De lyssnade på mig.
Navigatorn är en vägledningspunkt för alla i åldern 15-29 år.
Här lyssnar vi på dig.
Navigatorn är en myndighet, som inte känns som en myndighet.
Det är en plats att gå till när du inte vet vart du skall vända dig.
Navigatorn Helsingfors: Kampen, Fredriksgatan 48.
Må-Fre kl. 12-16, utan tidsbokning.

I Navigatorn får du hjälp med:
Arbetssökning

Framtidsplaner och studier

Behöver du hjälp med CV eller jobbansökan?
Kom till Navigatorn! Vi hjälper dig att söka
det första sommarjobbet och fundera din
nästa karriärtillval.

Funderar du på vilket yrke som skulle passa
dig eller var kan du studera? I Navigatorn
kan du diskutera dina planer med våra
handlerdare som hjälper dig att hitta din
egen stig till framtiden!

Att hitta en bostad

Välbefinnande

I Navigatorn hjälper vi dig att hitta en bostad!
Vi hjälper med bostadsansökningar och I
Navigatorn kan du också diskutera olika
frågor gällande till exempel hyreskontrakt
eller bostadsbidrag.

Känns livet surt? Oroar du dig över stress,
ensamhet eller dina sociala relationer?
Navigatorns psykologer och socialarbetare
lyssnar på dig och vägleder dig!

Ekonomi och skulder

Myndigheter

Grubbla inte på ekonomifrågor ensam! I
Navigatorn kan du få handledning från vår
ekonomihandledare. Med honom kan du
diskutera allt om ekonomi och skluder!

I Navigatorn kan du träffa sakkunniga från
TE-byrån varje dag! Vi hjälper dig också med
saker gällande FPA och socialtjänster. Om
du behöver hjälp med t ex. olika stöd eller
tjänster, kom till Navigatorn!

Fritid

Vad som helst!

Våra ungdomsarbetare och uppsökande
ungdomsarbetare vet vad som händer i
staden! Om du vill hitta nånting att göra eller
vill börja med en ny hobby, är Navigatorn
den rätta platsen att börja!

I Navigatorn kan du fråga och diskutera vad
som helst! Om vi inte vet det rätta svaret
söker vi upp nån som vet! I Navigatorn
bestämmer du över ditt eget liv!

Välkommen till Navigatorn!
Fredriksgatan 48, 00100 Helsingfors, Må-Fre kl. 12-16!
ohjaamo.hel.fi
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