Ukrainska

Відділення для підлітків
та молоді
Молоді люди віком від 12 до 22 років, які прибули з України у
пошуках притулку або відповідно до директиви ЄС про тимчасовий
захист, можуть відвідати відділення для підлітків та молоді.
Відвідування такого відділення є безкоштовним.

Підтримуюча
консультація

Візит у відділення для
підлітків та молоді

Відділення для підлітків та молоді
пропонує підтримуючі консультації у
випадку, якщо вам потрібно з кимось
поговорити. Це може стосуватися
переживання горя, стресу, проблем у
стосунках чи будь-якої іншої проблеми.

Ви можете зателефонувати до відділення
для підлітків та молоді та призначити час
візиту або прийти туди у години вільного
прийому.

Персонал, який працює у відділенні
для підлітків і молоді, зобов’язаний
дотримуватися конфіденційності, а також
зобов’язаний повідомити поліції або
соціальній службі, якщо ситуація,
в якій ви перебуваєте, буде розцінена
як небезпечна для вас.

Рекомендації та
здавання аналізів
Відділення для підлітків та молоді також
пропонує:
• протизаплідні засоби
• тести на вагітність
• презервативи
• екстрену (посткоїтальну) контрацепцію
• аналізи на захворювання, які
передаються статевим шляхом
• консультації з питань, пов’язаних з
вашим тілом та сексуальним життям

При бронюванні часу візиту повідомте нам,
чи розмовляєте ви англійською або вам
потрібні послуги перекладача. Послуги
перекладача надаються безкоштовно.
Відскануйте QR-код, щоб дізнатися про
розташування відділень для підлітків і
молоді в Стокгольмі та навколишніх
областях, а також телефонні номери
даних відділень.

Engelska

Youth Clinic
All young people aged 12–22 years who have come to Sweden
from Ukraine, either as asylum seekers or in accordance
with the EU’s Temporary Protection Directive, are welcome
to a youth clinic (ungdomsmottagning, in Swedish).
All youth clinic visits are free of charge.

Counselling

Visit us

Youth clinics offer support in the form of
counselling if you feel that you need to talk
to somebody – for example, about grief,
stress, relationships, or anything else.

You can either make an appointment at
the youth clinic by telephone or just turn
up at the clinic during the times they offer
drop-in services.

Everyone who works at a youth guidance
centre is bound by professional secrecy,
and they are also obliged to report to the
relevant authority if they believe that a
person is in danger.

When you make your appointment, inform
us whether you speak English or if you need
an interpreter in another language. The
use of an interpreter is free of charge.

Advice and testing
The youth clinic also provides:
• contraceptives
• pregnancy tests
• condoms
• morning-after contraceptive pills
• testing for sexually transmitted diseases
• advice about your body or sexuality

Scan the QR code to see the location and
telephone numbers of youth clinics in
Stockholm County.

