jumpina para Moças
Informação aos Pais
Quem participa do programa jumpina?
-

moças entre 13 e 18 anos
durante a transição entre a escola e o trabalho e vida adulta

Por que as jovens participam do jumpina?
-

por terem
por terem
adultos
por terem
por terem

problemas na escola e no lazer
conflitos com os jovens da mesma idade e com os
dificuldade em encontrar um estágio ou um emprego
crises de puberdade

Em tais situações as jovens necessitam muitas vezes de apoio e
orientação.

-

assistência na busca de uma solução intermediária, como por ex.
10. ano escolar, preparação Profissional, etc.

Nossa assistência dura um período de 3 a 9 meses, em reuniões de 1 a
2 vezes por semana

jumpina valoriza
-

a confiança mútua como base para um trabalho em conjunto com
as jovens
um ponto de vista global das jovens, ou seja, trabalhamos com os
pontos fortes e não só com os problemas
uma estreita cooperação entre as várias instituições profissionais
envolvidas (escola, autoridades, etc.)
a cooperação respeitosa com os pais, a qual é muito importante
para o bom desenvolvimento das filhas
confidelidade das reuniões e informações

jumpina quer atingir os seguintes objetivos

-

-

Inscrição

-

Reduzir o risco de uma exclusão antecipada da escola,
ou seja, permanecer e acabar os estudos regularmente.
Integração ou seja, encontrar e manter uma aprendizagem ou um
trabalho.

-

jumpina pode oferecer
-

juntos e em etapas encontrar as melhores soluções
mediação e aconselhamento em caso de conflitos
acompanhamento em situações difíceis
suporte nas dificuldades escolares
assistência na escolha profissional, na procura de uma vaga para
fazer a aprendizagem e na procura de emprego

-

As jovens ou os pais podem dirigir-se diretamente a nós.
As jovens também podem ser indicadas para uma consulta inicial
pela escola (professores, assistentes sociais, conselho escolar, etc)
ou por outros órgãos e autoridades.
É possível nos visitar sem compromisso algum.

Jumpina é uma oferta da cidade de Winterthur para as jovens que aqui
residem.
Nossa equipe é formada por três assistentes/pedagogos sociais

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

