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Liên Hiệp Phúc Lợi Trẻ Em Man-
nerheim 

Liên Hiệp Phúc Lợi Trẻ Em Mannerheim 
• là một tổ chức phi chính phủ thành lập năm 1920 
• Hoạt động nhằm thúc đẩy phúc lợi dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và 

các gia đình có trẻ em 
• Hoạt động khắp Phần Lan 
• Không tham gia vào hoạt động chính trị hoặc tôn giáo  
 
Liên Hiệp Phúc Lợi Trẻ Em Mannerheim: 
• Một tổ chức trung tâm toàn quốc 
• 10 tổ chức quận 
• 588 hiệp hội địa phương 
• Hơn 91.000 thành viên 
 
Giá trị của MLL 
• Coi trọng trẻ em và tuổi thơ của các em 
• Chia sẻ trách nhiệm chung 
• Nhân đạo 
• Bình đẳng 
 
Nguyên tắc của MLL 
• Cởi mở 
• Vui vẻ 
• Coi trọng tình bằng hữu 
• Chung tay góp sức 
• Trân trọng mỗi ngày 
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Những tổ chức thiện nguyện phi 
chính phủ 
• Các tổ chức phi chính phủ có mở ra nhiều cơ hội để bạn có thể tham gia 

vào hoạt động của xã hội và mọi loại sở thích khác nhau. 
• Bạn có thể gây tác động đến những công việc trong xã hội qua các tổ 

chức phi chính phủ. 
• Một số tổ chức phi chính phủ có chương trình làm thiện nguyện, thí dụ 

như làm huấn luyện viên thể thao, hướng dẫn viên của nhóm hay với 
tính cách làm bạn tin thần cho trẻ em. 

• Các tổ chức này cũng có đưa ra nhiều dịch vụ chuyên ngành ở nhiều 
ngành nghề khác nhau. 

• Những tổ chức phi chính phủ được biết đến nhiều nhất là Hội Hồng Thập 
Tự Phần Lan (SPR) và Hội Bảo Vệ Nhi Đồng Mannerheim (MLL) 

• MLL là hội đã từng hoạt động gần 100 năm. Hoạt động của hội bao phủ 
toàn nước Phần Lan. Mục tiêu của hội là phát triển sức khỏe tinh thần 
của trẻ em, thanh thiếu niên và những gia đình có con nhỏ bằng cách 
cộng tác với các nhà chức trách khác nhau. 
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Những tổ chức thiện nguyện phi 
chính phủ 
Ở Phần Lan có thể gây tác động cho sức khỏe tinh thần bằng hình thức cộng 
tác với nhau. Sự cộng tác này đều được mọi nơi như chính phủ, các công ty 
cũng như các tổ chức phi chính phủ và cá hội thiện nguyện. 
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Trở thành tình nguyện viên 
Tình nguyện là khi bạn dành một ít thời gian để làm việc không lương nhằm 
giúp đỡ người khác. Tình nguyện mang lại phần thưởng là bạn cảm thấy có 
ích khi có thể tạo nên sự khác biệt. Tình nguyện cũng là cách để gặp gỡ những 
con người mới và có được những trải nghiệm mới. 
Tại MLL, tất cả các tình nguyện viên đều được đào tạo phù hợp và hỗ trợ cho 
vai trò của họ, ví dụ như hướng dẫn viên câu lạc bộ hoặc nhóm. 
Bạn có thể làm tình nguyện viên cho MLL ngay cả khi không thành thạo tiếng 
Phần Lan. Thực ra, tình nguyện là cách thú vị để học ngôn ngữ. 
 
Liên Hiệp Phúc Lợi Trẻ Em Mannerheim mang đến nhiều loại cơ hội hoạt động 
tình nguyện: 
• Hướng dẫn viên quán cà phê gia đình  
• Hướng dẫn viên câu lạc bộ 
• Tình nguyện viên hỗ trợ gia đình 
• Người bầu bạn cho trẻ em hoặc thanh thiếu niên 
• Hướng dẫn viên hoạt động bố-con 
• Hướng dẫn viên nhóm đồng đẳng 
• Ông bà chung 
• Bầu bạn cho người nhập cư 
• Tình nguyện viên sự kiện 
 
Chúng tôi có nhiều cơ hội hoạt động tình nguyện phù hợp với lịch trình và sở 
thích cá nhân của bạn. 
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Các hoạt động và dịch vụ dành 
Quán cà phê gia đình 

Quán cà phê gia đình của MLL cung cấp cho các bậc bố mẹ có con nhỏ một 
nơi để họ có thể gặp gỡ lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm. Các em có thể tận 
hưởng cơ hội chơi đùa với những trẻ khác. Quán cà phê gia đình là nơi để tán 
gẫu, thưởng thức ly trà hoặc tách cà phê và vui chơi với trẻ em. Đó cũng là 
nơi tổ chức các buổi thuyết trình của chuyên gia. Các hoạt động này được 
quản lý bởi hướng dẫn viên tình nguyện. 

Quán cà phê gia đình chào đón mọi gia đình có trẻ em!   

Bạn cũng có thể tham gia và trở thành hướng dẫn viên Quán cà phê gia đình. 
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Câu lạc bộ 
 
MLL quản lý nhiều câu lạc bộ khác nhau dành cho trẻ em và gia đình. Tại các 
câu lạc bộ này, các em có thể thoải mái làm những điều mình thích và được 
phép vui chơi, khám phá, học hỏi vừa sức. Môi trường tại các câu lạc bộ này 
giúp các em làm quen bạn mới cũng như học cách sống hòa thuận với người 
khác. 

MLL chào đón mọi trẻ em đến các câu lạc bộ này! 

Bạn cũng có thể tham gia và trở thành hướng dẫn viên câu lạc bộ. 
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Tình nguyện viên hỗ trợ gia đình 
 
MLL đào tạo tình nguyện viên hoạt động như những nhân viên hỗ trợ cho các 
gia đình có trẻ em. Tình nguyện viên hỗ trợ gia đình trợ giúp và hỗ trợ nhiều 
khía cạnh khác nhau của đời sống gia đình, tư vấn về cách làm bố mẹ và giúp 
các bậc bố mẹ đương đầu với cuộc sống hàng này. 
 
Tình nguyện viên hỗ trợ gia đình luôn có sẵn đối với các gia đình có một hoặc 
nhiều trẻ nhỏ chưa đi học cũng như các gia đình có bà mẹ đang mang thai. 
Bạn cũng có thể tham gia và tập huấn để trở thành tình nguyện viên hỗ trợ 
gia đình. 
 
 
 

Người bầu bạn 
 
Người bầu bạn là một chương trình quản lý chuyên nghiệp phù hợp cho các 
cá nhân với tình nguyện viên làm bạn. Người bầu bạn là những người lớn 
đáng tin cậy đã được đào tạo cho vai trò của họ – nhằm hỗ trợ trẻ em hoặc 
thanh thiếu niên mà họ kết bạn. Người bầu bạn thường xuyên gặp gỡ bạn bè 
của họ để ở cùng nhau và thực hiện các hoạt động yêu thích của cả hai. Người 
bầu bạn luôn có sẵn đối với trẻ em và thanh thiếu niên ở độ tuổi 6–16. 
 
Liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn được giới thiệu một người bầu bạn hoặc 
nếu bạn muốn tham gia và tập huấn để trở thành người bầu bạn. 
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Hoạt động bố-con 
 
Hoạt động bố-con được thiết kế để hỗ trợ vai trò làm bố và tăng cường quan 
hệ tương tác giữa bố và con. Các hoạt động bao gồm câu lạc bộ, trại hè bố-
con, họp nhóm đồng đẳng và nhiều loại sự kiện khác nhau. 
 
Tất cả các ông bố đều được chào đón! 
 
Bạn cũng có thể tham gia và tập huấn để trở thành hướng dẫn viên cho các 
nhóm ông bố đồng đẳng. 
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Nhóm đồng đẳng 
 
Nhóm đồng đẳng là nơi gặp gỡ cho những ông bố bà mẹ khác có cùng cảnh 
ngộ trong cuộc sống. Đây là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm và cảm giác với các 
ông bố bà mẹ khác. 
Nhóm đồng đẳng luôn có hướng dẫn viên phụ trách. Có các nhóm riêng dành 
cho những người mới làm bố mẹ lần đầu và các ông bố bà mẹ có con nhỏ 
cũng như nhiều nhóm khác.  
 
Tất cả các ông bố bà mẹ đều được chào đón! 
 
Bạn cũng có thể tham gia và trở thành hướng dẫn viên nhóm đồng đẳng. 
 
 

Hoạt động dành cho bố mẹ 
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Ông bà chung 

Nhóm ông bà chung của MLL gồm những người lớn muốn tự nguyện dành 
thời gian và thực hiện các hoạt động cùng với trẻ em. Ví dụ: ông bà chung có 
thể đến thăm các Quán cà phê gia đình của MLL để đọc truyện, vui chơi và 
làm thủ công mỹ nghệ cùng với trẻ. 

Trở thành ông bà chung! 
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Bầu bạn với bà mẹ nhập cư 
 
Chương trình "Bầu bạn với bà mẹ nhập cư" gắn kết bà mẹ Phần Lan với các bà 
mẹ nhập cư để ở cùng nhau cũng như học hỏi phong tục và ngôn ngữ của 
nhau. Người bầu bạn có thể tư vấn hữu ích về các vấn đề hàng ngày như giao 
tiếp với viên chức. 
 
Hãy tham gia và trở thành người bầu bạn! 
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Sự kiện 

MLL tích cực tổ chức các sự kiện và hoạt động dành cho cả gia đình. MLL cũng 
tổ chức các bài thuyết trình về phúc lợi trẻ em, tư cách bố mẹ và vai trò làm 
bố mẹ.   

Hãy tham gia để nhận thông tin cập nhật hoặc để giúp tổ chức sự kiện! 
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Dịch vụ giữ trẻ 

Liên Hiệp Phúc Lợi Trẻ Em Mannerheim đào tạo và cung cấp bảo mẫu 
cho các gia đình có trẻ em. Dịch vụ giữ trẻ của MLL được thiết kế 
nhằm đáp ứng nhu cầu hỗ trợ giữ trẻ tạm thời và ngắn hạn. Chẳng 
hạn, dịch vụ này dành cho các bố mẹ phải đi công tác hoặc những 
người cần nghỉ ngơi để ở cùng nhau. Bảo mẫu luôn có sẵn ở mọi 
khung giờ.  

Phí dịch vụ là 9,00 Euro mỗi giờ, Chủ Nhật là 18,00 Euro mỗi giờ. 

Đăng ký bảo mẫu 
ĐT: +358 44 030 3301
Mở cửa ngày thường: 8 giờ sáng đến 12 giờ chiều 
http://elastenhoito.fi

. 
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Tôi có thể tham gia bằng cách nào? 
Hãy ghé thăm chúng tôi tại Văn phòng khu vực, nhân viên của chúng tôi luôn 
có mặt để hỗ trợ bạn. 
 

MLL:n Varsinais-Suomen piiri 
Perhetalo Heideken 
Sepänkatu 3 
20700 TURKU 
p. (02) 2736 000  

 
Thông tin thêm: 
 
 MLL khu vực tây nam Phần Lan 

http://varsinaissuomenpiiri.mll.fi 
 
 Liên Hiệp Phúc Lợi Trẻ Em Mannerheim 

http://www.mll.fi  
 

 

 
 
 



 

 

Liên Hiệp Phúc Lợi Trẻ Em Mannerheim (MLL) 
là một tổ chức phi chính phủ (NGO) không giới 
hạn tư cách thành viên nhằm thúc đẩy phúc 
lợi dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và các 
gia đình có trẻ em. 
 
Chúng tôi luôn chào đón bạn tham gia hoạt 
động! 




