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Aramıza katılın!

Mannerheim Çocuk Hizmetleri Birliği
Mannerheim Çocuk Hizmetleri Birliği
•
1920'de kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.
•
Çocukların, gençlerin ve çocuklu ailelerin refah düzeyini artırmak için
çalışmalar yapar.
•
Finlandiya çapında hizmet verir.
•
Herhangi bir siyasi veya dini bağlantısı yoktur.
Mannerheim Çocuk Hizmetleri Birliği
•
Ulusal çapta merkezi bir örgüttür.
•
10 bölge müdürlüğü vardır.
•
588 yerel şubeye sahiptir.
•
91.000'den fazla üyesi vardır.
MLL'nin değerleri
•
Çocuklara ve çocukluk dönemine değer vermek
•
Ortak bir sorumluluğu paylaşmak
•
İnsanlık
•
Eşitlik
MLL'nin ilkeleri
•
Açıklık
•
Mutluluk
•
Arkadaşlık
•
Katılım
•
Her günün kıymetini bilmek
Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Varsinais-Suomen piiri ry
Perhetalo Heideken (Family House Heideken)
Sepänkatu 3
20700 Turku
Tel. +358 2 273 6000
info.varsinais-suomi@mll.fi
varsinaissuomenpiiri.mll.fi

Sivil Toplum Örgütleri
•
•
•

•
•
•

Sivil Toplum Örgütleri, toplumsal etkinlikler ve farkli hobileri
gerçekleştirmek amacıyla kişilere çeşitli fırsatlar sunan kuruluşlardır.
Bu örgütler aracılığıyla toplumsal konulara vurgu yapılabilir.
Pek çok kuruluşta gönüllü olarak çalışılabilir: Spor koçluğu, gönüllü
öğretmenlik veya çocuklara yardım amacıyla gönüllü yetişkin
olunabilir.
Bu örgütler aynı zamanda pek çok alanda profesyonel yardım da
sunmaktadır.
En bilinen sivil toplum örgütleri: Finlandiya Kızıl Haç Örgütü (SPR) ve
Mannerheim Çocuk Hizmetleri Birliği’ (MLL) dir.
Mannerheim Çocuk Hizmetleri Birliği (MLL) neredeyse asırlık bir
organizasyondur ve Finlandiya’nın tamanında faaliyet
göstermektedir. Amacı farklı sektörler ile işbirliği içinde, çocukların,
gençlerin ve ailelerin refah seviyesini arttırmaktır.
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Sivil Toplum Örgütleri
Finlandiya´da sektörler iş birliği içinde çalışarak refah seviyesini arttırmaya
katkıda bulunurlar. Bu işbirliği devlet, özel şirketler, sivil toplum örgütleri
ve dernekler aracılığıyla yapılmaktadır.

Gönüllü olun!
Gönüllülük, herhangi bir ücret talep etmeden yardım amaçlı diğer insanlara
vakit ayırmanızdır. Gönüllülük, yaptığınız şeylerle fark yaratabilme duygusunu hissetmenizi sağlar. Ayni zamanda gönüllü olarak yeni insanlarla tanışabilir, yeni deneyimler kazanabilirsiniz.
MLL'deki tüm gönüllüler, bir kulüp veya grubun eğitmeni olmak icin görevlerine uygun eğitim ve desteği almaktadır.
Finceniz çok iyi olmasa bile siz de MLL için gönüllü olabilirsiniz. Gönüllü olmak aslında dil öğrenmek için en iyi araçtır.

Mannerheim Çocuk Hizmetleri Derneği birçok alanda gönüllülere
ihtiyaç duymaktadır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aile kafeteryaları eğitmeni
Kulüp eğitmeni
Aile destek gönüllüsü
Çocuklar veya gençler ile gönüllü arkadaşlık
Baba-çocuk aktivitesi eğitmeni
Akran grubu eğitmeni
Gönüllü büyük ebeveynler
Göçmenler ile gönüllü arkadaşlık
Etkinlik gönüllüleri

Sizin programınıza ve kişisel ilgi alanlarınıza uygun çok sayıda gönüllülük
fırsatlarına sahibiz.
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Aileler ve çocuklara yönelik
hizmet ve faaliyetler
Aile Kafeteryaları
MLL'nin Aile kafeteryaları küçük çocuklu ailelerin diğer ebeveynlerle bir araya
gelerek deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağlayan yerdir. Çocuklar ise bu
sayede diğer çocuklarla oyun oynamanın keyfini çıkarır. Aile kafeteryalarında
sohbet edilir, kahve veya çay içilir, çocuklarla vakit geçirilir. Aynı zamanda uzman sunumlarına da yer verilir. Bu faaliyetler gönüllü eğitmenler tarafından
yürütülür.
Aile kafeteryalarına çocuklu tüm aileleri bekleriz!
Siz de aramıza katılarak Aile kafeteryalarında eğitmen olarak görev alabilirsiniz.
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Kulüpler
MLL, çocuklar ve ailelere yönelik çeşitli kulüplere sahiptir. Bu kulüplerde
çocuklar ilgilerini çekecek şeylerle meşgul olurken oynadıkları oyunlarla yeni
şeyler keşfedip öğrenirler. Kulüp ortamında çocuklar yeni arkadaşlar edinirken
diğerleriyle nasıl geçineceklerini de öğrenirler.
Tüm çocukları MLL kulüplerine bekleriz!
Siz de aramıza katılarak bir kulüp eğitmeni olabilirsiniz.

7

Aramıza katılın!

Aile Destek Gönüllüleri
MLL, çocuklu ailelere destek olmak isteyen gönüllülerin eğitimini üstlenmektedir. Aile destek gönüllüleri, aile hayatının farklı yönlerine dair yardım ve destek sağlarken anne babalara günlük hayatın zorluklarıyla baş edebilmeleri için
tavsiyelerde bulunur.
Aile destek gönüllüleri, bir veya daha fazla okul öncesi çocuğu olan veya ҫocuk
bekleyen ailelere hizmet vermektedir. Siz de aramıza katılıp gerekli eğitimleri
alarak bir aile destek gönüllüsü olabilirsiniz.

Gönüllü Arkadaşlar
Gönüllü arkadaşlık profesyonel olarak idare edilen bir uygulamadır.
Çocukların ve 6 ile 16 yaş arasi genҫlerin gönüllü arkadaşlar ile buluşmasını
sağlar. Gönüllü arkadaşlar, görevlerine yönelik eğitimi almış güvenilir yetişkinlerden oluşur ve arkadaşlık ettikleri çocuğa veya genç bireye destek sağlarlar.
Gönüllü arkadaşlar, belirlenen arkadaşlarıyla düzenli aralıklarla görüşür ve
birlikte yapmaktan hoşlandıkları bir aktiviteyi yaparlar.
Siz de bir gönüllü arkadaş istiyorsanız veya aramıza katılıp gerekli eğitimi
aldıktan sonra gönüllü arkadaş olmak istiyorsanız bizi arayın.
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Baba-Ҫocuk Aktiviteleri
Baba-çocuk aktiviteleri babalara destek sağlamak üzere tasarlanmıştır ve babalar ile çocukları arasındaki etkileşimi güçlendirmeyi amaçlar. Aktiviteler
arasında kulüpler, baba-çocuk kampları, akran grubu oturumları ile farklı etkinlikler yer alır.
Tüm babaları aramızda görmek isteriz!
Siz de aramıza katılıp gerekli eğitimleri alarak bir akran grubu eğitmeni olabilirsiniz.
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Ebeveynlere yönelik aktiviteler
Akran Grupları
Akran grupları benzer yaşam şartlarına sahip diğer ebeveynlerle tanışmanıza
olanak sağlar. Bu gruplarda diğer ebeveynlerle kendi deneyimlerinizi ve
düşüncelerinizi paylaşma fırsatı bulursunuz.
Akran grupları daima bir eğitmen tarafından idare edilir. Diğer birçok grupta
olduğu gibi ilk kez anne-baba olanlara ve öfke nöbeti çağına gelmiş çocukları
olan anne babalara yönelik ayrı gruplar bulunmaktadır.
Tüm ebeveynleri aramızda görmek isteriz!
Siz de aramıza katılarak bir akran grubu eğitmeni olabilirsiniz.
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Gönüllü Büyük Ebeveynler
MLL'nin gönüllü büyük ebeveynleri zamanlarını çocuklara ayırıp onlarla aktivitelere katılmak isteyen yetişkinlerdir. Gönüllü büyük ebeveynler MLL'nin Aile
Kafeteryalarına giderek çocuklara hikayeler okuyup onlarla oyunlar oynayabilir ve el sanatı çalışmaları yapabilirler.
Siz de gönüllü bir büyük ebeveyn olun!
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Göçmen Bir Anneyle Arkadaşlık
Göçmen bir anneyle arkadaşlık programı Fin anneleri göçmen annelerle
eşleştirerek birlikte zaman geçirmelerini ve birbirlerinin geleneklerini ve dillerini öğrenmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Fin anneler, yetkililerle
ilişkiler gibi günlük konularda arkadaş oldukları göçmen anneye tavsiyelerde
bulunabilirler.
Siz de bize katılıp bir göçmen anneye arkadaş olun!
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Etkinlikler
MLL ailenin tüm bireylerine yönelik etkinlikler ve aktiviteler de düzenler. MLL
aynı zamanda çocukların refahı ve ebeveynlik konusundaki konferanslara ev
sahipliği yapar.
Güncel bilgiler almak veya bir etkinliğe katkıda bulunmak istiyorsanız ofislerimize bekleriz!
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Çocuk Bakıcısı Hizmeti
Çocuk Bakımı
Mannerheim Çocuk Hizmetleri Birliği çocuklu ailelere yönelik
bakıcıların eğitimini üstlenip ihtiyaç duyan ailelere bakıcılık hizmeti de
sağlamaktadır. MLL'nin çocuk bakımı servisi, çocuk bakımı konusunda
geçici veya kısa vadeli ihtiyaçları karşılamak üzere oluşturulmuştur,
örneğin iş seyahatine çıkmanız gerekiyorsa veya eşinizle baş başa zaman geçirmek istiyorsanız bizi arayabilirsiniz. Bakıcılar günün her saatinde hizmet verebilirler.
Bakıcılık ücreti saat başına 9,00 €, Pazar günleri saat başına 18,00
€'dur.
Bakıcı tutmak için
tel. +358 44 030 3301
Hafta içi 08:00 ila 12:00 saatleri arası açıktır.
http://elastenhoito.fi
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Nasıl katılabilirim?
Bölge Ofislerimize uğrayın. Personelimiz size yardımcı olacaktır.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri
Perhetalo Heideken (Family House Heideken)
Sepänkatu 3
20700 Turku
Tel. +358 2 273 6000

Ayrıntılı bilgi için:
MLL Güneybatı Finlandiya Bölgesi
http://varsinaissuomenpiiri.mll.fi
Mannerheim Çocuk Hizmetleri Biriği
http://www.mll.fi
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Mannerheim Çocuk Hizmetleri Birliği (MLL)
çocukların, gençlerin ve çocuklu ailelerin
refah düzeyinin artırılmasına yönelik
çalışmalar yapan üyeliğe açık bir Sivil
Toplum Örgütüdür.
Siz de MLL'ye katkıda bulunabilirsiniz!

