كل شخص لديه الحق
يف التعامل مع أناس
آمنني

.نقوم مع ا ً بجعل العالم أفضل من قبل
.تواصل معنا أو تعال للزيارة
 هلسنكيUudenmaankatu 32 A, 00120 Helsinki هلسنكي
turvatalo.helsinki@punainenristi.fi, 09 622 4322
 إسبوLäkkisepänkuja 2 A 14, 02650 Espoo إسبو
turvatalo.espoo@punainenristi.fi, 09 8195 5360
 فانتاRekolan kartano, Sairaalakatu 3, 01400 Vantaa فانتا
turvatalo.vantaa@punainenristi.fi, 09 871 4043
 تامبيرهHämeenkatu 22 C, 33200 Tampere تامبيره
turvatalo.tampere@punainenristi.fi, 040 556 6661
 توركوYliopistonkatu 24 A 15, 20100 Turku توركو
turvatalo.turku@punainenristi.fi, 02 253 9667
nuortenturvatalo.fi
facebook.com/turvatalo
twitter.com/turvatalo

مبادئ الصليب األحمر
اإلنسانية
المساواة
الحيادية
االستقاللية
التطوع
العا لمية
الوحدة

المساعدة واالستشارات على مدار
الساعة

دعم االستقاللية
نساعد الشاب والشابة على االنتقال بمفرده والتحول إلى الحياة
المستقلة.

من الممكن سؤالنا عن أي شيء متعلق بالشباب أو الشابات أو
باألمومة واألبوة .نقدم المساعدة بخصوص مختلف المصاعب

الدعم من خالل شبكة اإلنترنت

في حاالت األمور اليومية وفي األزمات الحياتية.

نشارك في دردشة  -سيكايسين ( ،)Sekasinحيث أنه بإمكان

اإليواء المؤقت
نقدم للشاب والشابة مكان آمن للمبيت فيه عند الحاجة .نساعد
الشباب والعائالت على العثور على تسهيالت وحلول لألوضاع

كل شيء من الممكن التعامل معه
هل تحتاج إلى المساعدة الستيضاح وضعك
المعيشي؟ هل توجد في البيت أو في أماكن أخرى
أمور صعبة ،ترغب بأن تتغير؟
تواصل مع البيت اآلمن للشباب والشابات.
• سوف تحصل م ّن ا على المساعدة المجانية
بسرعة.
• نحن هنا من أجلك.
• سنبحث عن ال ُح لول مع اً.
يساعد الشباب والشابات والوالدين
في البيت اآلمن للشباب مهنيون ومتطوعو
الصليب األحمر.

”

المعيشية الصعبة.

أحصل عىل املساعدة
بخصوص األشياء املناسبة يف
ذلك الوقت الذي أكون
بحاجه إليها.
شاب/ة ،تامبيره

المساعدة الحوارية
ندعم ونساعد الشباب والشابات وعائالتهم من خالل وسائل
الحوار وال ُم حادثة .نبحث عن الحلول مع اً ،مع الشاب والشابة
والعائلة ومع الجهات األخرى الداعمة للشباب والشابات .كما
يحصل الوالدان على دعمنا ،بخصوص األمور المتعلقة باألمومة
واألبوة.
ً
أحيان ا يكون من الممكن حل األمر من خالل حوار قصير
أيض اً ،ولكن نستمع إلى الكالم طوي الً ولعدد غير محدد من
الم رات طالما كان ذلك ضروري اً.
جعل نظام و ُن سق النوم منتظم ا ً
ُ
نساعد الشاب والشابة على إصالح ن سق ونظام النوم غير ال ُم نضبط،
والذي يضر بالدوام المدرسي وتدبر األمور اليومية األخرى.

الشاب والشابة من خاللها التحدث مع شخص بالغ موثوق به،
بخصوص أي موضوع يُشغل باله.

الدعم المحلي والفعالية
التطوعية
نقوم بإنجاز الفعاليات الشعبية ،التي تعزز من رفاهية
الشباب والشابات والعائالت .نقدم اإلمكانيات للمشاركة في
جعل العالم أفضل.

