
 

یک سازمان  (MLL)لیگ مانرهایم برای رفاه کودکان 
دولتی با امکان عضویت آزاد است که در راه رفاه   غیر

های دارای فرزند تالش  کودکان، نوجوانان و خانواده
 کند.  یم
 

MLL کند!  همه را به همکاری دعوت یم 



 همکاری کنید!

 

 

 توانم همکاری کنم؟ چطور یم

 به دفیی بخش ما مراجعه کنید، کارکنان ما آماده کمک به شما هستند. 
 

MLL غربی فنالند بخش جنوب 
Perhetalo Heideken )خانه خانواده هایدکن( 

Sepänkatu 3 
20700 Turku 

 0000 273 2 353تلفن: +
 

 
 :  اطالعات بیشیی

 MLL غربی فنالند بخش جنوب 
http://varsinaissuomenpiiri.mll.fi 

http://www.mll.fi 
 

 

 

 
 
 



 همکاری کنید!

های  دهد و در اختیار خانواده لیگ مانرهایم برای رفاه کودکان پرستاران کودک را آموزش یم
برای برآورده کردن نیازهای  MLLدهد. خدمات مراقبت از کودکان  دارای فرزند قرار یم

مدت جهت کمک به مراقبت از کودکان طرایح شده است. هدف آن والدیتی  موقت و کوتاه
احت دارند تا وقتشان را با هم  نیاز به اسیی

ً
است که الزم است سفر کاری انجام دهند یا مثال

س هستند. بگذرانند. پرستاران کودک برای تمام ساعات در دسیی

یورو به ازای هر ساعت  00.60یورو به ازای هر ساعت و روزهای یکشنبه  3.20هزینه آن 
 است. 

یک پرستار کودک رزرو کنید

تلفن: 
عاات اکیدر ر وه یازفته 3 حبص تا 0 بظدعهر

www.elastenhoito.fi

مراقبت از کودکان

18,00 9,00

+358 44 030 3301 



 همکاری کنید!

 

 

 رویدادها
 

MLL کند.  هایی برای تمام خانواده فعالیت می در زمینه سازماندهی رویدادها و برنامهMLL  همچنین
 کند.   هایی را در مورد رفاه کودکان، وظایف والدین و فرزندان برگزار می سخنرانی

 
 

 روز یا کمک به سازماندهی یک رویداد به ما بپیوندید! برای دریافت اطالعات به

 

 

 



 همکاری کنید!     

 

 

 داوطلب دوستی با یک مادر مهاجر
 

طرح "داوطلب دوستی با یک مادر مهاجر" بین مادران فنالندی با مادران مهاجر ارتباط برقرار 
کند تا با یکدیگر وقت بگذرانند و آداب و رسوم و زبان یکدیگر را یاد بگیرند. داوطلب دوستی  می
 های عملی در مورد مسائل روزمره نظیر انجام کارهای اداری ارائه کند. تواند توصیه می

 
 همکاری کنید و به یک داوطلب دوستی تبدیل شوید! 

 



 همکاری کنید!

 

 

 پدربزرگ و مادربزرگ اجتمایع
 

خواهند وقت خود  از بزرگساالنی تشکیل شده است که می MLLتیم پدربزرگ و مادربزرگ اجتماعی 
هایی با کودکان در اختیار قرار دهند. پدربزرگ و مادربزرگ  را داوطلبانه برای انجام فعالیت

سر بزنند تا برای کودکان قصه بخوانند، با  MLLهای خانواده  اجتماعی ممکن است برای مثال به کافه
 آنها بازی کنند و با آنها کارهای هنری و صنایع دستی درست کنند.

 
 به یک پدربزرگ و مادربزرگ اجتماعی تبدیل شوید!

 

 
 
 



 همکاری کنید!     

 

 

 هایی برای والدین فعالیت
 های همساالن گروه

 
های همساالن برای مالقات با والدین دیگری که شرایط زندگی مشابهی دارند در نظر گرفته  گروه

ها فرصتی برای در اختیار گذاشتن تجربیات و بیان احساسات برای والدین دیگر  شده است.  این گروه
 باشد. می

 
ای نیز  های جداگانه شود. گروه های همساالن همیشه به رهبری یک مربی برگزار می جلسات گروه

اند و همچنین والدینی که فرزندانشان در سنی هستند  دنیا آورده برای والدینی که فرزند اول خود را به
  های فراوان دیگری در نظر گرفته شده است. کنند و همچنین گروه خلقی می که کج

 
 شود! از حضور همه والدین استقبال می

 
 توانید همکاری کرده و خودتان به یک مربی گروه همساالن تبدیل شوید. همچنین می

 
 

 

 



 همکاری کنید!

 

 

 های پدر و فرزند فعالیت
 

های پدر و فرزند به منظور حمایت از نقش پدر و تقویت تعامل بین پدران و فرزندان آنها  فعالیت
های پدر و فرزند، جلسات گروه همساالن و  ها، اردوگاه ها شامل باشگاه طراحی شده است. این فعالیت

 رویدادهای مختلفی است.

 
 شود! از حضور همه پدران استقبال می

 
 های همساالن پدر تبدیل شوید. توانید همکاری کرده، آموزش ببینید تا به مربی گروه همچنین می



 همکاری کنید!     

 

 

 داوطلبان حمایت از خانواده
 

MLL های دارای فرزند فعالیت  کننده از خانواده عنوان افراد حمایت دهد تا به داوطلبان را آموزش می
های مختلف زندگی  کنند. داوطلبان حمایت از خانواده نسبت به ارائه کمک و پشتیبانی جهت جنبه

های زندگی  خانوادگی، ارائه مشاوره در مورد وظایف والدین و کمک به والدین برای انجام فعالیت
 کنند. روزمره اقدام می

 
دبستانی دارند و  گیرند که یک یا چند کودک پیش هایی قرار می داوطلبان حمایت از خانواده در اختیار خانواده

توانید همکاری کرده، آموزش ببینید و خودتان  باشد. همچنین می هایی که در آنها مادر باردار می همچنین خانواده
 به یک داوطلب حمایت از خانواده تبدیل شوید.

 
 
 

 داوطلبان دوستی 
 

شود و ارتباط افراد را با داوطلبان  ای مدیریت یم یابی داوطلبانه طریح است که به شکل حرفه دوست
کند. داوطلبان دوستی بزرگساالبی قابل اعتماد هستند که برای نقش خود آموزش  دوستی برقرار یم

طور  یعتی حمایت از کودک یا نوجوابی که با وی دوست هستند. داوطلبان دوستی خود به –اند  دیده
هابی انجام دهند که هر دو از آن  کنند تا با هم وقت بگذرانند و فعالیت منظم با دوستان مالقات یم

س کودکان و نوجوانان  لذت یم  ساله قرار دارند. 00-0برند. داوطلبان دوستی در دسیی
 

خواهید همکاری کرده و آموزش  اگر مایل هستید ارتباط شما را با یک داوطلب دوستی برقرار کنیم، یا اگر می
 ببینید تا خودتان داوطلب دوستی شوید، با ما تماس بگیرید.

 
 

 

 
 
 

 



 همکاری کنید!

 

 

 ها باشگاه
 

MLL ها، کودکان  کند. در این باشگاه ها ارائه یم های مختلف را برای کودکان و خانواده طیف وسییع از باشگاه
ان رشد خود به بازی،   پردازند و به آنها اجازه داده یم به انجام کارهابی که دوست دارند یم ی شود بر اساس میر

دازند. جو باشگاه به آنها کمک یم ی بیر ند که  کشف و یادگیر ی یاد بگیر کند دوستان جدیدی پیدا کرده و همچنیر
 توانند با دیگران کنار بیایند.  چگونه یم

 
MLL کند!  ها استقبال یم از حضور همه کودکان در باشگاه 

 

ی یم  توانید همکاری کرده و خودتان به یک مربی باشگاه تبدیل شوید.  همچنیر

 
 



 همکاری کنید!     

 

 

ها و   ها و خدمات برای خانواده فعالیت
 کودکان

 

 های خانواده کافه
 

کند تا آنها بتوانند با  های کوچک فراهم می مکانی را برای حضور والدین بچه MLL  های خانواده کافه
توانند از  والدین دیگر مالقات کرده و تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند. کودکان می

خانواده جایی است برای گپ زدن، نوشیدن   مند شوند. کافه های دیگر بهره فرصت بازی کردن با بچه
هایی توسط کارشناسان  یک فنجان قهوه یا چای و بازی کردن با کودکان. همچنین در آنها سخنرانی

 شود. ها توسط مربیان داوطلب انجام می گیرد. فعالیت انجام می

  
 کند!   های دارای فرزند استقبال می های خانواده از تمام خانواده کافه

 
 توانید همکاری کرده و خودتان به یک مربی کافه خانواده تبدیل شوید. همچنین می

 



 همکاری کنید!

 

 

 داوطلب شوید
کارهای داوطلبانه به این معنا است که بخشی از زمان خود برای انجام کار بدون دستمزد برای کمک 

به دیگران اختصاص دهید. پاداش کارهای داوطلبانه احساس خوبی است که در اثر توانایی تغییر 
دهد. انجام کارهای داوطلبانه همچنین راهی است برای مالقات با افراد جدید  اوضاع به فرد دست می

 های جدید. دست آوردن تجربه و به

 
 بهMLLدر 

ً
عنوان مربی  ، به همه داوطلبان آموزش و حمایت مناسب برای ایفای نقش خود مثال

 شود.  باشگاه یا گروه ارائه یم
 

کنید. در واقع  خوبی صحبت نیم تبدیل شوید، حتی اگر فنالندی را به MLLتوانید به ییک از داوطلبان  شما یم
ی زبان است.   انجام کارهای داوطلبانه فرصتی عایل برای یادگیر

 
 

های انجام کارهای داوطلبانه زیادی را در اختیار  لیگ مانرهایم برای رفاه کودکان فرصت
 دهد:  یم
 
 مربی کافه خانواده  •
 مربی باشگاه •
 داوطلب حمایت از خانواده •
 داوطلب دوستی برای کودکان یا نوجوانان •
 های پدر و فرزند مربی فعالیت •
 مربی گروه همساالن •
 پدربزرگ و مادربزرگ اجتمایع •
 داوطلب دوستی برای مهاجران •

 داوطلب برای رویدادها
 

ده ها و عالیق شخیص  های انجام کارهای داوطلبانه را داریم که با برنامه ای از فرصت ما طیف گسیی
 شما متناسب است. 



 همکاری کنید!     

 

 

 سازمانهای مدی  
شود. دولت، شرکتها و همچنین سازمانهای مدنی و  در فنالند از طریق همکاری بر رفاه تاثیر گذاشته می

کنند.                                                                                            انجمنها با هم همکاری می  



 سازمانهای مدی  

 
 فراهم گوناگون سرگرمیهای و اجتماعی فعالیتهای در شرکت برای را مختلفی امکانات سازمانها •

 .سازند می

 .گذاشت تاثیر اجتماعی مسائل در توان می سازمانها طریق از •

 مربی بعنوان توان می نمونە برای نمود، فعالیت داوطلبانە توان می سازمانها از بسیاری در •
 . کرد فعالیت کودکان برای کمکی شخص همچنین و گروە راهنمای ورزشی،

 . دهند می ارائە رشتەها از بسیاری در را شغلی و حرفەای کمک همچنین سازمانها •

 از (MLL) ماننرهیم کودکان از حمایت سازمان و (SPR) فنالند سرخ صلیب سازمان •
 .باشند می سازمانها شناختەشدەترین

• (MLL) آن هدف. است فنالند تمام آن فعالیتی حوزە. باشد می سال صد حدودا قدمت با سازمانی 
 دیگر سازمانهای با همکاری طریق از فرزند دارای خانوادەهای و جوانان کودکان، رفاه پیشبرد
 . باشد می



 همکاری کنید!     

 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton  
Varsinais-Suomen piiri ry 
Perhetalo Heideken (Family House Heideken) 
Sepänkatu 3 
20700 Turku 
Tel. +353 2 273 0000 
info.varsinais-suomi@mll.fi 
varsinaissuomenpiiri.mll.fi 

 لیگ مانرهایم برای رفاه کودکان

 لیگ مانرهایم برای رفاه کودکان
 تأسیس شده است 0220دولتی است که در سال  یک سازمان غیر  •
 کند های دارای فرزند تالش یم در راه رفاه کودکان، نوجوانان و خانواده •
 در رسارس فنالند فعالیت دارد •
 سیایس یا مذهتی ندارد  •

ی
 هیچ وابستیک

 
 لیگ مانرهایم برای رفاه کودکان: 

 یک سازمان مرکزی کشوری •
 ای سازمان منطقه 00 •
 انجمن محیل 533 •
 عضو 200000بیش از  •
 

 MLLهای  ارزش
 ارزش قائل شدن برای کودکان و دوران کودیک •
ک •  تقسیم مسئولیت مشیی
یت •  بشر
 برابری •
 
 MLLاصول  •
 صداقت •
 نشاط •
 صحبتی  هم •
 مشارکت •



 

 

PERSIA 

 همکاری کنید! 




