Informacion për prindërit
Kush vjen në jumpina?
-

Vajzat mes moshës 13 dhe 18 vjeçare
Në fazën kalimtare nga shkolla në jetën profesionale dhe në atë të
të rriturve

Pse vijnë vajzat në jumpina?
-

sepse kanë probleme në shkollë dhe në kohën të lirë
sepse kanë probleme me bashkëmoshatarët dhe me të rriturit
sepse kanë vështirësi për të gjetur vend për mësimin e profesionit
apo vend pune
sepse kanë kriza në pubertet

-

Oferta realizohet brenda 1 deri 4 orë në javë dhe atë gjatë një
periudhe kohore prej më së largu 3 muajsh.

jumpina vlerëson
-

Të rinjtë kanë nevojë që në situata të tilla jetësore të ndihmohen dhe
të përkrahen

-

Jumpina synon t’i arrijë këto qëllime

-

-

-

zvogëlimin e rrezikut për për largim të parakohshëm nga shkolla,
do me thënë mbetjen në shkollë dhe arritjen e një përfundimi të
rregullt shkolor
Integrimin në botën e arsimit dhe atë të punës, do me thënë
gjetjen e një vendi për mësimin e profesionit dhe të punës dhe
mbajtjen e tyre.

-

përpunimin e përbashkët të hapave për gjetjen e zgjidhjeve
ndërmjetësim dhe këshillim në rast konfliktesh
shoqërim në situata të rënda
ndihmë në rast të vështirësive shkollore
ndihmë në gjetjen e profesionit, në kërkim të vendit të zanatit apo
të vendit të punës

kontaktin e mbështetur në besimin tek vajzat si bazë e
bashkëpunimit
marrjen parasysh të vajzave në tërësinë e tyre , do me thënë ne
punojmë me anët e forta të vajzave dhe jo vetëm me problemet e
tyre
bashkëpunimin e ngushtë mes palëve të ndryshme (prindërve,
shkollës, autoriteteve etj
trajtimin në besim të bisedave dhe të informacioneve

Lajmërimi
-

-

jumpina ka këto lutje

ndihmë në kërkimin e zgjidhjeve të ndërmjeme si p.sh. viti i dhjetë
etj.

vajzat apo prindërit mund të lajmërohen direkt tek ne
vajzat mund të drejtohen apo të paraqiten edhe nga shkolla
(mësuesit, organet shkollore etj.) apo institucionet apo organet e
tjera.
në jumpina mund edhe të shikohet apo edhe të provohet pa pasur
ndonjë detyrim të mëvonshëm.

Në jumpina punojnë dy punëtore sociale dhe një punëtore sociale në
arsimim e sipër
jumpina është një ofertë e Qytetit të Winterthurit për vajzat me
vendbanim në Qytetin e Winterthurit.

Adresse und Lageplan
Jumpina
Beratungsangebot für Mädchen
Trollstrasse 18
8400 Winterthur
Telefon

052 267 65 88

Mail:

jumpina@win.ch

Homepage:

www.jumpina.winterthur.ch

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag

9.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

jumpina

