Давайте разом зробимо світ кращим
Принципи Червоного Хреста
ЛЮДЯНІСТЬ
НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ
НЕЙТРА ЛІТЕТ
НЕЗА ЛЕЖНІСТЬ
ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
УНІВЕРСА ЛЬНІСТЬ
ЄДНІСТЬ

Зв'яжіться з нами або приходьте до нас.
ГЕЛЬСІНКІ Uudenmaankatu 32 A, 00120 Helsinki
+358 (0)9 622 4322, turvatalo.helsinki@punainenristi.fi
ЕСПОО Läkkisepänkuja 2 A 14, 02650 Espoo
+358 (0)9 8195 5360, turvatalo.espoo@punainenristi.fi
ВАНТАА Rekola Estate, Sairaalakatu 3, 01400 Vantaa
+358 (0)9 871 4043, turvatalo.vantaa@punainenristi.fi
ТАМПЕРЕ Hämeenkatu 22 C, 33200 Tampere
+358 (0)40 556 6661, turvatalo.tampere@punainenristi.fi
ТУРКУ Yliopistonkatu 24 A 15, 20100 Turku
+358 (0)2 253 9667, turvatalo.turku@punainenristi.fi
www.redcross.fi/help-and-support/
support-emergency-youth-shelter
facebook.com/turvatalo
twitter.com/turvatalo

Право кожного
на безпеку

Допомога та рекомендації
доступні цілодобово
Ви можете запитати нас про все, що стосується
під літкового віку або батьківс тва. Ми
допомагаємо людям вирішувати різноманітні
проблеми, будь то повсякденні чи надзвичайні
ситуації.
Тимчасове житло
За потреби молода людина може
переночувати в нашому прит улку. Ми
допомагаємо молоді та родинам знайти
допомогу та рішення у складних ситуаціях.

Для кожної проблеми є рішення
Вам потрібна допомога, щоб розібратися
у чомусь у вашому житті? Щось відбувається
удома або в іншому місці, що ви хотіли б змінити?
Зверніться до молодіжного притулку.
• Ви можете отримати від нас допомогу
швидко та безкоштовно.
• Ми тут для вас.
• Давайте знайдемо рішення разом!
Професіонали та волонтери Червоного
Хреста допомагають молоді та їхнім
батькам у молодіжному притулку.

”

Я можу отримати
допомогу саме з
потрібних питань,
саме тоді, коли
вона мені необхідна.

Молода людина, Тампере

Підтримка обговорення
Ми надаємо підтримку в обговоренні, щоб
допомогти молодим людям та їхнім родинам.
Разом із молодою людиною, її родиною та
іншими сторонами, які пропонують свою
підтримку, ми шукатимемо доречні рішення.
Окрім того, батьки можуть отримати від нас
допомогу щодо виховання дітей.
Іноді короткого обговорення є достатньо
для вирішення проблемної ситуації, але ми у
вашому розпорядженні доти, доки це
потрібно.
Усунення проблем зі сном
Ми допоможемо молодій людині виправити
порушений циркадний ритм, який заважає її
успішності в школі та повсякденному життю
загалом.

Підтримка самостійного життя
Ми допомагаємо молодим людям стати
самостійними та незалежними.
Онлайн-підтримка
Ми є частиною чат-проекту Sekasin, де молоді
люди можуть поговорити з надійними
дорослими про все, що може бути в їхніх
думках.

Локальна допомога та
волонтерська діяльність
Ми проводимо громадську діяльність, яка
сприяє зміцненню добробуту молоді та
родин. Ми надаємо людям можливості
зробити світ кращим.

