
Whole Family
Equality Project

We work together for families from ethnically
diverse communities living in Edinburgh.

Hello  你好  नमकार   مرحًبا  Witam
নমার ہیلو

Projekt na rzecz 
Równości Rodzin

Działamy na rzecz rodzin z różnych środowisk 
etnicznych zamieszkałych w Edynburgu.
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Phone for Family Support: 0131 446 3966 
Phone for Young Person Support: 07709297449

You can email us at equalityproject@children1st.org.uk
 

The Whole Family Equality Project is a partnership project led by
Capital City Partnership.  It is funded by the kind support of the

Robertson Trust, the National Lottery Community Fund, Scottish
Government and City of Edinburgh Council.

Capital City Partnership, 165a Leith Walk, Edinburgh EH6 8NR
Company Registration Number 193404 

Visit our Facebook page by scanning here or
search Whole Family Equality Project.

 
Translated copies of this leaflet will be
available on the Facebook page soon.

Support for the challenges of family life; including a
range of practical help, advice and guidance to
maintain family wellbeing. 

Support with benefits, housing and advice around
income maximisation.  

Assistance with finding work, training or education 

Support for young people (aged 8 – 26) to grow
their opportunities through education, training,
volunteering, and community work.

We offer:

       and overcoming barriers to these.

Get in touch

Zapewniamy:

• Wsparcie w ciężkich sytuacjach rodzinnych, w tym 
pomoc praktyczną, jak i szereg porad i wskazówek, 
które pozwolą zachować dobrobyt w rodzinie.

• Wsparcie w pozyskiwaniu świadczeń, jak i porady 
w sprawach mieszkaniowych oraz w zakresie 
zwiększania dochodów.

• Pomoc w pokonywaniu barier na drodze do znalezienia 
pracy, szkolenia lub wykształcenia.

• Wsparcie dla młodych ludzi (w wieku od 8 do 26 lat), 
aby umożliwić im większe szanse dzięki nauce, 
szkoleniom, pracy wolontariackiej i społecznej.

Telefonicznie w sprawach pomocy rodzinie: 0131 446 3966
Telefonicznie w sprawach pomocy dla młodzieży: 07709297449

Pisemnie pod adresem mailowym: equalityproject@children1st.org.uk

Partnerski Projekt na rzecz Równości Rodzin prowadzony jest 
pod przewodnictwem Capital City Partnership. Finansowany jest 

z funduszy szczodrze oferowanych przez Robertson Trust, National 
Lottery Community Fund, rząd szkocki i Radę Miasta Edynburga.

Zeskanuj kod obok, aby odwiedzić naszą 
stronę na Facebooku, lub wyszukaj Projekt 

na rzecz Równości Rodzin.

Tłumaczenie tej ulotki będzie można 
wkrótce znaleźć na Facebooku.

Jak się z nami skontaktować

Capital City Partnership, 165a Leith Walk, Edinburgh EH6 8NR
Numer rejestracyjny firmy 193404

https://www.facebook.com/WholeFamilyEqualityProject/

