Kush vjen në jump?
- Të rinjtë e moshës mes 13 dhe 18 vjeç
- në kapërcyell nga jeta shkollore ne atë profesionale dhe të të
rriturve.
Pse shkojnë të rinjtë në jump?
- Sepse kanë probleme në shkollë dhe në kohën e lirë
- Sepse kanë probleme me bashkëmoshatarët dhe të rriturit
- Sepse kanë vështirësi të gjejnë një vend për mësimin e profesionit
apo një vend pune
- Sepse kanë kriza në pubertet
Të rinjve ju duhet shpesh në faza të tilla jetësore përkrahja dhe
përcjellja
Jump synon t’i arrijë këto qëllime:
Pakësimin e rrezikut të një largimi të parakohshëm nga shkolla, do
me thënë mbetjen në shkollë dhe arritjen e një përfundimi të rregullt
shkollor.
Integrimin në botën profesionale apo në atë të punës, do me thënë
gjetjen e një vendi për mësimin e një profesioni apo të një vendi të
punës dhe ruajtjen e tij.
jump mund të ofrojë si vijon:
- Përpunimin bashkarisht të hapave të zgjidhjes
- Ndërmjetësim dhe këshillim në rast konfliktesh
- Përcjellje në rast të situatave të vështira
- Ndihmë në rast të problemeve shkollore
- Përkrahje në rast të problemeve në shkollë

-

Përkrahje në gjetjen e profesionit, në kërkimin e vendit për mësimin
e profesionit apo në kërkimin e vendit të punës
Përkrahje në kërkim të ndonjë mesozgjidhje, si për shembull të vitit
parapërgatitor profesional, të ofertave urëlidhëse

Oferta e Jump përfshin 1 deri 2 këshillime në javë gjatë një periudhe
kohore prej 3 deri në 9 muaj.
jump vlerëson
- kontaktin në besim të plotë me të të rinjtë si bazamentin e
bashkëpunimit
- ne nuk punojmë vetëm në probleme, por zbulojmë edhe anët e forta
të të rinjve
- bashkëpunimin e ngushtë mes pjesëmarrësve të ndryshëm
profesionalë (shkollës, autoriteteve, institucioneve etj.)
- bashkëpunimin e vyeshëm me prindërit, që ka një rëndësi të madhe
për zhvillimin e mirë të fëmijëve të tyre.
- trajtimin në besim të plotë të bisedave dhe informacioneve
Lajmërimi
- Të rinjtë apo prindërit mund të lajmërohen direkt tek ne
- Të rinjtë mund të lajmërohen për bisedë të parë tek ne edhe nga
shkolla (mësuesit,punëtorët sociaalë, organet shkollore etj.), nga
entet apo autoritetet e tjera.
- Në Jump edhe mund të shikohet apo të bëhet edhe një provë
joobligative
JUMP është një ofertë e Qytetit të Winterthurit për të rinjtë me
vendbanim në Qytetin e Winterthurit. Në jump punojnë tre punëtorë (e)
socilalë (e)/ pedagogë(e) socialë(e).
jump 052 267 68 27 www.jump.winterthur.ch

Hier finden Sie uns
jump – Beratungsangebot für Jungs
Palmstrasse 16
8403 Winterthur
052 267 68 27
jump@win.ch
www.jump.winterthur.ch
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 08.30-12.00 Uhr
13.30-17.00 Uhr
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Bus ab Hauptbahnhof Winterthur
Linie 2 - Richtung Seen bis
Haltestelle Fotozentrum
Linie 3 - Richtung Oberseen bis
Haltestelle Pflanzschulstrasse

Beratungsangebot

Linie 5 - Richtung Technorama
Haltestelle Pflanzschulstrasse

für 13-18jährige Jungs
zwischen Schule, Beruf und Freizeit

Linie 14 - Richtung Bahnhof Hegi
Haltestelle Pflanzschulstrasse
Palmstrasse 16

Elternprospekt Albanisch

