Služby prechodnej podpory pre mládež
ZMENY V SLUŽBÁCH V DÔSLEDKU COVID-19
Podpora v rámci Služieb prechodnej podpory pre mládež (YTS) bude aj naďalej dostupná klientom
počas vypuknutia nákazy COVID-19. Spôsob poskytovania služieb sa však môže zmeniť v súlade s
oficiálnymi zdravotnými odporúčaniami.
Namiesto osobných alebo skupinových stretnutí sa individuálny kontakt s klientmi teraz vykonáva
telefonicky a poskytovatelia vykonávajú skupinové práce prostredníctvom rôznych platforiem
sociálnych médií vrátane ZOOM, WhatsApp a Facebook.
Poskytovatelia služieb majú prístup k tlmočníckym službám po telefóne pre klientov, ktorí dobre
neovládajú angličtinu.
Viac informácií o COVID-19 a jeho príznakoch.

Čo sú Služby prechodnej podpory pre mládež (YTS)?
Služby YTS pomáhajú mladým účastníkom humanitárnych programov a zraniteľným migrantom vo veku 15
až 25 rokov zúčastňovať sa na práci a vzdelávaní, zlepšovať pripravenosť pre pracoviská, poskytovať
prístup k odborným pracovným príležitostiam a vytvárať silné sociálne väzby prostredníctvom vzdelávania a
športovej angažovanosti.
Mladí účastníci humanitárnych programov a iní migranti môžu čeliť výzvam v prístupe k podporným službám,
v orientovaní sa v požiadavkách odbornej prípravy a v zamestnanosti a často potrebujú ďalšiu pomoc a
podporu, aby sa mohli spojit a zostať v spojení s ich novou komunitou.
Môže to byť spôsobené jazykovými a kultúrnymi prekážkami a/alebo nedostatkom kontaktov a znalostí
miestneho trhu práce.
Rodiny mladých ľudí môžu tiež bojovať s otázkami spolupatričnosti a sociálnej prepojenosti.
Služby YTS sú sprostredkované poskytovateľmi cez širokú škálu projektov a činností vrátane pomoci
mladým ľuďom pri zapájaní sa do miestnych služieb zamestnanosti a do pracovným miest a ďaľšieho
odborného alebo iného vzdelávania.

Ako môžu Služby YTS pomôcť mladým ľuďom?
Služby YTS pomáhajú nadobudnúť schopnosti a odolnosť medzi mladými účastníkmi humanitárnych
programov a inými oprávnenými migrantmi, a tak im pomáhať, aby mali stály záujem o vzdelanie a úspešne
sa zaradili do zamestnania.

Služby YTS sa zameriavajú na štyri kľúčové oblasti:
•

Partnerstvá pre zamestnanosť s cieľom zlepšiť pripravenosť mladých ľudí na prácu.

•

Podpora mladých ľudí a ich silných väzieb k vzdelávaniu.

•

Odborné pracovné príležitosti na pomoc mladým ľuďom získať a posilniť svoje odborné zručnosti.

•

Športovú angažovanosť na pomoc mladým ľuďom budovať sociálne väzby a dôveru prostredníctvom
športových programov.

Mám nárok na tieto Služby?
Nárok na Služby YTS môžete mať, ak ste trvalým usadlíkom vo veku 15 až 25 rokov a prišli ste do Austrálie
ako mladý účastník humanitárneho programu za posledných päť rokov alebo ako rodinný príslušník s nízkou
znalosťou angličtiny (pod podmienkami víz kategórie Family Stream Immigration).

Ako sa môžem dostať k Službám YTS?
Nižšie uvedená tabuľka uvádza poskytovateľov Služieb YTS. Ak máte záujem o účasť na programe,
kontaktujte prosím nižšie uvedeného poskytovateľa služieb vo vašej miestnej oblasti.
Poskytovateľ

Služby YTS sú k dispozícii v týchto oblastiach:

Lebanese Muslim Association

Canterbury, Bankstown, Liverpool and Fairfield, NSW

Community Migrant Resource Centre Inc Auburn and Blacktown, NSW
(Parramatta)
Multicultural Australia

Brisbane, QLD

Access Community Services Limited

Logan, QLD

Victorian Foundation for Survivors of
Torture Inc (Foundation House)

Greater Dandenong, Casey, Hume, Brimbank,
Darebin, Maribyrnong, Melbourne and Whitehorse, VIC

Brotherhood of St Laurence

Hume, VIC

