapewnić, że ma na celu wspierać
wszyskich członków odmiennych społeczności.
Zdajemy sobie sprawę, że ludzie należący do grup
mniejszościowych często czują się odizolowani i bez
podpory, chcemy więc zapewnić was że my jesteśmy
otwarci z pomocą. Policja w UK nie jest częścią wojskowej lub imigracyjnej instytucji. Policjanci
zwykle nie noszą broni. Są oni odpowiedzialni za dostosowywanie się do prawa w UK, oraz za
bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców UK, włączając w to poszukujących azylu politycznego,
uchodźców oraz wędrownych robotników.
Policja w Plymouth posiada także jednostkę „Różnorodności”, która ma bliskie związki z większością
agencji dla uchodźców oraz wspierania przesiedleńców. Gdyby ktoś chciał porozmawiać poufnie z
jednym z funkcjonariuszy tej jednostki, może być to normalnie zaaranżowane przez jedną ze
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wspierających agencji lub bezpośrednio kontaktyjąc się z jednostką pod tym numerem:
01752 676 944
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Mogą państwo wypełnić i nosić przy sobie ten formularz, który będzie służył
wam pomocą w razie potrzeby aby okazać własną tożsamość.

INFORMACJE OSOBISTE
Pełne imię
Przezwisko
Adres domowy
Domowy telefon
Telefon komórkowy
Domowy fax
Domowy adres e-mailowy
Data urodzenia (MM/DD/RRRR)
Nr. Karty rejestracyjnej aplikacji.
Numer paszportu
Numer prawa jazdy

INFORMACJE MEDYCZNE I W NAGŁYCH WYPADKACH
W razie nagłego wypadku
skontaktuj się z
Adres kontaktu w razie nagłego
wypadku
Telefon kontaktu w razie nagłego
wypadku
Nazwisko lekarza
Telefon lekarza
Adres lekarza
Wydawca ubezpieczenia
chorobowego oraz numer
członkowski
Grupa krwi
Znane stany chorobowe
Znane alergie
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Obecnie pobierane leki
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NĘKANIE NA TLE RASOWYM
Jesteś ofiarą nękania na tle rasowym jeżeli byłeś zaatakowany, zastraszony lub obrażony z powodu
koloru swojej skóry, rasy, grupy etnicznej, religii lub pochodzenia narodowego.
Nękanie na tle rasowym jest poważnym przestępstwem i może mieć wiele form takich jak:
•

WERBALNE OBELGI
Obraźliwe komentarze, spostrzerzenia czy żarty, zastraszenie, wyzywanie lub wulgarny
język.

•

INNE FORMY OBRAZY
Agresywne lub nieprzyzwoite telefony lub listy.

•

Wyrzucanie śmieci przed twoim domem.

•

Złośliwe skargi na ciebie.

•

Napisane lub narysowane slogany [graffiti].

•

PRZEMOC FIZYCZNA
Groźby lub faktyczne ciężkie uszkodzenie ciała.

•

Zniszczenie twojego domu lub własności, np. farba rzucona na twój dom albo wybicie
okien.

Nękanie na tle rasowym jest niezgodne z prawem; każdy ma prawo do życia bez strachu o
spotkanie się z nim. Władze takie jak policja biorą bardzo poważnie przestępstwa takie jak nękanie
na tle rasowym, oraz inne przestępstwa nienawiści. Bardzo istotne jest powidomienie policji o
jakichkolwiek incydentach. Możecie powidomić o nękaniu na tle rasowym pod każdym z tych
numerów:
Pomoc w nagłych wypadkach

999

Dzielnicowa Rada Równości Rasowej w Plymouth

01752 224 555

Policja

08452 777 444

Grupa Nadzorcza (The Monitoring Group) (TMG)

0800 374 618

Akcja Uchodźców

01752 235 030

Uchodźcy Najpierw

01752 242 157

Studenci Wspólnie z Uchodźczmi

01752 255200

Zgłaszanie przestępstw nienawiści on-line
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PRAWO
Bardzo ważne jest abyście znali prawo w UK, gdyż może się ono różnić od prawa w waszym kraju.
Osoby popełniające poważne przestępstwa mogą podlegać deportacji. Poniżej wymienione są
rzeczy, na które powinniście zwrócić uwagę:

NIELEGALNE JEST:
•

Noszenie noży, rozpylaczy gazowych, lub broni innego rodzaju.

•

Odbywanie stosunku seksualnego z kimkolwiek bez jej lub jego zgody, bez względu na to
czy jesteście z nimi po ślubie czy nie. Jest to widziane jako gwałt i możecie odpowiadać za
taki czyn.

•

Odbywanie stosunku seksualnego z kimkolwiek poniżej 16 roku życia, nawet jeżeli dali wam
na to pozwolenie.

•

Używanie lub osiadanie narkotyków.

•

Kupowanie alkocholu poniżej 18 roku życia.

•

Praca bez pozwolenia na pracę lub podczas czekania na odpowiedź na podanie o azyl.

•

Plucie, wyrzucanie śmieci na ulicach lub malowanie graffiti na ścianach.

•

Seksizm jest bezprawną dyskryminacją. Kobiety mają takie same prawa jak mężczyźni i są
we wszystkim z nimi równo traktowane.

•

Każdy ma prawo do życia bez strachu o ubliżanie ze względu na swoją rasę. Nękanie na tle
rasowym jest bezprawne.

•

Jest niezgodne z prawem palenie w zadaszonych miejscach publicznych takich jak puby,
kluby, biura oraz miejsca pracy.
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POJAZDY MOTOROWE
Prawa dla używających pojazdów motorowych w UK są bardzo surowe. Ich celem jest stworzenie
bezpieczniejszych ulic dla wszystkich użytkowników, w związku z czym policja i sądy patrzą na
wykroczenia prawne bardzo surowo.
Aby prowadzić pojazd motorowy na
drodze publicznej musisz posiadać:
•

Ważne prawo jazdy. Jeżeli masz
ważne prawo jazdy z innego
kraju, możesz prowadzić
samochody przez 1 rok od
przybycia do UK. Po 1 roku
musisz zdać egzamin na prawo
jazdy.

•

Ważne zaświadczenie
ubezpieczenia, w którym jesteś
umieszczony jako kierowca.

•

Aktualne zaświadczenie testu przeglądu technicznego (MOT) dla danego pojazdu, który
oznacza sprawność tego pojazdu. Wszystkie pojazdy wymagają zaświadczenia przeglądu
technicznego (MOT) jeżeli mają ponad 3 lata.

•

Ważny krążek akcyzy pojazdu (krążek podatkowy)(Tax Disc). Krążek ten musi być
pokazany na przedniej szybie samochodu, będziecie płacić grzywnę jeżeli tego nie zrobicie.
Aby zakupić krążek podatkowy, należy pójść na pocztę i okazać ważne ubezpieczenie oraz
zaświadczenie przeglądu technicznego (MOT).

•

Należy mieć skończone 17 lat.
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USŁUGI POMOCY POSZUKUJĄCYM AZYLU ORAZ UCHODŹCOM
Rząd oczekuje od wszystkich, którzy przybyli do tego kraju aby ubiegać się o azyl, aby zrobili to tak
szybko jak tylko to możliwe. Gdy osoba zacznie ubiegać się o azyl i ma to roszczenie
udokumentowane, ma prawo do pomocy rządowej.
Departament rządu odpowiedzialny za stosunki z
poszukującymi azylu nazywa się Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
wiedział

że

(Home
są

dwa

Office).

Ważne

departamenty

jest

abyś

podlegające

Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, które będą się
tobą zajmować:
•

Graniczna i Immigracyjna Agencja (Border and
Immigration Agency) (BIA) będzie zajmowała
się waszym roszczeniem azylu. Oni zdecydują
czy będziecie mogli pozostać w tym kraju.

•

Zespół Wsparcia dla Poszukujących Azylu (The
Asylum Support Team) jest odpowiedzialny
tylko za

wasze wsparcie. Będą wam tylko

pomagać do momentu kiedy BIA zdecyduje czy
możecie zostać w tym kraju.
Aby dostać pomoc finansową, potrzebna wam będzie
Karta Rejestracyjna Aplikacji (Application Registration Card),
którą dostaniecie gdy będziecie ubiegać się o azyl. Wasza grupa

Application Registration Card

wsparcia dla poszukujących azylu da wam również formularz HC2, który umożliwi wam bezpłatne
korzystanie

z

opieki
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IMIGRACYJNI ADWOKACI I DORADCY
•

Jest bardzo ważne posiadanie adwokata lub doradcy imigracyjnego, który pomógłby ci w
roszczeniu azylu.

•

Jeżeli masz problem ze znalezieniem adwokata/ doradcy imigracyjnego skontaktuj się z
jedną z lokalnych wspierających agencji umieszczonych na liście na następujących
stronach
Detale agencji na stronach 74-80.

•

Początkowa pomoc przy twoim roszczeniu powinna być bezpłatna.

•

Gdy adwokat/ doradca imigracyjny prosi o pieniądze nie oznacza to że jest on lepszym
adwokatem lub że wasze roszczenie ma większe szanse sukcesu. Poradź się przed
płaceniem dużych sum pieniędzy i zawsze otrzymaj pokwitowanie.

•

Adwokaci/doradcy imigracyjni, którzy są wysoko kwalifikowani powinni mieć świadectwo z
OISC (Office of the Immigration Services Commissioners) Biuro Usług Komisarzy
Imigracyjnych lub Stowarzyszenia Prawnego (The Law Society) . Poproś o ich
przedstawienie jeżeli nie jesteś pewien.

•

Nie ignoruj żadnych listów z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczących roszczenia
azylu. Zawsze przynieś je jak najszybciej do swojego adwokata/ doradcy imigracyjnego.

•

Lokalni adwokaci i doradcy imigracyjni, którzy są widoczni na poniższej liście są obaj
zarejestrowani aby wydawać imigracyjną i azylową poradę:

Devon Law Centre
3 Elizabeth Court,
Whimple Street
Plymouth PL1 2DH
01752 519 794
Fax: 01752 519 795
Dostęp: Przez zamówienie wizyty:
Od poniedziałku do piątku
10:00 – 16:00

Fursdon Solicitors
308, St Levan Road,
Plymouth. PL2 1JP
01752 309 090
Fax: 01752 309 092
Dostęp: Przez zamówienie wizyty:
Od poniedziałku do piątku
09:00 – 17:00
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ZAKWATWROWANIE
DOMY DLA POSZUKUJĄCYCH AZYLU
Linią postępowania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest
rozpraszanie ludzi po całym kraju, co jest prawdopodobnie
powodem tego że znaleźliście się w Plymouth. Wasze
zakwaterowanie w Plymouth jest opłacone przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych, lecz jest prowadzone przez dwa prywatne
przedsiębiorstwa:
Astonbrook

01752 220303

Clearsprings

08456 889590

Numery lokalnych dyrektorów są ukazane na tablicy informacyjnej w waszym domu.
Astonbrook i Clearsprings zapewniają następujące rzeczy:
•

Zapewniają wam zakwaterowanie, biorąc pod uwagę wasze poptrzeby.

•

Organizują kontrolę lekarską w pobliskim centrum opieki.

•

Powiadamiają lokalne władze edukacyjne o dzieciach wymagających nauczania.

•

Jeśli zajdzie taka potrzeba, zarejestrują cię u miejscowego lekarza, który może zapewnić
tłumaczy.

•

Zapewniają podstawową prezentację Plymouth.

•

Regularne inspekcje zakwaterowania.

•

Zajmują się wszystkimi zażaleniami dotyczącymi waszego zakwaterowania.

DOMY MIESZKALNE DLA OSÓB ZE STATUSEM UCHODŹCY
Jeżel państwa podanie o azyl będzie skuteczne i dostaniecie status
uchodźcy, wasza pomoc dla poszukujących azylu dobiegnie końca
po 21 dniach. Musicie wtedy skontaktować się z następującymi
agencjami po poradę na temat możliwości zamieszkania:

SPECJALISTYCZNE

AGENCJE POMOCY

Urząd Wspomagania Warunków Mieszkaniowych dla
Uchodźców(RHSS)
Oferuje:
•

Wspomaganie osób w znalezieniu zakwaterowania.

•

Pomoc w otrzymaniu pewnego, długoterminowego
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mieszkania.
•

Pomoc w zasiłkach – maksymalizacja dochodów.

•

Bezustanna pomoc ludziom w poczuciu bezpieczeństwa i pewności we własnym domu.

•

Dostęp i wsparcie w spędzaniu czasu towarzysko, intelektualnie i rekreacyjnie.

•

Wizyty domowe.

•

Otwarty dostęp do Path (The Harwell Centre).
(wtorki i czwartki 09:00 – 11:30)

•

Umówione wizyty w Path, The Harwell Centre: Western Approach, Plymouth, PL1 1PY,
01752 255889

•

Kuchni Kulturowa jest otwarta, (co drugi piątek16:00 – 18:00) Sherwell Church Hall,
North Hill, Plymouth. PL4 8ER,

01752 255200

Devon and Cornwoll Refugee Support Council (Rada Pomocy Uchodźcom w Devon i
Kornwalii) (DCRSC)
7, Whimple Street, Plymouth, PL1 2DH
•

01752 266109

Posiadają specjalnych pracowników d/s mieszkań, którzy oferują pomoc bezdomnym oraz
nie posiadającym kwaterunku a także pomoc w innych problemach takich jak skierowania
do domów mieszkalnych z opieką.

Shelter Devon Housing Aid Centre (Ośrodek Schronienia oraz Pomocy Mieszkaniowej
w Devon)
Cobourg House, Mayflower Street, Plymouth, PL1 1QX,

0844 893 5599

•

Informacje i porady dla każdego z problemami mieszkalnymi lub z nim związanymi.

•

Wizyty oraz usługi telefoniczne pomagające rozwiązać problemy związane z domami
mieszkalnymi oraz bezdomnością, włączając w to koszty mieszkaniowe, zły stan mieszkania
oraz problemy z wynajemcami.

DOMY

MIESZKALNE Z OPIEKĄ

Rada Miasta, towarzystwo mieszkaniowe lub grupa wolontariuszy zapewniają zwykle opiekę
mieszkalną. Może to być ona zapewniona dla szczególnych grup ludzi, takich jak:
•

Osoby starsze

•

Ludzie niepełnosprawni fizycznie

•

Ludzie z problemami psychicznymi

•

Osoby wychodzące z nałogów
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•

Młodzi ludzie

Jest ona dostępna przez skierowanie przez każdą z powyższych agencji.
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Budownictwo komunalne w Plymouth

Ważne jest aby zrozumieć, że otrzymanie statusu uchodźcy nie daje wam prawa do otrzymania
komunalnegop domu mieszkalnego. Są one przyznawane tylko osobom czekającym na liście
oraz tym, którzy są widziani jako osoby bezbronne, a przede wszystkim ludziom mającym potrzeby
zgodne ze strategią bezdomności Rady Miejskiej.

BEZDOMNOŚĆ

ORAZ ALOKACJA DOMÓW

Rada Miejska ma za zadanie dostarczenie dużej ilości, dobrej jakości domów o przystępnych
cenach aby zaspokoić potrzeby ludności w Plymouth, robi to w partnerstwie z innymi firmami
włączając w to stowarzyszenia budowy mieszkań.
Rada Miejska ma jednostkę dla bezdomnych, która doszukuje się przyczyn bezdomności i pomaga
w ponownym przydzielaniu mieszkań lub służy radą i udziela pomocy.
Bezdomność oraz alokacja domów

Midland House na Notte Street – (pokazany na mapie)
Miejsce doradztwa mieszkaniowego w Plymouth „one-stop”.
Każdy szkający porady dotyczącej zamieszkania, informacji lub wsparcia w Plymouth skorzysta z
usług miejsca informacyjnego „one-stop”, otwartego przez Urząd d/s Domów Mieszkalnych Urzędu
Miasta w Plymouth.
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Każdy obywatel może przyjść do jednego urzędu aby otrzymać poradę, aby ocenione były jego
potrzeby mieszkalne, aby zapytać się o zakwaterowanie i przydzielenie mieszkania oraz aby zostać
poinformowanym o innych agencjach w mieście, z prywatnego i charytaywnego sektora.
Podania o mieszkanie
Podania mogą być składane przy użyciu Formularza Aplikacyjny Rejestru Domów
Mieszkalnych (Plymouth Housing Register Application Form), który jest dostępny w
każdym Biurze Mieszkaniowym lub w “Midland House”.
Bezdomność
Urząd d/s Domów Mieszkalnych oraz Mieszkań ma jednostkę dla ludzi bezdomnych, mieszczącą się
w “Midland House” (patrz u góry), który specjalizuje się w sprawach związanych z bezdomnymi,
zagrożonymi lub mającymi poważne problemy domowe w swoich miejscach zamieszkania, w
rezultacie których mogą stać się bezdomni.
Rada Miejska ma obowiązek badać przypadki bezdomności i w zależności od okoliczności może
pomóc w znalezieniu innego miejsca zamieszkania lub służyć radą i pomocą.
Zjednoczenia Domów Mieszkalnych (Housing Associations)
Dużo Zjednoczeń Domów Mieszkalnych operuje w Plymouth, udostępniając miejsca zamieszkania
oraz/lub okazując usługi i specjalistyczne porady. Dostęp do budynków Zjednoczeń Domów
Mieszkalnych jest możliwy poprzez Rejestrację Domów Mieszkalnych w Plymouth (Plymouth
Housing Register) lub nominację przez Radę Miejską w Plymouth.
Aby uzyskać więcej informacji na temat rozpoczęcia wynajmu w Zjednoczeniu Domów
Mieszkalnych lub otrzymaniu formularza aplikacyjnego Rejestru Domów Mieszkalnychnych, należy
skontaktować się z Council’s Homless Persons Unit (Jednostką Ludzi Bezdomnych Rady Miasta):
01752 304062
01752 304063

PRYWATNY

WYNAJMEM LOKALU

Poza normalnymi metodami posiadania domu, istnieje również duży rynek wynajmu lokali. Jest
szeroki wybór nieruchomości dostępnych do wynajęcia, od kawalerek, używanych głównie przez
dużą część populacji studentów Uniwersytetu, do mieszkań i domów o różnych rozmiarach.
Musimy jednak poinformować, że ponad 80% właścicieli domów nie wynajmie ich osobom
pobierającym zasiłki. Najlepiej jest skontaktować się ze wspierającą agencją jeśli chodzi o pomoc i
poradę w poszukiwaniu zakwaterowania jeżeli pobierają państwo zasiłki JSA, Income Support,
Incapacity etc.(zasiłek dla bezrobotnych, wsparcie dochodowe, niezdolność do pracy itd.)
Zakwaterowanie można najczęściej znaleźć poprzez:
•

Agencje sprzedaży własności (umiejscowione w różnych częściach miasta)
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•

Lokalna gazeta Evening Herald - ‘Homes to let’ wtorkowa część (mieszkania do
wynajęcia)

•

Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w supermarketach/ witrynach sklepowych

•

Przez innych ludzi tzn.zapytaj wszystkich znajomych

Obecne opłaty - listopad 2006 ( w funtach za miesiąc):
Rodzaj

Mieszkanie z 3

Mieszkanie z 2

Mieszkanie z 1

zakwaterowania

sypialniami

sypialniami

sypialnią/kawalerka

Przybliżony zakres

£500 - £700+

£400 - £500+

£320 - £450+

opłat

……………………Na następnej stronie dowiedz się jakie są twoje prawa
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Prawa przysługujące osobom prywatnie wynajmującym
Istnieje ustawodawstwo ochraniające mieszkańców prywatnie wynajmowanego zakwaterowania.
Prawo to egzekwuje Zespół d/s Prywatnego Wynajmu w Urzędzie Miasta Plymouth.( Private
Rented Team of Plymouth City Council) Można do nich dotrzeć poprzez miejsce informacyjne o
domach mieszkalnych w Midland House lub bezpośrednio przez wysłanie e-majla do
private.rent@plymouth.gov.uk.

01752 307089.

Posiadają oni wiele ulotek dających porady dotyczące wyboru zakwaterowania oraz rozwiązywania
pojawiających się problemów. Są one również dostępne na ich stronie internetowej:
www.plymouth.gov.uk.
Wasze zakwaterowanie powinno:
•

Być czyste, uporządkowane oraz odremontowane w momencie wprowadzania się.

•

Mieć nie więcej niż 5 osób dzielących łazienkę, WC lub urządzenia kuchenne.

•

Posiadać odpowiednie udogodnienia tj. gorącą wodę, wodę pitną, miejsce do
przetrzymywania oraz przygotowywania jedzenia.

•

Miejsce do przetrzymywania śmieci przed ich wywózką.

•

Zaopatrzenie w odpowiednie ogrzewanie (nie mogą to być przenośne piecyki)

•

Posiadać odpowiednie wyposażenie przeciwpożarowe.

•

Być bezpiecznym miejscem do zamieszkania.

•

Nie musicie dzielić się swoją sypialnią z żadną inna osobą.

Jeżeli jest to własność mająca wspólne udogodnienia lub nie jest to całkiem oddźelne mieszkanie,
musi ono posiadać licencję jeżeli:
•

Ma 3 lub więcej pięter (włączjąc w to strych i piwnicę jeśli są one używane przez
wynajmujących oraz

•

Pięć lub więcej osób wynajmujących.

Jeżeli własność ma licencję będzie ona w niej ukazana.
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PORADA DLA OSÓB BEZDOMNYCH
Urząd Miasta w Plymouth ma na celu zapobieganie bezdomności (patrz powyżej) i nie toleruje ludzi
śpiących prymitywnie w mieście. Jeżeli skontaktujecie się z powyższymi agencjami w momencie
otrzymania statusu uchodźcy i/lub w momencie spotkaniu się z problemami dotyczącymi
właściciela mieszkania lub umowy o mieszkanie, nie będzie powodu dla którego znajdziecie się w
takiej sytuacji. Rough Sleepers Team (Zespół dla Bezdomnych) w Ośrodku Harwell (Harwell
Centre) podał nam informacje do przedstawienia w tym przewodniku o domach noclegowych,
punktach wyżywienia oraz myjni dla tych, którzy śpią na ulicach w Plymouth. Oferują oni pomoc
dla bezdomnych, pomoc w dostępie do zakwaterowania, leczenia i innych usług.
Kontakt:

DOMY

P.A.T.H.
The Harwell Centre, 28/42
Harwell Court, Western
Approach, Plymouth,
01752 293718

•
•

Wiele z miejsc tu wymienionych można znaleźć
na mapie znajdującej się na następnej stronie.

•

POŻYWIENIE
Shekinah Mission:
• 3 daniowy Obiad za 50p
• Pełne angielskie śniadanie £1
Mind Oasis:
• 3 Daniowy Obiad za £1.50
Zupy: 10 wieczorem do północy
• Przystanki: Charles Street, Rose
Garden
(North Hill), Kings Road, Devils Point,
Citadel Road, Wedding Cake (the
Hoe).

•
•

•
•
•
•

•

PORAD

Urząd Porady Mieszkaniowej
Ośrodek Schronienia oraz Pomocy
Mieszkaniowej
Ośrodek informacyjny dla
Młodocianych
Jednostka dla Bezdomnych

OŚRODKI

DZIENNE/MIEJSCA

OTWARTE

•
•
•

Salvation Army
Congress Hall, wt/czw 9.30 - 2.30
01752 668454
Shekinah Mission
P.A.T.H.

•
•

PRYSZNICE
•

The Ship Hostel
The Salvation Army Hostel
DEVONPORT HOUSE
24 Park Avenue, Devonport
Plymouth, PL1 4BA
01752 562170
The Gates Night Shelter
(Tylko dla osób skierowanych)

AGENCJE

ODZIEŻ
•

NOCLEGOWE

Stacja autobusowa Breton Side
poproś pracownika w godz.10-6
Toalety przy Sundial
Armada Way
poproś pracownikia w godz.10-6
BEZPŁATNE (prosimy przynieść
własny ręcznik i mydło)

P.A.T.H. – Miejsce zawsze otwarte dla
śpiących na ulicy
Shekinah Mission – Ośrodek dzienny
Oazt umysłu(Mind Oasis) – Ośrodek
dzienny dla umysłowo chorych
Służba socjalna/mieszkalna
(W nagłych wypadkach, po
godzinach:
01752 668000)

ZDROWIE
•

•
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Dla niegroźnych wypadków zadzwoń
01752 567999, do
Cumberland Centre
P.A.T.H. może pomóc ci dostać się do
lekarza pierwszego kontaktu.
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•

•

•

Oddział pomocy w nagłych
wypadkach znajduje się w Derriford
Hospital
Po udzielenie pomocy w problemach
alkocholowych i narkotycznych
prosimy skontaktować się z
Harbour tel.
01752 267431
Kontakt dotyczący chorób i
problemów psychicznych:
Gateway Service tel.
0175669709
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AGENCJE W PLYMOUTH
KUCHNIA “KULTUROWA”
Kuchnia Kulturowa jest miejscem spotkań dla poszukujących
azylu oraz uchodźców, gdzie zajmują się oni gotowaniem, dzielą
się posiłkami, mają spotkania towarzyskie, oraz uzyskują pomoc.
“Jest to bezpieczne i wyjątkowe miejsce gdzie można zawrzeć
nowe przyjaźnie”
Kiedy: Co drugi tydzień w piątek
Gdzie: Sherwell United Church Hall
Godzina:

5.30 po poł. – 8.30 wieczorem

Aby uzyskać więcej informacji proszę zadzwonić:
01752 255200
Lub przesłać e-mail: info@studentsandrefugeestogether.com

RADA POMOCY UCHODŹCOM W DEVON I KORNWALII (DEVON AND
CORNWALL REFUGEE SUPPORT COUNCIL) (DCRSC)
Zapewnia:

Poradę i obronę prawną oraz wskazówki dla Biura Komisarzy Usług Immigracyjnych OISC (Office
of the Immigration Service Commissioner Level 1), rozwój społeczeństwa, praktyczną pomoc,
magazyn z odzieżą, dostęp do internetu, pomoc dla śpiących na ulicy. Program żywnościowy
DCRSC zapewnia paczki żywnościowe z nie psującymi się produktami, wydawane w nagłej
potrzebie poszukiwaczom azylu i uchodźcom znajdującym się w momencie kryzysu.
Masiandae Centre, 7 Whimple Street, Plymouth PL1 2DH

01752 265 952

Godziny otwarcia:
Otwarte udogodnienia:

poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki 10:30 – 14:00

Tylko o umówionej wizycie: środy

10:30 – 15:00

Magazyn z odzieżą otwarty: wtorki i piątki

10:30 – 14:00

Biuro otwarte w godz:

09:30 – 17:00

od poniedziałku do piątku

KOŚCIÓŁ BAPTYSTÓW” THE LIVING STONES”
Kontakt:

Hercule (James) Mikubu
30 Wilton Street
Plymouth PL1 5LU
Tel: 01752 541185
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komórka: 07904161933
E-mail: living_stones06@hotmail.com
Usługi pomocy:
•

Duchowe poszukiwania i odkrycia

•

Wspomaganie i przyjaźń

•

Tłumaczenie

•

Pomoc w korespondencji

•

Pomoc w dostępie do lokalnych usług

•

Rozwój społeczny

•

Przedstawiony program działalności odbywa się w : Kościele św.Andrzeja (St Andrew’s Church)
The Abbey Hall,
Catherine Street, Plymouth PL1 2AD
•

Modlitwa jest wielojęzyczna, wielokulturowa, odbywająca się w różnych językach włączjąc
w nie lingala i swahili

Niedziele 14.30 do 16.30

•

Nauki oraz studiowanie Biblii

Wtorki 17.30 do 19.30

•

Szkółka Niedzielna, praktyczna nauka przez pracę w społeczeństwie, wizyty szpitalne oraz
przez modlitwę

Soboty 12.00 do 17.00

•

Muzyka i chóry

Soboty 17.00 do 19.00

•

Nauka oraz studiowanie Biblii

Wtorki 17.30 do 19.30

•

Modlitwa o różne problemy

Piątki 17.30 do 19.30

Pomoc dla bezdomnych

Wt, Śr, Czw 17.30 do 19.30

GRUPA MONITORUJĄCA (THE MONITORING GROUP) (TMG)
Grupa Monitorująca zapewnia bezpłatną pomoc oraz
wsparcie poszukującym azylu i uchodźcom odczuwającym
jakiekolwiek problemy związane z ubliżaniem rasowym,
nękaniem oraz agresją.
Posiadają biuro w Plymouth, gdzie istnieje możliwość
spotkania się z klientami, mają również specjalny numer telefonu, na który można dzwonić w
nagłych wypadkach. Numer ten można wykręcić o każdej porze dnia i nocy.
Jeżeli doświadczasz jakichkolwiek problemów nienawiści rasowej lub jesteś atakowany podczas
pobytu w Plymouth, prosimy zadzwoń do nas aby otrzymać bezpłatną pomoc oraz wsparcie, a my
postaramy się spotkać z tobą jak najszybciej.
Biuro w Plymouth

01752 664 501

24 godzinny telefon - tylko podczas nagłej potrzeby

0800 374 618
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USŁUGI ADWOKACKIE DLA PACJENTÓW
Usługi adwokackie dla pacjentów mogą:
•

Pomagać państwu w każdych doświadczanych
problemach zdrowotnych oraz związanych z opieką
socjalną.

•

Pomagać państwu w wypowiadaniu się oraz w
sprawianiu, że wasze zdanie będzie usłyszane przez
profesjonalistów służby zdrowia, którzy są
zangażowani w opiekę nad wami.

•

Wypowiadanie się w waszym imieniu, jeśli sobie tego życzycie.

•

Zapewnimy informacje, które umożliwią państwu dokonanie opartego na nich wyboru.

•

Pomożemy bronić waszych praw, oraz w razie potrzeby skierujemy państwa do innych
urzędów.

Nasz kontakt:
Po resztę informacji prosimy skontaktować się z: Michael Stinton-Brownbridge, Adwokaturą
Pacjentów lub z Beth Davies, Adwokatem pacjentów (Zdrowie Psychiczne i Dobrobyt) pod nr:
01752 201766
fax: 01752 202214
e-mail: advocacy@plymouthguild.org.uk
poczta: Plymouth Guild, Ernest English House, Buckwell Street, Plymouth PL1 2DA

RADA JEDNOŚCI RASOWEJ OKRĘGU I MIASTA PLYMOUTH
Rada Jedności Rasowej (REC) dedykuje się promocji jedności rasowej dla wszystkich osób oraz
wypowiada ona wyzwanie segregacji rasowej.
Zapewnia ona:
¾

Bezpieczne miejsce

¾

Wspomaganie jednostek, rodzin oraz społeczności

¾

Ukazuje zakres możliwości, przedsięwzięć, imprez oraz projektów

3rd Floor, Prideaux Court, Palace Street, Plymouth. PL1 2AY

01752 224555

Linie telefoniczne są otwarte: poniedziałki-piątki 09:30- 1230 oraz 13:30- 16:30
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KURDYJSKA SPOŁECZNOŚĆ W PLYMOUTH
„Kudyjska Społeczność w Plymouth”, zapewnia wiele usług dla społeczności Kurdyjskiej, włączając
w nie:
•

Grupę Młodzieży

•

Grupę Muzyczną

•

Grupę Aktorską

•

Grupę dla Kobiet

Dalszy rozwój grup obejmuje Szkołę Kurdyjską oraz wystawy dziedzictwa kultury Kurdyjskiej.
Kontakt: Shoker Abobeker:

USŁUGI WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PLYMOUTH
Usługi współpracy z rodzicami w Plymouth dają rodzicom
bezstronną, pomocną informację o edukacji ich dziecka,
włączając

w

to

dzieci

z

dodatkowymi/

specjalnymi

potrzebami, dla których istnieje ryzyko wyłączenia z
edukacji. Płatni oraz społeczni pracownicy upewnią się , że
rodzice będą wysłuchani i wspomożeni w przedstawieniu
własnych opinii. Nasze usługi starają upewnić się, że głos
rodziców będzie informował Strategiczny Rozwój Służby
Dzieciom w Plymouth. Oferujemy sesje szkoleniowe i dużą
dziedzinę publikacji na wiele tematów dla rodziców oraz
profesjonalistów z wielu agencji. Ich detale można
zanleźć na naszej stronie internetowej. Usługi nasze są
bezpłatne.
Martin's Gate, Bretonside, PLYMOUTH PL4 0AT
01752 258933
Fax: 01752 669867
Email: parent.partnership@plymouth.gov.uk
Strona internetowa: http://www.plymouthparentpartnership.org.uk
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AKCJA UCHODŹCÓW
Akcja Uchodźców jest niezależną, rejestrowaną przez państwo instytucją
charytatywną, pracującą wspólnie z uchodźcami by pomóc im w
rozpoczęciu nowego życia w UK. Oferuje ona:
•

Adwokaturę oraz porady dla poszukujących azylu i uchodźców
(specjalizujemy się w kompleksowych problemach.)

•

Telefoniczne usługi porad oferujące informację i poradę dla poszukujących azylu,
uchodźców oraz agencji znajdujących się w obszarze Devon i Kornwalii.

•

Sesje szkoleniowe dla agencji pracujących z poszukującymi azylu i z uchodźcami.

•

Rozmowy z lokalnymi grupami poprzez nasz

Projekt Wiadomości o Uchodźcach:
•

Porada staru życiowego, dla klientów którzy otrzymali prawo pobytu w UK.
Otwarte dla klientów bez umówionej wizyty: Wtorki i czwartki 10 rano do 12 w południe
W innych godzinach widzimy klientów tylko na umówionych wizytach.

Ogólne pytania, poniedziałki : piątki 9rano - 1po poł.i 2po poł.- 5po poł.

01752 235 030,

Linia porad dla Agencji i klientów poniedziałki : wtorki, czwartki i piątki, 2po poł.- 4 po poł.
01752 235 037,
Fax: 01752 268 805

Adres:

Refugee Action, 4th Floor, Prideaux Court, Palace Street, Plymouth PL1 2AY

Strona Internetowa:

www.refugee-action.org.uk

UCHODŹCY NAJPIERW
Uchodźcy Najpierw (Refugees First) są urzędem prowadzonym dla stosownych kulturowo potrzeb.
Zapewniającym: Pomoc adwokacką, porady, usługi te są otwarte ( bez potrzeby zamawiania
wizyty).
Kontakt:

Roya Rafati, Floor 1, Anglia House, Derrys Cross, Plymouth. PL1 2SH
01752 242 156 or 01752 242 157

Otwarte:

poniedziałki, środy, piątki

tylko od

10:00 – 16:30

STUDENCI I UCHODŹCY RAZEM (STUDENTS AND REFUGEES TOGETHER)
(START)
Organizacja „Studenci i Uchodźcy Razem” (START) pracuje w
partnerstwie z rodzinami oraz osobami samotnymi aby
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odpowiedzieć na potrzeby uchodźców i poszukujących azylu w Plymouth.
W nasze usługi wchodzą:
¾

Kuchnia Kulturowa(The Cultural Kitchen)

¾

Wieczorki towarzyskie oraz działalność kulturalna

¾

Pomoc mieszkaniowa

¾

Porady pieniężne i zasiłkowe

¾

Pomoc w edukacji i zatrudnieniu

¾

Problemy zdrowotne

Po więcej informacji prosimy zadzwonić
lub przesłać e-mail:

info@studentsandrefugeestogether.com

Unit 4, HQ Building, 237 Union Street, PL1 3HQ

01752 2552
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CZAS SPĘDZONY RAZEM
Jeżeli jesteś uchodźcą, masz skończone 18 lat i jesteś w stanie
rozmawiać po angielsku możesz być pod opieką mentora w projekcie
„Czas Spędzony Razem” (Time Together). Projekt ten dobiera w
parach uchodźców jako osoby pod opieką mentora oraz obywateli
angielskich, jako mentorów. Mentor może wspierać oraz zachęcać cię
do dążenia oraz osiąganięcia twoich celów – edukacji, szkolenia,
pracy i integracji.
Detale kontaktu:
Suzanne Shaw
Plymouth & District Mind
8 Woodside
Plymouth
PL4 8QE
E-Mail:

01752 512 284
timetogether@plymouthmind.org.uk
1

www.timetogether.org.uk

JEDNOŚĆ W PLYMOUTH
„ Czarne oraz Mniejszości Etnicznej E- Forum”, jest stworzone dla pomocy w dziedzinach edukacji,
domów mieszkalnych, zdrowia oraz przestępczości.
Zarejestruj się przez:

www.fatahe.com

Comiesięczne spotkania z nowymi członkami są zawsze mile widziane, zapewniają bezpośredni
dostęp do urzędów oraz dają szansę wypowiedzenia się.
Zapewnione są różne wydarzenia i projekty, w których można wziąć udział, zawierając w tym
samym czasie nowe przyjaźnie.
Po więcej informacji skontaktuj się:

01752 607853.

STREFA (THE ZONE)

Udzielamy porady tylko osobom pomiędzy 13 a 25 rokiem życia, porada ta jest bezpłatna i poufna.
Oferujemy pomoc w:
•

Porady dotyczące związków partnerskich oraz
zdrowia seksualnego

•

Zakwaterowanie oraz porada o zasiłkach

•

Informacje o narkotykach i alkoholu

•

Problemy psychiatryczne
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•

Doradztwo psychologiczne

•

Jak stać się pewnym siebie

•

Adwokatura
14/16, Union Street,, Derry’s Cross, , Plymouth PL1 2SR,

01752 206626

Otwarte bez zapisu:
Poniedziałki, środy, czwartki,10:00 – 18:00, wtorki 10:00 – 17:00, piątki 10:30 – 17:00, soboty
10:30 – 16:00
Otwarte bez zapisu dla poszukujących azylu: w wieku 16 – 25 lat, spotkajcie się z nowymi
znajomymi oraz weźcie udział w działalności towarzyskiej:
w każdą sobotę 13:00 – 16:00
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UŻYTECZNE ADRESY STRON INTERNETOWYCH:
www.barbicanjazzcafe.com

Barbican Jazz Café

www.barbicantheatre.co.uk

Barbican Theatre (Teatr na Barbakanie)

www.barbicantheatre.eclipse.co.uk
www.dsfire.gov.uk

Devon and Somerset Fire Rescue Service

(Straż Pożarna Devon i Sommerset)
www.firekills.gov.uk

Str. Inter. Dotycząca ogólnego

bezpieczeństwa przeciwpożarowego
www.freewebs.com/pietychildrensschool/classstructure.htm

Szkolna

Str.

Inter.Dzieci

Piety

(Piety’s

childrens school website)
www.freewebs.com/pietywomensgroup/

Piety’s women’s group (Grupa kobiet Piety)

www.marjon.ac.uk

College of St Marks & St John

www.nationalexpress.com

Krajowy rozkład autobusowy i rezerwacja

www.ndcplymouth.co.uk

Przedsiębiorstwo odnowy

www.piety.org.uk/1.html

Trust Edukacji Islamu w Plymouth

www.plymouth.churches.org.uk

Lista kościołów w Plymouth

www.plymouth.gov.uk

Strona główna Urzędu Miasta

www.plymouth.gov.uk/homepage/communityandliving/socialinclusion/asylumseekers.htm
Strona główna Urzędu dla poszkujących
azylu
www.plymouth.gov.uk/libraries

Biblioteki w Plymouth

www.plymouthac.org.uk

Ośrodek Sztuki w Plymouth

www.plymouthcfcd.co.uk

Ośrodek Zróżnicowania Kulturowego w
Plymouth z inf. o „Piety”

www.plymouthdiary.co.uk

Lista wydarzeń w Plymouth

www.plymouthmind.org.uk

Strona internetowa zdrowia psychicznego

www.plymouthrec.org

Rada Okręgowa Plymouth Jedności
Rasowej

www.progressgb.plymouthmind.org.uk

Porada na temat zatrudnienia oraz edukacji

www.refugee-action.org.uk

Agencja współpracująca z poszukującymi
azylu / uchodźcami

www.report-it.org.uk/

Złóż raport o przestępstwach nienawiści
rasowej on-line

www.soundhouse.co.uk

“The Soundhouse”, muzykujące
społeczeństwo

www.studentsandrefugeestogether.com

Agencja współpracująca z poszukującymi

azylu
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www.theatreroyal.com

Teatr Royal

www.themusiczone.org.uk

Strefa Muzyki (The Music Zone)

www.thetrainline.com

Rozkład jazdy krajowych pociągów oraz

rezerwacja
www.timetogether.org.uk

Agencja monitorująca dla uciekinierów
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SPOŁECZNOŚCI POSIADAJĄCE RODZINĘ ZA GRANICĄ - PODRÓŻE
TELEFONY:
Taniej jest używać normalnej linii telefonicznej w domu lub telefonu publicznego niż telefonu
komórkowego. Koszty rozmów są zróżnicowane.
Telefony z numerami zaczynającymi się od:
o

0800 oraz 0500 są bezpłatne

o

0845 są płatne wg. lokalnej taryfy

o

0870 są płatne wg. taryfy krajowej UK

o

09 są płatne wysoką taryfą (mogą być bardzo drogie)
Przykład rodzajów kart telefonicznych w
sprzedaży:

MIĘDZYNARODOWE KARTY TELEFONICZNE:
Jest to najtańszy sposób telefonowania za granicę. Można kupić
taką kartę w większości kiosków z gazetami, w większości urzędów
pocztowych, oraz w innych sklepach. Karta posiada datę ważności
od momentu jej użycia.

TELEFONY KOMÓRKOWE
KRAJOWE

UZUPEŁNIANIE KREDYTÓW

(TOP

UPS)

Dla rozmów krajowych istnieje kilka rodzajów uzupełniania kredytu w telefonie komórkowym takich
jak używanie pieniędzy lub kart kredytowych/ debetowych.
Najpopularniejszym rodzajem są:
Opłaty pieniężne
1 Karty „E-top up”są dostępne do zakupu i użycia w wielu sklepach detalicznych. Możesz
rozpocząć telefonowanie gdy karta zostanie uruchomiona w twoim telefonie komórkowym.
2

Bony: mogą być kupione w sklepach detalicznych ukazujących w swoich witrynach
sklepowych logo waszego przedsiębiorstwa telefonu komórkowego, możecie zacząć go
używać w momencie uruchomienia ich w waszej komórce.

Top-upy z kart kredytowych/debetowych
1 Top-upy sieci komputerowej
2

Top- upy telefonów komórkowych

3

Top-upy z bankomatów

MIĘDZYNARODOWE

TOP- UPY

Tanie telephony międzynarodowe zapewnia przedsiębiorstwo nazywające się „ Top Up 4 U”.
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1

Wyślij smsa do

83006. Koszt smsa wynosi £3, wtedy twoja komórka dostanie kredyt

telefoniczny w wysokości £3.
2

Aby zadzwonić za granicę wykręć numer: 0207 124 6666 lub 0800594 6666 a następnie
numer, z którym chcesz rozmawiać.

Przykładowe ceny w marcu 2007:

Irak

12p/za minutę

Afghanistan

25p/za minutę

Angola

18p/za minutę

Somalia

35p/za minutę

Iran

15p/za minutę

E-MAILS:
Istnieje dostęp do komputerów w bibliotekach publicznych lub agencjach zaangażowanych w
działalność związaną z poszukującymi azylu. Spójrz na strony 64-70 po detale tych agencji.
Jest też bezpłatny dostęp do internetu w:
•

Ośrodek UK Online :

01752 664989

WEA, Sandon Court, The Millfields, Stonehouse, Plymouth PL1 3JB
•

Możesz również używać darmowego internetu, w “Connexions” (musisz mieć ukończone 19
lat, maksymalnie jedna godzina użytku), jest tam również dostęp do bezpłatnego
drukowania.
Union Street
Plymouth PL1 2SR

(01752) 207700

MIĘDZYNARODOWY SERWIS POSZUKIWANIA ORAZ PRZEKAZANIA
WIADOMOŚCI:
Czerwony Krzyż pomoże ci skontaktować się z przyjaciółmi
lub z rodziną jeśli straciliście kontakt przez separację lub
zagubienie. Usługa ta jest bezpłatna i poufna.
Telefon miejscowy:

Sara Melendro

Telefon krajowy:

01392 353 295
0870 170 7000

Aby udzielić ci pomocy będą oni musieli otrzymać następujące informacje:
O tobie:
•

Pełne imię i nazwisko oraz adres

•

Twoje pokrewieństwo z osobą z którą chcesz nawiązać kontakt

•

Przyczynę utraty kontaktu
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O osobie z którą chcecie nawiązać kontakt:
•

Pełne imię inazwisko

•

Data i miejsce urodzenia

•

Narodowość

•

Ostatni znany adres

•

Data oraz okoliczności otrzymania ostatnich wiadomości

USŁUGI URZĘDÓW POCZTOWYCH
Na Poczcie można pobierć się należne wam pieniądze przy użyciu karty
„ARC”. Gdy otrzymasz kartę “ARC” będziesz poinformowany, z którego
urzędu pocztowego musisz używać. Jeżeli pójdziesz do innego urzędu
pocztowego niż wyznaczony, nie wydadzą ci żadnej sumy pieniędzy. Poza
wydaniem standardowej karty ARC wydana będzie także karta ARC do
użycia w nagłych wypadkach, która może być użyta tylko jeden raz.
Inne usługi świadczone przez urząd pocztowy obejmują:
•

Formularze aplikacyjne na angielskie prawo jazdy

•

Międzynarodowe karty telefoniczne

•

Możliwość zapłacenia rachunków takich jak gas i elektryczność

•

Możliwość zakupu lub wznowienia licencji telewizyjnej

•

Zakup i wznowienie podatku samochodowego

•

Znaczki do wysłania listów i paczek

PODRÓŻ I TRANSPORT
Podróż w UK może być droga. Długie dystanse szybciej można pokonać pociągiem niż autobusem,
jednakże autobusy lub autokary są zwykle najtańszą metodą podróżowania. Cena biletu kupionego
z rezerwacją z wyprzedzeniem jest zwykle mniejsza niż kupno biletu w dniu podróży.

AUTOBUS
Jedyna stacja autobusowa i autokarowa w Plymouth znajduje się w Bretonside gdzie„National
Express” obsługuje autokary jadące stąd do innych części kraju. Informacja może być uzyskana na
stacji autobusowej lub:
National Express:

08705 808080

Rezerwacja on-line oraz godz. odjazdów:

www.nationalexpress.com

Istnieją dwa przedsiębiorstwa autobusowe obsługujące miejscowe autobusy w Plymouth, są to:
„City Bus” i „First”. Każda z tych firm ma swoją własną tabelę godzin odjazdów. Bilety mogą być
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kupione w różnych formach jak np. dzienne, tygodniowe lub miesięczne, nie są one jednak ważne
w obu firmach.
W Pymouth i w jego okolicach podróż autobusem jest najtańsza.
Linia podróży z informacjami o miejscowych autobusach i pociągach:

0870 608 2608

TAKSÓWKI
Taksówki, czarne”cabs” oraz taksówki na telefon są drogie jeżeli jedziesz sam. Jednakże warto ich
używać jeżeli podróżujesz wspólnie z grupą ludzi.
Są dwa rodzaje taksówek:
1. “Black cabs” znajdują się na postoju taksówek lub mogą stać na ulicy.
2. “Mini cabs” muszą być zamówione. Jest to niezgodne z prawem jeżeli kierowca “mini cab”
weźmie pasażerów z ulicy bez uprzedniej rezerwacji.

POCIĄGI
W Plymouth jest tylko jeden dworzec kolejowy. Po więcej informacji idź na stację lub skontaktuj
się z:
Informacją o pociągach krajowych
Bilety można kupić na dworcu lub on-line:

08457 48 49 50
www.thetrainline.com
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MIEJSCA MODLITWY
W mieście Plymouth istnieje wiele religii oraz wiele miejsc do odprawiania obrzędów religijnych.
Można się również skontaktować z :
•

The Plymouth Centre for Faiths and Cultural Diversity
(Ośrodek wiar i zróżnicowania kulturowego w
Plymouth), który jest wielowyznaniową instytucją
charytatywną, oferującą wiele usług ułatwiających
promowanie lepszego zrozumienia wiary i kwestii
kulturowych:
Jonathan Marshall
3A, Watts Road,
Plymouth. PL4 8SE
01752 254 438
http://www.plymouthcfcd.co.uk
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Pastorstwo Wszystkich Krajów
Osee Ntavuka
Quaker House,
74 Mutley Plain,
Plymouth, PL4 6LF
01752 227739

Baptyści

Mutley Baptist Church
Mutley Plain,
Plymouth. PL4 6LB
01752 203 346

Buddyzm

Ashoka Buddhist Centre
23 Prince Maurice Street
Lipson
Plymouth
PL4 7LJ
01752 224137

Kościół Anglikański
St. Andrew’s Church,
Royal Parade,
Plymouth. PL1 2AD
01752 661 414

Kościół Koptyjski

The Holy Cross Church, Beaumont road, Plymouth, PL4 9BE

Grecki Prawosławny

St Demetrios and St Nikitas Church
Central Road, West Hoe,
Plymouth - PL1 3BX.
01752 215503

Islam

Islamic Centre
112 North Road East,
Plymouth PL4 6AN
01752 781174

Judaizm

Synagogue Chambers
Catherine Street,
Plymouth. PL1 2AD
01752 263162

“Living Stones” Kościół Baptystów
30 Wilton Street
Plymouth PL1 5LU
01752 541185
Mob: 07904161933

Metodyści

Sherwell Church
North Hill
Plymouth PL4 8ER
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Rzymsko Katolicki

Cathedral Church of
St Mary & St Boniface,
45, Cecil Street,
Plymouth. PL1 5HW
01752 662 537

Kościół Nadbrzeżny
Nowe Granice Światowej Rodziny Kościołów

Tothill Community Centre (niedz, 10 rano) Knighton Rd, St Judes
Plymouth PL4 9DA
01752 667700

ODPOCZYNEK I REKREACJA
Prosimy zatelefonować na basen aby dowiedzieć się o godziny otwarcia oraz ceny biletów.

BASENY
Kryte:
Basen w Plympton

Basen w “Central Park”

Harewood Park

Outland Road, PL2 3DG

01752 348 459

01752 560 436

Tinside Lido
Hoe Road, The Hoe, Plymouth. PL1 3DE
0870 30 00 042
Pobierane opłaty
Basen “Mount Wise”
James Street, Devonport, PL1 4HG
01752 306 265
Wstęp wolny

PIŁKA NOŻNA
UCHODŹCÓW I

POSZUKUJĄCYCH AZYLU

Kurdyjska

społeczność

w

Plymouth

Millbay Road, PL1 3LF
01752 222 200

Odkryte:

DRUŻYNA

Plymouth Pavilions

założyła

drużynę piłkarską, która jest otwarta dla wszystkich
uchodźców i poszukujących azylu, pozwalając im
grać w lidze piłkarskiej w Plymouth. Planują oni
rywalizować z innymi drużynami utworzonymi w
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mieście, w reguralnych rozgrywkach. Możesz się z nimi skontaktować w:
1-wsze piętro Anglia House
Derrys Cross
Plymouth, PL1 2SH
01752 242155 / 56
Komórka: 07708 920
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KINA
KINO REEL
Derry's Cross
Plymouth, PL1 2SW
Informacja:
Rezerwacja:

01752 663300
01752 255655

Poprzednio nazywane kino ABC wyświetla wszystkie nowo
ukazane filmy na trzech ekranach do państwa wyboru

VUE
Ośrodek rekreacyjny na Barbakanie
Shapters Road, Coxside
Plymouth, PL4 0LG
Informacja:

0871 224 0240

Jest to multikino zawierające 15 ekranów i wyświetlające wszystkie
nowo ukazane filmy

OŚRODEK SZTUKI W PLYMOUTH
38 Looe Street
Plymouth, PL4 0EB
Informacja:

01752 206114

Wyświetla najlepsze dyskusyjne niezależne i zagraniczne filmy
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FESTIWALE W PLYMOUTH
FESTIWAL SZACUNKU
Co to jest?

W

PLYMOUTH

Festiwal Szacunku w Plymouth jest corocznym świętem wielokulturowego Plymouth, łączy on
różne kolory, muzykę, pełnię życia, przedstawienia, sztukę oraz informację. Zwykle odbywa się on
przez dwa dni pod koniec października, w okolicach Ratusza i na placach w centrum miasta.

Co się tam odbywa?
Podczas tego pasjonującego wydarzenia zorganizowane są
warsztaty, jest muzyka i taniec oraz przedstawienia,
zajęcia dla dzieci oraz stoły z wydawanymi informacjami i
światową żywnością.
Do reprezentowanych tam kultur zaliczają się kultury:
Nigeryjska, Hinduska, Chińska, Tai, Rosyjska, Arabska,
Hebryjska, Lebańska, Lebanese, Kosowska, Grecka,
Mongolska, …i wiele innych.
Według władz edukacyjnych miasta, w Plymouth mówi się w ponad 60 językach. Ponad 15000
osób przychodzi na ten festiwal gdzie w ciągu 2 dni słuchają z przyjemnością różnorodnej
wielokulturowej muzyki oraz zapewniona jest tam rodzinna rozrywka.

TYGODNIOWY

FESTIWAL UCHODŹCÓW

Tydzień uchodźców w Plymouth jest
corocznym

festiwalem,

zwykle

odbywającym się w czerwcu, który
jest częścią szerokiego programu w
UK

kulturowych i edukacyjnych

wydarzeń.

Świętuje

on

wkład

uchodźców do UK oraz ma na celu
zachęcać do lepszego zrozumienia
różnorodności

pomiędzy

społecznościami.
Na wydarzenia składają się
•

Afrykańskie pieśni oraz
tradycyjny taniec,

•

Wieczorna uroczystość
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muzyczno – teatralna w teatrze na
Barbakanie połączona z jedzeniem
pochodzącym z całego świata,
•

Wystawa sztuki Projeku PASS
To zdjęcie ukazuje obraz z wystawy sztuki,
utworzonej przez część osób poszukujących
azylu oraz uchodźców ze społeczności w
Plymouth. Wystawa ta była otwarta w
teatrze na Barbakanie przez dwa tygodnie w
lipcu 2006, przedstawiona po zakończeniu
dwu miesięcznego kursu sztuk pięknych,
prowadzonego przez Projekt

PASS, który

należy do Wyższej Uczelni Doskonalenia
Zawodowego.
•

Mecz piłki nożnej,

•

Zajęcia kobiet z rękodzieła artystycznego i tańca oraz dzień festiwalu z piknikiem i zabawą.
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WZGÓRZA

I ATRAKCJE W PLYMOUTH

Dartmoor
Dzikie piękno
Tylko kilka mil od miasta jest Dartmoor, jeden z
najwspanialszych i największych parków narodowych w
Brytanii, ostatnie miejsce dzikiej przyrody w południowej
Anglii. Krajobraz jest unikalny, ze wzgórzami pokrytymi
wrzosem, stojącymi starożytnymi głazami, koła chat oraz
kamienne „kołatkowe” mosty. Czujesz się jak w innym
świecie.
Smeaton’s Tower (Wieża Smeatona)
Początkowo usytułowana na Skałach Eddystone, ta niezwykła
latarnia morska była przesunięta kamień po kamieniu na
swoje obecne miejsce na Plymouth Hoe w późnych latach
osiemdziesiątych dziewiętnastego wieku.
Od tamtej pory Wieża Smeatona była najsłynniejszym
miejscem w Plymouth. Wespnij się po 93 stopniach i popatrz
się na spektakularny panoramiczny widok na całe miasto oraz
jego okolice.
Zwiedź galerię Smeatona w pobliskim “Plymouth Dome” aby zaznajomić się z historią latarni
morskich Eddystone.[Plymouth Dome is currently
closed]

Plymouth Mayflower
Oddziałująca wzajeminie wystawa, chronologująca
podróż Mayflower oraz historię przystani Sutton.
Zbadaj wspaniałą historię Mayflower oraz zbudowanie
przystani. Wczuj się w atmosferę tętniącej życiem marynarskiej wioski na Barbakanie w Plymouth,
obecnie i w przeszłości. Wyobraź sobie pracującą przystań przez kolejne wieki. Jest tam
oddziałująca wzajemnie grafika, zapoznaj się też z historiami rodzin kupców, gospodarki rybnej,
portu wojskowego oraz emigracji do Nowego Świata.
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Posiadłość Mount Edgcumbe i Country park
Dom należący uprzednio do książąt Mount Edgcumbe.
Dom z czasu Tudorów, odrestaurowany po II Wojnie
Światowej, umeblowany rodzinnymi skarbami, są w nim
otwierane wystawy oraz posiada on program specjalnych
wydarzeń. Widoki z ogrodów księcia (XVIII wiek) są
oszałamiające, starodawne drzewa oraz klasyczny styl,
widok rozciąga się do i poza Plymouth Sound.
Kawiarnie znajdują się wewnątrz domu oraz w recepcji.
Posiadłość Mount Edgecumbe, która jest prawie całkowicie otoczona przez wybrzeże, ma ponad
800 akrów. Na jej ternie są ekscentryczne cechy takie świątynie, forty, wybudowane ruiny oraz
unikalne siedzenie udekorowane muszlami, które były ukłożone w XVIII wieku.
Country Park – pokrywa większość półwyspu Rame (850 akrów), jest otwarty cały rok od 8 rano
do zmierzchu, wejście tam jest bezpłatne. Dwa bezpłatne oraz dwa płatne parkingi. Parking dla
autokarów. Dostęp przez prom Cremyl. Restauracja w Oranżerii jest otwarta podczas sezonu
letniego, podczas zimy otwarcie jest ograniczone. Sklep oraz informacja są otwarte podczas
sezonu. Dostępny dla ślubów cywilnych oraz niewielkich konferencji.

Dom kupców
Cofnij się w czasie na 33 Andrew Street i zobacz jak
Plymouth wyglądało w przeszłości. Dom kupców stanowi
mini museum, pełen jest on przedmiotów kultury
materialnej, ciekawostek, dokumentów i zdjęć.
Od żebraków do nalotów, jest tam mnóstwo do
zobaczenia. Zwiedzający mogą także zobaczyć
wiktoriańską klasę szkolną oraz oglądać napoje
lecznicze i inne substancje w starodawnej aptece,
prowadzonej przez przedsiębiorstwo powiernicze „Park Pharmacy”.
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Narodowe Akwarium Marynistyczne
Odkryj ekscytujący, nowy świat gdzie nauka oraz konserwacja budzą się do życia we wspaniałym
oceanicznym doświadczeniu. Wpadnij pod fale i spójrz na obcy świat, gdzie wyniosłe rafy oraz
pełne ryb może koralowe stanowi dom dla budzącego podziw doświadczenia. Zagwarantowane
otwarcie twoich oczu - oraz nowe spojrzenie na morze.
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PARKI W PLYMOUTH
Park Centralny
Jest to zdecydowanie największy park w Plymouth, znajduje się tam
również duży basen, ośrodek sportowy no i oczywiście stadion drużyny
piłkarskiej Plymouth Argyle – „Home Park”.
Pounds Park
Jest to śliczny mały park posiadający dużo większą ilość drzew niż park
Centralny, znajduje się tam również „Pounds House”- kiedyś prywatna
rezydencja, a teraz ośrodek szkolenia dla słabowidzących i
głuchoniemych.
Hartley Park
Kiedyś mieścił tu się zbiornik wodny przeznaczony dla części
Plymouth, obecnie jest on
wypełniony i na tym miejscu znajduje się Klub Krokieta w Plymouth, korty tenisowe oraz
oświetlone boisko do koszykówki do gry na świeżym powietrzu.
Są tam znakomite widoki na północno -wschodnie Dartmoor.
Thorn Park
Thorn Park był kiedyś prywatną własnością mieszkańców domów
otaczających park. Park był kiedyś ogrodzony, miał zamykane furtki w
strategicznych miejscach. Tylko mieszkańcy parku posiadali klucze do
tych furtek.
Wiele lat temu ogrodzenie to było usunięte aby udostępnić go dla
ogółu ludności.
Trefusis Park
Ten park uzyskał swoją nazwę po drodze do niego wiodącej. Park ten
jest rezultatem wcześniejszego wysypiska śmieci, które zostało
stponiowo wypełnione; obszar ten mógł być kiedyś zatoczką rzeki
Plym.
Obecnie znajdują się tam dwa boiska sportowe i łąki z rosnącymi
dziko kwiatami oraz oczywiście tereny zabaw dla dzieci.
Lipson Park
Jest to długi, płaski i dość wąski park, który jest oczywiście
osuszonym terenem.
Jest tam kilka boisk piłki nożnej oraz szkoła. Przejdź przez tereny
szkolne na ścieżkę, która wije się koło najbardziej wysuniętej na
wschód części spaceru.
Poniżej widać bardzo duży dworzec bazy remontowej “Western
Region Trains” w Lipson.
Mount Gould Park
Pomimo, że jest to tylko mały park, usytułowany tuż pod starym
szpitalem Mount Gold, ukazuje on znakomite widoki na posiadłość
Saltram i oczywiście rzekę Plym, gdyż płynie ona z prądem w dół z
Marsh Mills.
W kierunku szczytu parku znajduje się teren zabaw dla dzieci, nie
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ma tam drzew, tylko tereny trawiaste z widokiem na Plym oraz teren osuszony, który był kiedyś
używany jako prosperujący warsztat szkutniczy.
Tothill Park
Prawdopodobnie najepszym opisem tego parku jest przedstawienie
go jako teren rekreacyjny z dwoma lub trzema boiskami do piłki
nożnej, kończącymi się w ślicznym malutkim parku z kortami
tenisowymi oraz znajdującymi się na świerzym powietrzu murawy do
gry w bowls.
Drzewa są śliczne i park jest ładnie zaprojektowany.
Beaumont Park
Ten park ma kształt trójkąta i jest jednym z niewielu całkowicie
otoczonych murem parków w Plymouth. Kiedyś były to prywatnie
tereny należące do dużego domu, w którym obecnie znajduje się
klinika rentgenowska.
Istnieje nowatorskie podejście do sadzenia drzew w tym parku, gdzie
wiele nowych drzew jest posadzonych ku pamięci ukochanych
zmarłych, często w dzieciństwie osób.
Freedom Fields Park
Wciągu ostatnich kilku lat w parku Freedom Fields zaszło dużo
poprawy, w górnej części parku znajduje się nawet kawiarenka.
Z widokiem na Cattewater oraz widokami w kierunku Staddiscombe
Heights oraz Sound.
Na wzgórzu parku znajduje się również pomnik, umieszczony na
najwyższym miejscu terenu, który upamiętnia walki między
rojalistami i grupami anty-rojalistówpod koniec XVII wieku, około
500 lat temu. Sam pomnik jest stuletni.
Victoria Park
Park ten był zbudowany na osuszonym terenie, który rozciąga się pomiędzy Millbridge oraz drogą
łączącą Octagon i Stoke.
Park był rozwinięty około 100 lat temu i jest nazwany imieniem
królowej Wiktorii.
Tak jak w wielu innych parkach w Plymouth ma on również dwa lub
trzy boiska do piłki nożnej, oraz jeden lub więcej terenów zabaw dla
dzieci. Całkowite spłaszczenie terenu zdradza fakt, że został on
osuszony, używany jest teraz jako boisko w „Devonport” Szkole
Ogólnokształcącej dla chłopców.
Brickfields Park
Brickfields Park stanowił kiedyś główne miejsce funkcji sportowych
dla marynarki wojennej oraz wojska. Obecnie bieżnia odpowiednia do
użytku przy każdej pogodzie, mająca obecnie przynajmiej 50 lat oraz
boiska sportowe, zostały przekazane do Urzędu Miasta Plymouth.
Duża część Brickfields jest ciągle ogrodzona, więc trzeba przejść
przez rozległą polanę, a potem przez drogę wiodącą do Devonport.
Wzdłuż tej polany są wspaniałe widoki, patrząc ze Stonehouse Creek
na z osuszonei terenamy, aż do i nawet dalej poza Millbridge oraz
Victorię Park.
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Devonport Park
Ten duży park rozciąga się do ogrodzonej murem Stoczni w Morice
Yard. Ten park jest drugim największym, wśród tych na naszym
spacerze. W odcinku mniejszym niż ćwierć mili przychodzimy do tak
zwanej wioski. Znajduje się tam kilka dużych domów,
przypominających nam, jak ważna była to dzielnica pół wieku temu
dla handlu i przemtsłu.
Mt Pleasant Park
Ponad Stoke znajdują się pozostałości starej pozycji defensywnej,
zbudowanej prawie dwieście lat temu jako strategiczna pozycja
defesywna ochraniająca stocznię.
To zdjęcie przedstawia rzekę Tamar oraz rzekę Lynher.
Jest to jeden z najwyższych punktów, na pewno jest on najwyższi w tej
dzielnicy, a 360 stopniowy widok z tego punktu jest naprawdę
spektakularny, widać Kornwalię, rzekę Tamar, widać morze oraz
północną część wrzosowisk.
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PRZEWODNIK PO MIEJSCACH KULTURY I SZTUKI
CITY MUSEUM & ART GALLERY(MUZEUM MIEJSKIE I
GALERIA SZTUKI)
Drake Circus
Plymouth
PL4 8AL
01752 304774
E-mail: plymouth.museum@plymouth.gov.uk
Web: www.plymouth.gov.uk/museum
Miejskie museum w Plymouth oraz budynki galerii sztuki posiadają
dużą różnorodność kolekcji, na które składają się sztuki piękne i
dekoracyjne, przyroda, historia ludzkości. W głównym budynku
jest pasjonujący program zmieniających się pokazów i wystaw.
Istnieje również dynamiczny program towarzyszących wydarzeń i
warsztatów, oraz serie wykładów i koncertów w porach lunchu. W
muzeum mieści się również Cottonian Collection, kolekcja sztuk
pięknych i dekoracyjnych z 18 wieku, które były uznane w 1998
roku, za kolekcję mającą wybitne znaczenie.
BARBICAN JAZZ CAFÉ (KAWIARNIA JAZOWA NA
BARBAKANIE)
11 The Parade
Plymouth
PL1 2JL
01752 672127
Web: www.barbicanjazzcafe.com
Kawiarnia Jazowa na Barbakanie promuje muzykę na żywo: jazz,
soul, blues oraz muzykę latynoamerykańską, otwarta w każdy
wieczór od 19:00 aż do 2 nad ranem. Grają tu głównie najlepsi
miejscowi artyści, oraz raz w miesiącu są zaproszeni na gościnny
występ inni muzycy.
BARBICAN THEATRE (TEATR NA BARBAKANIE)
Castle Street
Plymouth
PL1 2NJ
01752 267131
Email: info@barbicantheatre.co.uk
Web: www.barbicantheatre.co.uk
Teatr na Barbakanie ma zamiar oferować swą działalność dla jak
największej ilości osób, szczególnie dla młodzieży. Dostęp do,
udział w, przyjemność z, wysokiej jakości
działalności
artystycznej, poprzez rozległy, łatwo dostępny, program
nauczania sztuki, do którego zalicza się: teatr młodzieży, taniec
nowoczesny, nowoczesne autorstwo, śpiewanie, zajęcia cyrkowe i
akrobatyczne na trapezie oraz połączone powyższe zajęciach dla
osób specjalnej troski.

101

Witajcie w Plymouth
FLAMEWORKS CREATIVE ARTS FACILITY (FLAMEWORKS
CENTRUM TWÓRCZOŚCI I SZTUKI)
7 Richmond Walk
Devonport
Plymouth
PL1 4LL
01752 559326
E-mail: flameworks@tiscali.co.uk
Jedyne w Plymouth studio, prowadzone przez artystów. Prawie 20
artystów, włączając w to artystów ceramiki, jubilerów, artystów w
metalu oraz rzeźbiarzy, zajmuje nadbrzeżną część terenu w
Devonporcie,
gdzie
znajduje
się
duży
asortyment
specjalistycznego wyposażenia. Obiekt do pracy z ciężkimi
metalami posiada własne kuźnie, oraz podobny sprzęt
specjalistyczny. Bardzo wielu artystów takich jak artyści w metalu,
artyści ceramiki oraz jubilerzy zapraszają do obejrzenia swoich
prac.
PLYMOUTH ARTS CENTRE (OŚRODEK SZTUKI W
PLYMOUTH)
38 Looe Street
Plymouth
PL4 0EB
01752 206114
E-mail: arts@plymouthac.org.uk
Web: www.plymouthac.org.uk
Założone w 1948, stare miejsce wystawiania nowoczesnej sztuki
w Plymouth, obecnie Plymouth Arts Centre koncentruje się na
współczesnych sztukach plastycznych, włączając w nie cyfrową
sztukę i architekturę, dom sztuki oraz filmy obcojęzyczne,
program edukacyjny i inne okresowe, daleko sięgające projekty.
PLYMOUTH ARTS & CULTURAL DIVERSITY CONSORTIUM
(PLYMOUTH KONSORCJUM KULTURY I SZTUKI)
Kate Sparshatt
Creative Producer(twórczy realizator)
c/o Plymouth Arts Centre
38 Looe Street
Plymouth
PL4 0EB
01752 202612
E-mail: katesparshatt@plymouthac.org.uk
Konsorcjum zostało stworzone w celu pielęgnacji orazi rozwoju
odmiennej kulturowo sztuki i publiczności w okolicach Plymouth.
Burzy ono mosty zbudowane pomiędzy organizacjami sztuki,
czarnymi, azjatyckimi i innymi mniejszościami społecznymi.
Składa się ono z Ośrodka Sztuki w Plymouth, Plymouth i District
Racial Equality Council (Plymouth oraz
Dzielnicowa Rada
Równości Rasowej), Plymouth Theatre Royal (teatr Royal w
Plymouth) oraz szerszego forum organizacji w całym Plymouth,
jest również wspierane przez Urząd Miasta w Plymouth i Arts
Council England (Radę Sztuki w Anglii).
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PLYMOUTH CENTRAL LIBRARY (BIBLIOTEKA GŁÓWNA W
PLYMOUTH)
Drake Circus
Plymouth
PL4 8AL
01752 305912
Web: www.webopac.plymouth.gov.uk and
www.plymouth.gov.uk
Biblioteka Główna w Plymouth jest źródłem książek, płyt
kompaktowych, video, DVD, kursów językowych oraz książek
mówionych jak również gazet, czasopism, usług informacyjnych,
oraz dostępem do internetu.
PLYMOUTH COLLEGE OF ART & DESIGN
& VIEWPOINT GALLERY (WYŻSZA SZKOŁA SZTUK
PIĘKNYCH ORAZ GALERIA VIEWPOINT)
Tavistock Place
Plymouth
PL4 8AL
01752 203434
E-mail: enquiries@pcad.ac.uk
Web: www.pcad.ac.uk
Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych w Plymouth wydaje się być
dynamiczną instytucją dążącą do osiągnięcia doskonałości, która
wykuwa silne znamię na polu sztuki, projektu, rękodzieła
artystycznego i mediów oraz świadczy usługi ambitnym dążeniom
różnych środowisk. Jej kursy oferują studia w następujących
dziedzinach: fotografiki, projektu mody, tkanin, ceramiki, mediów,
projektu wnętrz, metali, wykończenia pojazdów, druku, sztyk
pięknych, grafiki, szkła artystycznego.
PLYMOUTH GUILDHALL (RATUSZ W PLYMOUTH)
Armada Way
Plymouth
PL1 2EW
01752 307963
E-mail: bob.summers@plymouth.gov.uk
Web: www.plymouth.gov.uk
Mieszczący 900 osób Ratusz w Plymouth jest używany do wielu
rodzaji wydarzeń takich jak koncerty i wystawy. Odbywa się tam
coroczny wielokulturowy fesiwal Szacunku (RESPECT), jest tam
najwyższego standardu fortepian i jest możliwość wynajęcia go
podczas koncertów lub innych wydarzeń artystycznych. W
Ratuszu odbywają się również koncerty Orkiestry Symfonicznej w
Plymouth, Chóru Filharmonicznego w Plymouth i innych.
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PLYMOUTH MUSIC ZONE (STERFA MUZYCZNA W
PLYMOUTH)
Raglan Road
Brickfields
Devonport
PL1 4NQ
01752 213690
E-mail: info@themusiczone.org.uk
Web: www.themusiczone.org.uk
Plymouth Music Zone jest unikalnym projektem edukacji
muzycznej, mającym na celu zaoferowanie szerokiego wyboru
muzycznej działalności dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18
lat. Mieści się on w specjalnie do tego celu wybudowanym za
£430000 domu w Brickfields, Devonport ze studiem nagraniowym,
pokojem technologii nagrań, steel band (zespołem bębnów
stalowych), dużymi perkusjami oraz sprzętem do grania muzyki
rokowej i pop.
PLYMOUTH PAVILIONS
Millbay Road
Plymouth
PL1 3LF
01752 222200
E-mail: enquiries@plymouthpavilions.com
Web: www.plymouthpavilions.com
Plymouth Pavilions są największą, specjalnie wybudowaną salą
widowiskową, na zachód od Bristolu, oraz jedną z największych w
UK. Jest ona otwarta na wiele różnych funkcji: od konferencji do
rozrywki dla szerokiej publiczności, od najlepszych artystów
komediowych do niektórych największych nazwisk rockowych i
popowych w kraju.
SHERWELL CENTRE (OŚRODEK SHERWELL)
University of Plymouth
Sherwell Lane
Plymouth
PL4 8AA
01752 232027
E-mail: n.griffin@plymouth.ac.uk
Web: www.plymouth.ac.uk/conferences
Na parterze ośrodka Sherwell znajduje się miejsce wystawowe,
oraz dwie sale wykładowe, jedana przeznaczona dla 271
słuchaczy a druga dla 218. Obie te sale są wyposażone w szeroki
wybór audio-wizualnych przyrządów. Wyżej położona sala
wykładowa posiada fortepian o najwyższym standardzie.
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SMART
Southway Mature Arts Workshop (Pracownia sztuki dla dorosłych
w Southway)
Southway Centre
Hendwell Close
Southway
Plymouth
PL6 6TB
01752 703581
E-mail: syc@plymouth.gov.uk
SMART jest społeczną organizacją promującą sztukę, jest ona
otwarta dla wszystkich osób dorosłych oraz prowadzona jest przez
jej członków. Grupa ta zapewnia samopomoc połączoną ze
współpracą stałego naucztciela, w wielu środkach wyrazu jak na
przykład: malarstwo akwarelami, pisarstwo, taniec oraz
garncarstwo. Pracownia jest otwarta codziennie (od poniedziałku
do środy i w piątek 10 rano do 12 w południe oraz w czwartki od
1 do 3 po południu.)
THE COOPERAGE ( KLUB “BEDNARSTWO”)
Tin Lane
134 Vauxhall Street
Plymouth
PL4 0DE
01752 229275
E-mail: thecooperage@btconnect.com
Web: www.thecooperage.co.uk
Od muzyki podziemnej do popularnej, mający pojemność 300
osób, Cooperage jest jednym z najpopularniejszych klubów w
Plymouth, posiadających muzykę na żywo. Jeżeli w twoim stylu
jest dość głośny rytm i modne melodie, oferuje on zawsze
urozmaicone wieczory taneczne. Typy twórcze, wpadnijcie do
naszej nocy z mikrofonem “Jam city”, która odbywa się w każdy
poniedziałek. Mieszczący się w Plymouth na historycznym
Barbakanie, “Cooperage” przeszedł ostatnio dużą odnowę.
THE SOUNDHOUSE (DOM DŹWIĘKU)
Estover Community College
Miller Way
Plymouth
PL6 8UN
01752 207920
E-mail: info@soundhouse.co.uk
Web: www.soundhouse.co.uk
Mieszczący się w Estover, w północno wschodniej części miasta,
1,5 miliona pieniędzy z “Lottery” ufundowało Soundhouse, który
jest unikalnym ośrodkiem dla muzykującego społeczeństwa,
edukacji muzycznej oraz szkolenia. Ma na celu pomóc ludziom
czerpać przyjemność z muzyki, porzez dostęp do znakomitości.
Kursy szkoleniowe obejmują: technologię muzyki i produkcji, steel
bands ( grupy bębnów stalowych), junk percussion (perkusja ze
złomu), African drumming (bębny afrykańskie), orkiestra dęta z
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“Soundhouse Brass”, a także egipski taniec brzucha, znajduje się
w Soundworks, głównym projekcie dla dorosłych i młodzieży
upośledzonych w nauce lub z upośledzeniami fizycznymi.
THEATRE ROYAL (TEATR ROYALE)
Royal Parade
Plymouth
PL1 2TR
01752 267222
E-mail: info@theatreroyal.com
Web: www.theatreroyal.com
Zbudowany niedawno, około 20 lat temu, teatr Royal jest
przodującym teatrem w południowo zachodniej Anglii i jednym z
najbardziej udanych, pełnym przedstawień teatrem w Brytanii.
Główny budynek mający pojemność 1,300 miejsc przedstawia
mieszany wybór najwyższej jakości objazdowej opery, spektakli
dramatycznych, baletu, współczesnego tańca oraz musicali. Teatr
ma również własne produkcje, które często objeżdżają cały kraj i
kończą go na Londyńskim „West End”. Drum Theatre (teatr
“Drum”) o pojemności 250 osób ma wyrobioną reputację
najlepszego teatu nowatorsko-współczesnego.
THE COLLEGE OF ST MARK
& ST JOHN (WYŻSZA UCZELNIA ŚW MARKA I ŚW JANA)
Derriford Road
Plymouth
PL6 8BH
01752 636700
E-mail: admissions@marjon.ac.uk
Web: www.marjon.ac.uk
Marjon zapewnia bazę dla projektu “Boso” (Barefoot Project),
agencji edukacyjnej sztuki w Plymouth, której zadaniem jest
budowanie mostów pomiędzy światem profesjonalistów sztuki, a
formalną i nieformalną edukacją na każdym poziomie. Pełni on
również rolę gospodarza w światowej inicjatywie ARROW, która
stara się zbadać wpływ teatru oraz innych form sztuki jako źródła
pojednania, pokojowego rozwiązania konfliktów oraz kratywnego
między-kulturowego dialogu, który był wychwalany przez
arcybiskupa Desmonda Tutu jako „pasjonujący”, szczególnie
ponieważ odpowiada on czasom w których teraz żyjemy.
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