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Kimler Jump’a geliyor? 

- Okuldan iş veya yetişkinlik dönemine geçmekte olan 
- 13-18 yaş arasındaki genç delikanlılar 

Genç erkekler niçin Jump’a gelirler? 

- Çünkü hem okulda hem boş zamanlarını değerlendirmede sorunları 
vardır 

- Çünkü hem yaşıtları hem de yetişkinlerle sorunları vardır 
- Çünkü hem çıraklık yeri bulmada hem de iş bulmada sorunları vardır 
- Çünkü ergenlik döneminde sorunları vardır 

Gençler bu tür durumlarda genelde destek ve rehberliğe ihtiyaç duyarlar. 

Jump şu amaçları güder: 

- Okuldan erken ayrılma riskini azaltmak, yani delikanlıların okulda 
kalmasını  ve bitirme diploması almasını sağlamak 

- iş veya eğitim dünyasına uyum sağlatmak, yani çıraklık veya iş yeri 
bulmasını ve bulduğunu elinde tutmasını sağlamak 

Jump şu olanakları sunabilir: 

- Çözüm yollarının birlikte ortaya çıkarılması 
- Anlaşmazlık durumlarında arabuluculuk ve danışmanlık yapma 
- Zor durumlarda eşlik etmek 
- Okulla ilgili zorluklarda yardımcı olmak 
- Meslek belirlemede, çıraklık ve iş yeri aramada destek olmak 
- 10. sınıfı okuma, meslek hazırlık yılları veya geçiş çözümlerinde 

destek olma 

Bu hizmet haftada 1-2 danışmanlığı kapsar ve 3 ile 9 ay kadar sürer. 

 

 

Jump’un en çok değer verdiği konular şunlardır: 

- Delikanlılarla işbirliğinin temelini oluşturan güvenli iletişim ortamının 
sağlamak 

- Delikanlıların yalnızca problemlerini değil, özellikle onların güçlü 
oldukları yönlerini ortaya çıkarmaya çalışmak 

- Kendilerini yakından ilgilendiren uzman kişiler (anne baba, okul, 
yetkililer) arasında sıkı bir işbirliği yapmak 

- Anababayla birlikte çalışmaya değer veren  bir işbirliğine gitmek, 
çünkü biliyoruz ki çocuklarının düzgün gelişimi için bu çok önemli 

- Görüşmeleri ve bilgileri gizlilik ilkesine göre korumak 

Başvuru 

- Delikanlılar ya da anababalar doğrudan bize başvurabilirler. 
- Delikanlılar okul tarafından da (öğretmen, okul rehberlik öğretmeni 

veya yerel müffetişlik kurumları) veya diğer büro ve mercileri 
tarafından bize sevk edilebilir, başka bir deyişle öngörüşme yapmak 
için gençlerin doğrudan başvurularını yapabilirler. 

- İsteyen Jump‘a gelebilir ve hiç bir yükümlülük almadan ortamı kendi 
gözleriyle değerlendirebilir. 

Jump Winterthur’da oturan genç delikanlılara hizmet vermektedir. 
Jump’ta şu sıralar üç sosyal hizmetler uzmanı ve  sosyal eğitmen 
çalışmaktadır. 



 

 

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 
 

Linie 5 - Richtung Technorama 
Haltestelle Pflanzschulstrasse 
 
Linie 14 - Richtung Bahnhof Hegi 
Haltestelle Pflanzschulstrasse 
 
Palmstrasse 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsangebot  
für 13-18jährige Jungs 

zwischen Schule, Beruf und Freizeit 
 
 
 
 

Elternprospekt Türkisch 
 
 


