Väsbyn
nuorisovastaanotto
a
Täällä voit puhu

kaikesta!

Onko sinulla kysymyksiä seksistä, rakkaudesta ja ihmissuhteista?
Onko sinulla kysymyksiä kehosta ja sen toiminnasta?
Haluatko keskustella kotitilanteestasi?
Onko sinulla näppylöitä, joita haluat näyttää?
Pelkäätkö pakkoavioliittoa?
Haluatko keskustella elämästä yleisesti ottaen?
Suunnitteletko aloittavasi ehkäisyn tai haluatko uusia ehkäisyreseptin?

Meidän kanssamme voit puhua kaikesta!
Vastaamme nuorten kysymyksiin koskien kehoa, seksiä ja elämää
yleisesti ottaen. Täällä voit kysyä asioista, joista et halua keskustella
kavereiden, vanhempien tai muiden aikuisten kanssa. Mikään asia ei ole
liian iso tai liian pieni. Haluamme tukea sinua ja suhtaudumme sinuun
vakavasti.
Väsbyn nuorisovastaanotolla voit tavata kätilöitä ja kuraattoreita. Voit
myös varata ajan gynekologille ja sukupuolitautien asiantuntijalle. Kätilöt auttavat sinua kehoon, seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvissä asioissa.
Voimme esimerkiksi opastaa sinua oikean ehkäisymenetelmän tai kondomin valitsemisessa. Jokaiselle on olemassa sopiva vaihtoehto. Kuraattorit auttavat, jos haluat puhua jonkun kanssa tai keskustella vaikeista
asioista. Usein ajatusten jakaminen ulkopuolisen henkilön kanssa auttaa.

Haluatko ilmaisia kondomeja?

Henkilökunnalla on peruskoulutus HBTQ-asioissa.

Tunnetko olosi masentuneeksi tai stressaantuneeksi?

Käynnit ovat ilmaisia ja keskustelut ovat tietenkin
luottamuksellisia.

Haluatko tehdä raskaustestin?
Harrastatko seksiä, joka saa sinut voimaan huonosti?
Tarvitsetko katumuspillerin?
Haluatko keskustella sukupuoliasioista, identiteetistä tai ihmisistä?
Elätkö perheessä, jossa sinua uhkaillaan tai määräillään?
Haluatko testata, oletko saanut sukupuolitartunnan?
Tunnetko olosi vihaiseksi ja aggressiiviseksi?
Haluatko tietää abortista?
Haluatko kysyä jotakin päihteiden väärinkäytöstä?
...tai haluatko puhua jostakin ihan muusta?

Tervetuloa varaamaan aika:
Puhelinvaraus: 08-590 972 53
Verkkoajanvaraus: www.upplandsvasby.se/vasbyum
Kotisivulla on myös ajankohtaiset Drop In-ajat ja tietoa.
Muista, että sivustolta www.umo.se löydät paljon hyvää tietoa
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Saatavuus: Jos haluat kysyä jotakin toimitiloista ennen käyntiäsi, voit ottaa
meihin yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse.Voit pyytää yhteydenottoa
myös verkkovarauksen yhteydessä.

upplandsvasby.se • 08-590 970 00

upplandsvasby.se • 08-590 970 00

Henkilökunnalla on
peruskoulutus HBTQkysymyksiin liittyen

