خانه دختران اسپو
آشنایی با خانه دختران
سازمان جوانان کاللیوال )(Kalliolan Nuoret

خانه دختران اسپو مکانی است برای دختران جوان  ۱۰تا ۲۸ساله واقع در لپپه وآرا ).(Leppävaara
شرکت در برنامه ها و گروههای این خانه برای تمام دختران آزاد و رایگان میباشد .همچنین میتوانید برای
مشاوره و گپ زدن با کارمندان ما که همگی خانم میباشند به ما مراجعه کنید.
فعالیتهای دیگرمان:
خانه دختران اسپو با کمک پروژه آشنایی با خانه دختران اقدام به برگزاری گروههای همیاری در دیگر نقاط
اسپو مینماید .برنامه هایمان عموما در مکانهای امن مانند مدرسه ،خانه ساکنین ویا کتابخانه خواهد بود و
تمامی کارمندانمان نیز خانم میباشند .هدفمان ارائه خدمات به دختران و زنان جوان مهاجر است.
کجا؟
روزهای سه شنبه ،پنجشنبه و جمعه در کتابخانه انتره ) (Entressen kirjastoواقع در ماتین کوله
)(Matinkyläجمع خواهیم شد .با همکاری مددکاران اقدام به برگزاری برنامه های گروهی در مکانهای
مختلف و بر اساس درخواستهای شما در شهر اسپو خواهیم کرد .منطقه فعالیتمان بر مناطق ماتین کوله
بزرگ (Suur-Matinkylä) ،مرکز اسپو) (Espoon keskusو خلیج اسپو )(Espoonlahden alue
متمرکز خواهد بود.
کارمندان پروژه:
سونیا پوالککا Sonja Puolakka

نئومی کورتتمکی Noemi Kortetmäki

مددکار ارشد Vastaava ohjaaja

مددکار Ohjaaja

۰۵۰۴۶۳۷۵۰۶

۰۵۰۴۶۸۹۱۳۰

noemi.kortetmaki@espoontyttojentalo.fi sonja.puolakka@espoontyttojentalo.fi
050-4637506
050-4689130
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