jumpina é um serviço de consultoria para as jovens que
residem na cidade de Winterthur. A consultoria é gratuita.
Quem vem à jumpina?
- jovens do sexo feminino entre 13 e 18 anos em transição entre a
escola e a vida profissional adulta
Por que as jovens participam da jumpina?
- pelos desafios existentes na escola ou no lazer
- pelos conflitos entre os jovens da mesma idade e com os adultos
- porque precisam de apoio para encontrar um aprendizado ou um
outra solução adequada
- porque necessitam de apoio e orientação para superar crises
da atual fase da vida
Jumpina quer atingir os seguintes objetivos
- permitir que as jovens permaneçam na escola ou seja, que
terminem os estudos regularmente
- ajudar as jovens a encontrar um aprendizado ou uma outra
olução adequada
Jumpina pode oferecer
- juntos e em etapas encontrar as melhores soluções
- assistência na escolha profissional e na procura de uma
vaga para o aprendizado
- assistência na busca de uma solução intermediária adequada
como por ex. ano de preparação profissional, estágios etc.
- mediação e aconselhamento nas situações difíceis
- apoio para os desafios escolares diários

- nossa consultoria dura um período de no mínimo 3 meses,
com 1 ou 2 reuniões semanais com duração de 1 hora cada
encontro
- além da consultoria jump oferece almoço nas quartas-feiras
jumpina valoriza
- a confiança mútua como base para um trabalho em conjunto
- todos os aspectos da personalidade do jovem, ou seja, nós
trabalhamos com os pontos fortes do adolescente e com suas
metas individuais
- uma estreita cooperação entre os vários profissionais
envolvidos (escola, autoridades, instituições etc.)
- a valiosa cooperação dos pais, a qual é muito importante para
o bom desenvolvimento dos filhos
- as informações são tratadas confidencialmente
Inscrição
- as jovens ou os pais podem dirigir-se diretamente a nós
- a inscrição pode ser feita também pela escola (professor,
assistente social, conselho escolar etc.) ou por outros órgãos e
autoridades
- Após o primeiro contato será marcado a primeira reunião. Só
então será decidido pelo jovem e pela equipe do jump a
continuação da consultoria.

Kontakt
Jumpina
Beratungsangebot für Mädchen
Trollstrasse 18
8400 Winterthur
Telefon:

052 267 65 88

E-Mail:

jumpina@win.ch

Homepage:

www.stadt.winterthur.ch/jumpina

Erreichbar:

Montag – Freitag

jumpina
Beratungsangebot
für 13-18jährige
Mädchen zwischen
Schule, Beruf und
Freizeit

