Jumpina kurumu Winterthur şehrinde ikamet eden genç
kızlara yönelik danışmanlık hizmetidir. Hizmet ücretsizdir.
Jumpina’ya kimler geliyor?
- 13 ila 18 yaş arasındaki genç kızlar
- Okul hayatından meslek hayatına ve yetişkin hayatına geçiş
yapacak olanlar
Genç kızlar neden Jumpina’ya gidiyorlar?
- Çünkü okulda veya boş zamanlarında zorluklar vardır
- Çünkü hem meslek eğitimi veya başka uygun çözüm/ bağlantı
bulmak için desteğe ihtiyaçları vardır
- Çünkü yaşıtları ve yetişkinlerle çatışmaları vardır
- Çünkü aktüel yaşamlarında krizler veya zorluklar durumunda
desteğe ihtiyaçları vardır
Jumpina şu hedeflere ulaşmak istiyor
- Gençlerin eğitim aldığı okullarında kalıp mezun olmalarını
sağlamak
- Gençlerin meslek eğitimi bulmalarını veya başka bir çözüm
bulmalarını sağlamak
Jumpina şu olanakları sunmakta
- Çözüm yollarının birlikte ortaya çıkarılması
- Meslek bulma ve meslek eğitimi konusunda destek
- Örneğin mesleki hazırlık yılı gibi uygun başka bir bağlantı çözümü
bulmada yardımcı olmak
- Çatışma/anlaşmazlık konusunda arabuluculuk ve danışmanlık
yapmakta
- Zor durumlarda sosyal hizmet uzmanı desteği
- Okuldaki zorluklar için destek

- Bu hizmet haftada 1-2 randevu çerçevesinde ve en az üç aylık bir
süre içinde yapılır. Bir randevu yaklaşık 1 saat sürmektedirç
- Bu hizmetlerin yanı sıra jumpina çarşamba günleri öğlen yemeği
(Mittagstisch) de sunmakta
Jumpina’nın değer verdiği konular şunlar
- İşbirliğinin temeli olarak kızlarla güvenilir bir irtibat kurmak
- Genç Kızların bütünsel bakış açısıyla, güçlü yönlerini ve kişisel
hedefleri ile çalışmaktayız
- Çeşitli profesyonel uzmanlar (okul, yetkililer, kurumlar vb.)
arasında yakın işbirliği içerisinde çalışmaktayız
- Genç kızlarınızın iyi gelişimi için çok önemli olan ebeveynlerle
birlikte işbirliğine önem vermekteyiz
- Verilen bilgilerin gizli tutulması
Başvuru
- Genç kızlar veya veliler doğrudan müracaat edebilir
- Genç kızları, ayrıca okul veya diğer kurum ve kuruluşlar tarafından
(Öğretmenler, okul sosyal danışmanı, okul müdürü v.b.) resmi
makam veya kurumlar bize yönlendirilebilirler ve dolaysıyla bize
kayıt olabilirler
- Bizimle iletişime geçtikten sonra, bağlayıcı olmayan ilk toplantı
düzenlenir. Sonra gençler ve Jumpina-ekibi ilk giris-başlangıçı için
karar verirler.

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

