ROMANIA

Implicaţi-vă!

Liga de asistenţă socială pentru
copii Mannerheim
Liga de asistenţă socială pentru copii Mannerheim
• este o organizaţie non-guvernamentală fondată în 1920
• Obiectivul acesteia este să promoveze starea de bine a copiilor, a tinerilor
şi a familiilor cu copii
• Îşi desfăşoară activitatea în Finlanda
• Nu are nicio afiliere politică sau religioasă
Liga de asistenţă socială pentru copii Mannerheim:
• O organizaţie centrală la nivel naţional
• 10 organizaţii la nivel de district
• 588 de asociaţii locale
• Peste 91.000 de membri
Valorile MLL
• Pune valoare pe copii şi copilărie
• Împărtăşeşte o responsabilitate comună
• Umanitate
• Egalitate
Principiile MLL
• Deschidere
• Bucurie
• Lucrul în echipă
• Participare
• Preţuirea fiecărei zile

Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Varsinais-Suomen piiri ry
Perhetalo Heideken (Casa familiei Heideken)
Sepänkatu 3
20700 Turku
Tel. +358 2 273 6000
info.varsinais-suomi@mll.fi
varsinaissuomenpiiri.mll.fi

Organizaţii civile
•
•
•
•
•
•

Organizațiile oferă multe oportunități de a participa în activitățile societății și în diferite hobbyuri.
Prin aceste organizații se poate influența în lucrurile societății.
În multe organizații se poate face muncă de voluntariat, cum ar fi de
exemplu acționa ca antrenor de sport, ca director de grupă sau ca o
persoană de sprijin pentru copil.
Organizațiile oferă, de asemenea, asistență profesională în multe domenii.
Cele mai cunoscute organizații non-guvernamentale sunt Crucea
Roșie Finlandeză (SPR) și Uniunea Mannerheim pentru Protecția Copilului (MLL).
Uniunea Mannerheim pentru Protecția Copilului (MLL) este o organizație veche aproape de o sută de ani. Zona de exploatare a organizației este întregul Finlanda. Scopul organizației este de a promova bunăstarea copiilor, a tinerilor și a familiilor cu copii în cooperare
cu diferite actori.
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Organizaţii civile
În Finlanda se influențează bunăstarea lucrând împreună. Cooperarea se
face împreună statul, companiile precum și asociațiile și organizațiile nonguvernamentale.

Deveniţi voluntari
Voluntariatul presupune investirea unei părţi din timpul dumneavoastră
pentru a lucra, fără remuneraţie, în sprijinul altor persoane. Voluntariatul vă
oferă în schimb recompensa sentimentului că aţi fost capabil/ă să faceţi diferenţa. Voluntariatul reprezintă de asemenea o modalitate de a cunoaşte
persoane noi şi de a câştiga experienţe noi.
În cadrul MLL, toţi voluntarii primesc instruire adecvată şi sprijin pentru rolul lor, de exemplu, în calitate de instructor la un club sau în cadrul vreunui
grup.
Puteţi deveni voluntar în cadrul MLL chiar dacă nu vorbiţi perfect finlandeza.
Voluntariatul este, de fapt, o ocazie extraordinară de a învăţa limba.

Liga de asistenţă socială pentru copii Mannerheim oferă nenumărate oportunităţi de voluntariat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instructor în cadrul Cafenelelor pentru familii
Instructor în cadrul unui club
Voluntar pentru sprijinirea familiilor
Prieten pentru copii sau tineri
Instructor activităţi „tata şi copilul”
Instructor grup tematic
Bunic voluntar
Prieten pentru imigranţi
Voluntar pentru evenimente

Dispunem de o gamă largă de oportunităţi de voluntariat care să se potrivească programului şi intereselor dumneavoastră personale.
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Activităţi şi servicii pentru familii
şi copii
Cafenele pentru familii
Cafenelele pentru familii organizate de MLL oferă părinţilor cu copii mici un
loc un pot întâlni alţi părinţi şi împărtăşi experienţe. Copiii se pot bucura de
ocazia de a se juca cu alţi copii. În cadrul Cafenelelor pentru familii, participanţii pot discuta, servi o cană de cafea sau ceai sau se pot juca împreună cu
copiii. Acestea găzduiesc adesea şi prezentări ale anumitor experţi. Activităţile sunt desfăşurate de către instructori voluntari.
Cafenelele pentru familii aşteaptă cu drag toate familiile cu copii!
Vă puteţi implica şi deveni chiar dumneavoastră instructor la Cafenelele pentru familii.

Implicaţi-vă!
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Cluburi
MLL pune la dispoziţie o gamă variată de cluburi pentru copii şi familii. În cadrul acestor cluburi, copiii au ocazia de a face lucruri care îi interesează şi li se
permite să se joace, să exploreze şi să înveţe în ritmul propriu. Atmosfera cluburilor îi ajută să-şi facă noi prieteni şi învaţă cum să se înţeleagă cu alţi copii.
MLL aşteaptă cu drag toţi copiii la cluburi!
Vă puteţi implica şi deveni chiar dumneavoastră instructor în cadrul cluburilor.
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Voluntari pentru sprijini familial
MLL instruieşte voluntari pentru a acţiona drept persoane de sprijin pentru
familiile cu copii. Voluntarii pentru sprijin familial oferă ajutor şi sprijin în
anumite domenii ale vieţii de familie, oferind sfaturi de educare a copiilor şi
ajutând părinţii să îşi gestioneze viaţa de zi cu zi.
Voluntarii pentru sprijin familial sunt disponibili pentru familiile cu unul sau
mai mulţi copii preşcolari, precum şi pentru familiile în care mama este însărcinată. Vă puteţi implica şi deveni chiar dumneavoastră voluntar pentru sprijin familial.

Persoane dispuse să stabilească relaţii de prietenie
Reţeaua de împrietenire reprezintă o schemă gestionată la nivel profesional
prin care anumite persoane sunt puse în legătură cu voluntari dispuşi să stabilească relaţii de prietenie. Persoanele dispuse să stabilească relaţii de prietenie sunt adulţi de încredere care au fost instruiţi pentru rolul de a oferi sprijin
copiilor sau tinerilor cu care se împrietenesc. Acestea se întâlnesc cu prietenii
lor în mod regulat pentru a petrece timp împreună şi pentru a desfăşura activităţi care le fac plăcere. Persoanele dispuse să stabilească relaţii de prietenie
sunt disponibile pentru copii şi tineri cu vârsta cuprinsă între 6 şi 16 ani.
Contactaţi-ne dacă doriţi să vă găsim o astfel de persoană, sau dacă aţi fi dispus/ă să vă implicaţi şi să primiţi instruire pentru a deveni o persoană dispusă
să stabilească relaţii de prietenie.
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Activităţi ”tata şi copilul”
Activităţile de tip ”tata şi copilul” sunt menite să sprijine meseria de tată şi să
consolideze interacţiunea dintre taţi şi copiii lor. Printre activităţi se numără
cluburile, taberele ”tata şi copilul”, sesiuni de grupuri tematice şi diferite tipuri de evenimente.
Toţi taţii sunt aşteptaţi cu drag!
Vă puteţi implica şi deveni chiar dumneavoastră instructor pentru grupurile
tematice pentru taţi.
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Activităţi pentru părinţi
Grupuri tematice
Grupurile tematice se organizează pentru relaţionarea cu alţi părinţi care
împărtăşesc aceleaşi situaţii de viaţă. Aceasta este o oportunitate de
împărtăşire a experienţelor şi sentimentelor proprii cu alţi părinţi.
Grupurile tematice sunt conduse întotdeauna de un instructor. Există grupuri
separate pentru părinţi începători şi părinţi cu copii aflaţi la vârsta acceselor
de furie, precum şi multe alte grupuri.
Toţi părinţii sunt aşteptaţi cu drag!
Vă puteţi implica şi deveni chiar dumneavoastră instructor pentru grupurile
tematice.
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Bunici voluntari
Echipa MLL de bunici voluntari este formată din adulţi care doresc să ofere în
mod voluntar timpul lor pentru a desfăşura activităţi cu copiii. De exemplu,
bunicii voluntari pot vizita cafenelele pentru familii organizate de MLL pentru
a citi poveşti, pentru a se juca, a desfăşura activităţi artistice sau de lucru manual cu copiii.
Deveniţi bunic voluntar!
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Împrieteneşte-te cu o mamă imigrantă
Schema ”Împrieteneşte-te cu o mamă imigrantă” aduce împreună mamele
finlandeze cu mamele imigrante, pentru a petrece timp împreună şi pentru a
afla mai multe despre obiceiurile şi limba fiecăreia. O astfel de prietenă poate
oferi sfaturi practice cu privire la aspectele din viaţa de zi cu zi, cum ar fi colaborarea cu autorităţile.
Implicaţi-vă şi deveniţi prietenă!

Implicaţi-vă!
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Evenimente
MLL este activă în organizarea de evenimente şi activităţi pentru întreaga familie. MLL susţine, de asemenea, cursuri cu privire la creşterea şi educaţia
copiilor.

Alăturaţi-vă pentru a primi informaţii actualizate şi pentru a ajuta la organizarea unui eveniment!
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Asistenţă socială pentru copii
Liga de asistenţă socială pentru copii Mannerheim instruieşte şi pune
la dispoziţie bone pentru familiile cu copii. Serviciul de asistenţă socială pentru copii MLL este conceput pentru a răspunde nevoilor temporare şi pe termen scurt de asistenţă în îngrijirea copiilor. Este destinat părinţilor care fac naveta la locul de muncă sau care, de exemplu,
au nevoie de o pauză pentru a petrece puţin timp împreună. Bonele
sunt disponibile la orice oră.
Tariful este de 9,00 EUR/oră, iar duminica 18,00 EUR/oră.
Rezervaţi o bonă
tel. +358 44 030 3301
Program în timpul săptămânii: 8:00 - 12:00
http://elastenhoito.fi
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Cum mă pot implica?
Vizitaţi-ne la Biroul nostru districtual, personalul nostru vă stă la dispoziţie.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri
Perhetalo Heideken (Casa familiei Heideken)
Sepänkatu 3
20700 Turku
p. 02 273 6000Tel. +358 2 273 6000

Informaţii suplimentare:
MLL Districtul de Sud-Vest Finlanda
http://varsinaissuomenpiiri.mll.fi
Liga de asistenţă socială pentru copii Mannerheim
http://www.mll.fi
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Liga de asistenţă socială pentru copii
(Mannerheim League for Child Welfare MLL) este un ONG cu aderare deschisă care are scopul de a promova starea de bine
a copiilor, tinerilor şi familiilor cu copii.
MLL invită pe toată lumea să se implice!

