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บทสรุ ปของศูนย์ ให้ บริการสําหรั บเยาวชน ศูนย์ การบําบัดและฟื ้ นฟูผ้ ูตดิ ยาเสพติด
และการพัฒนาชุมชนในฮ่ องกง
แนวทางการให้ บริการ
•

เพื่อตอบสนองกับความต้ องการที่แตกต่างของเยาวชน
ทางศูนย์จงึ มีนโยบายในการให้ บริ การแบบองค์รวมหรื อแบบบูรณาการ

•

กรมสวัสดิการสังคมมีบทบาทในการให้ เงินช่วยเหลือและกํากับดูแลองค์กรที่ไม่ใช่องค์กร
ของรัฐ เพื่อให้ การดําเนินการขององค์กรเป็ นไปในแนวทางที่มงุ่ เน้ นการป้องกัน
การพัฒนา และการเยียวยารักษาเยาวชนในวงกว้ าง เพื่อช่วยให้ เยาวชนเติบโต
มีความรับผิดชอบ และมีสว่ นร่วมเป็ นสมาชิกในสังคม

A. ศูนย์ บริการหลักสําหรั บเยาวชนในฮ่ องกง
การจําแนกและการเข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ อง
ศูนย์ ให้ บริการเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ
•

ศูนย์ให้ บริ การเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการตังขึ
้ ้นโดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อให้ บริการสําหรั
บเด็กและเยาวชนในชุมชน ซึ่งมีอายุระหว่าง 6 ถึง 24 ปี
โดยการให้ บริ การจะเน้ นรูปแบบการบริ การแบบองค์รวม
หน้ าที่หลักคือการแนะนําและการให้ คําปรึ กษา
การให้ การสนับสนุนแก่เยาวชนที่ตกอยูใ่ นสถานการณ์คบั ขัน การขัดเกลาทางสังคม
และการพัฒนาศัยภาพและความรับผิดชอบของเยาวชนต่อสังคม หน้ าที่รอง คือ
การให้ บริ การแบบไม่ได้ นดั หมายล่วงหน้ า การสร้ างกลุม่ ผลประโยชน์ตา่ ง ๆ
โครงการภาคฤดูร้อนสําหรับเยาวชน
และการจัดหาสถานที่เพื่อเป็ นห้ องอ่านหนังสือสําหรับเยาวชน
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ เด็กและเยาวชนดังกล่าวได้ ใช้ เวลาว่างอย่างสร้ างสรรค์
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สําหรับรายการต่าง ๆ ทีนา่ สนใจของศูนย์ กรุณาดูเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซท์ของกรมสวัสดิการสังคม
www.swd.gov.hk
ศูนย์ ให้ บริการด้ านสังคมสงเคราะห์ ในโรงเรี ยน
• การให้ บริ การด้ านสังคมสงเคราะห์ในโรงเรี ยนได้ ดําเนินการตามนโยบายในอัตราส่วน
“นักสังคมสงเคราะห์ในโรงเรี ยนหนึง่ คน ต่อโรงเรี ยนมัธยมหนึง่ แห่ง”
โดยแต่ละโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาจะมีนกั สังคมสงเคราะห์ที่ทํางานแบบเต็มเวลาหนึ่งคนเ
พื่อแนะแนวและช่วยเหลือนักเรี ยนด้ านการเรี ยน สังคม และให้ คําปรึกษาปั ญหาสุขภาพจิต ทังนี
้ ้
กรุณาติดต่อโรงเรี ยนที่เกี่ยวข้ องเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
After School Care Programme โครงการดูแลหลังเลิ กเรี ยน






โครงการดูแลหลังเลิกเรี ยน (ASCP) มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริการสนับสนุนเด็กอายุ 6-12 ปี
สําหรับพ่อแม่ผ้ ปู กครองที่ไม่สามารถให้ การดูแลที่เหมาะสมแก่เด็กในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนเนื่องจา
กต้ องทํางานหรื อด้ วยเหตุผลอื่น ๆ การบริ การรวมถึงคําแนะนําในการทําการบ้ าน บริ การอาหาร
คําแนะนําและการศึกษาแก่ผ้ ปู กครอง การเรี ยนรู้ทกั ษะและกิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ
สําหรับรายชื่อของศูนย์ โปรดดูที่เว็บไซต์ของกรมสวัสดิการสังคมที่www.swd.gov.hk.
ศูนย์ ASCP ดําเนินการด้ วยทุนทรัพย์ของตัวเองและการคิดค่าธรรมเนียม ภายใต้
"โครงการเงินช่วยเหลือลดหย่อนค่าธรรมเนียม"
เงินช่วยเหลือเพื่อการยกเว้ นค่าธรรมเนียมเต็มราคาหรื อส่วนลดครึ่งหนึง่ มีให้ สําหรับครอบครัวที่มีรายไ
ด้ น้อยซึง่ มีการจ้ างงานแบบไม่มีพนั ธะผูกมัดหรื อได้ รับการฝึ กงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อใช้ ประโยชน์จาก
ASCP เพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ ใจในตนเองให้ เข้ มแข็งขึ ้น
ครอบครัวที่มีฐานะยากจนและมีสิทธิสามารถติดต่อศูนย์ที่เกี่ยวข้ องได้ โดยตรงเพื่อยื่นใบสมัคร
เพื่อเสริ มสร้ างการสนับสนุนให้ พอ่ แม่ที่ทํางานเกินเวลา/มีชวั่ โมงทํางานที่ไมสมํ่าเสมอ
ทํางานในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หรื อผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้ าทํางาน เริ่มตังแต่
้ เดือนธันวาคม
2014 ทาง ASCP ได้ ทําการปรับปรุงด้ วยการขยายชัว่ โมงการให้ บริ การในตอนเย็นวันทํางาน วันเสาร์
วันอาทิตย์และช่วงปิ ดภาคเรี ยนในศูนย์ ASCP
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บางแห่งพร้ อมยกเว้ นค่าธรรมเนียมและการลดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
การสนับสนุนอย่างเหมาะสม
ศูนย์ ให้ บริการด้ านสังคมสงเคราะห์ แก่ เยาวชนในเชิงรุ กในเขตพื้นที่ต่าง ๆ
• ทีมงานให้ บริ การสังคมสงเคราะห์แก่เยาวชนในเชิงรุกในเขตพื ้นที่ตา่ งๆ
ได้ ดําเนินการตามพื ้นฐานที่ม่งุ ขยายขอบเขตในวงกว้ างเพื่อให้ ครอบคลุม
โดยเน้ นให้ คําปรึ กษาและคําแนะนําสําหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 6 ถึง 24 ปี
ที่ปกติไม่สามารถที่จะเข้ าร่ วมกิจกรรมทางสังคมได้ หรื อกิจกรรมของเยาวชนที่ถกู จัดขึ ้นโด
ยมีความเสี่ยงและความกดดันที่ไม่พงึ ประสงค์
การให้ บริ การมีแบบนี ้ถือว่ามีประสิทธิภาพที่จะตอบสนองต่อความต้ องการของเยาวชนที่จั
ดอยู่ในกลุม่ เสี่ยงและสามารถรับมือกับปั ญหาที่กลุม่ เยาวชนก่อขึ ้นได้
สําหรับรายชื่อของทีมงาน สามารถตรวจสอบได้ ที่เว็บไซท์ของกรมสวัสดิการทางสังคม
www.swd.gov.hk
ศูนย์ ให้ บริการที่พักพิงสําหรั บเยาวชนที่เที่ยวกลางคืน
• การให้ บริ การจัดหาสถานที่พกั พิงสําหรับเยาวชนที่เที่ยวกลางคืน
ได้ ดําเนินการตามพื ้นฐานที่ม่งุ ขยายขอบเขตในวงกว้ างเพื่อให้ ครอบคลุมถึงเยาวชนที่เที่ย
วกลางคืนซึง่ มีความเสี่ยงสูงที่จะเรี ยนรู้สิ่งที่ผิดศีลธรรม หากต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม
กรุณาเข้ าไปที่เว็บไซท์ของกรมสวัสดิการทางสังคม www.swd.gov.hk
ศูนย์ บริการสายด่ วนสําหรั บเยาวชนที่มีความเสี่ยง
• การให้ บริ การสายด่วนจะดําเนินการโดยกลุม่ สหภาพเยาวชนของฮ่องกง (2777 8899)
ซึง่ เน้ นให้ คําปรึกษาอย่างรวดเร็ วฉับไวเมื่อเยาวชนเผชิญกับปั ญหาโดยสามารถติดต่อผ่า
นทางโทรศัพท์ได้ การให้ บริ การนอกจากการให้ คําแนะนําและคําปรึ กษาทางโทรศัพท์แล้ ว
ยังรวมไปถึงการให้ คําปรึกษาแบบตัวต่อตัวเพื่อการเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการแก้ ไขปั ญหาแ
ละการส่งต่อไปยังหน่วยงานให้ บริ การอื่น ๆ ที่เหมาะสมในภายหลัง
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โครงการสนับสนุนของเขตสํ าหรับการพัฒนาเด็กและเยาวชน


เป้าหมายของโครงการคือเด็กและเยาวชนอายุ 24
ปี หรื อตํ่ากว่าซึง่ ขาดแคลนทุนทรัพย์หรื ออยูภ่ ายใต้ สถานการณ์ที่เสียเปรี ยบในหลายๆ เขต
มีการแจกจ่ายทรัพยากรเป็ นการช่ วยเหลือด้ วยเงินสดโดยตรงเพื่อช่วยเหลือค่าใช้ จ่ายของแต่ละรา
ยการสําหรับเด็กและเยาวชนเพื่อตอบสนองความต้ องการในการพัฒนาของพวกเขา
ลูกค้ าที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งได้ รับบริ การเฉพาะกรณีอาจติดต่อเจ้ าหน้ าสังคมสงเคราะห์ที่ดแู ลเพื่อข
อรายละเอียดเพิ่มเติม
แนวทางการนําเยาวชนให้ กลับไปสูห่ นทางที่ถกู ต้ อง
โครงการให้ บริการสนับสนุนชุมชน

• โครงการให้ บริ การสนับสนุนชุมชน (CSSS)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยูภ่ ายใต้ โครงการประเมินและควบคุมของเ
จ้ าหน้ าที่ตํารวจ
เพื่อให้ เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้ รับการศึกษาตามหลักสูตรทัว่ ไปหรื อเข้ าทํางาน
และเพื่อลดแนวโน้ มในการกลับไปก่อความรุนแรงซํ ้า การให้ บริการประกอบด้ วย
การให้ คําปรึ กษาแก่บคุ คลและครอบครัว การเข้ ากลุม่ บําบัด
การฝึ กอบรมทักษะและการศึกษา การจัดกิจกรรมผจญภัย
สันทนาการและการบริ การชุมชน เพื่อการให้ บริ การที่ดียิ่งขึ ้น ทางทีมงาน CSSS
ได้ เข้ าไปให้ บริ การแบบบูรณาการเแก่เด็กและเยาวชนในศูนย์แต่ละศูนย์
สําหรับรายชื่อของทีมงาน กรุ ณาเข้ าไปที่เว็บไซท์ของกรมสวัสดิการทางสังคม
www.swd.gov.hk
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B. บริการรักษาและฟื ้ นฟูผ้ ูตดิ สารเสพติด
Counselling Centre for Psychotropic Substance Abusers ศูนย์ให้คําปรึ กษาสําหรับจิ ตทําร้ายสาร


ศูนย์ให้ คําปรึกษาสําหรับผู้ถกู กระทํามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ คําปรึกษาและให้ ความช่วยเหลือผู้ใช้ สารเ
สพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตเป็ นนิสัย / เป็ นครั ง้ คราว /
อาจใช้ และคนหนุ่มสาวที่มีความเสี่ยงด้ วยมุมมองที่จะช่วยเหลือพวกเขาให้ งดเว้ นจากการใช้ สารเส
พติดที่ออกฤทธิ์ตอ่ จิตและพัฒนารูปแบบการใช้ ชีวิตอย่างมีสขุ ภาพดี บริ การที่มีให้ รวมถึง (i)
การให้ คําปรึ กษาเป็ นกรณีและเป็ นกลุม่ ต่อผู้เสพสารเสพติดที่ออกฤทธิ์ตอ่ จิตและสมาชิกในครอบครัวข
องพวกเขา (ii) จัดโครงการให้ การศึกษาเพื่อการป้องกันสําหรับนักเรี ยนของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
สถาบันหลังจบมัธยมศึกษาและองค์กรการฝึ กอบรมวิชาชีพและประชาชนทัว่ ไปในระดับชุมชนอย่างส
มํ่าเสมอ (iii) การฝึ กอบรมวิชาชีพสําหรับมืออาชีพที่มีลกั ษณะคล้ ายกัน และ (iv)
บริ การทางการแพทย์ในพื ้นที่สําหรับคนยากจนเพื่อระบุและกระตุ้นให้ พวกเขาแสวงหาบริ การการรักษ
าและการฟื น้ ฟูแต่เนิ่นๆ สําหรับรายชื่อของศูนย์ โปรดดูที่เว็บไซต์ของกรมสวัสดิการสังคมที่
www.swd.gov.hk
ที่พักสําหรั บรั กษาและศูนย์ บําบัดผู้ตดิ สารเสพติด และบ้ านครึ่ งทาง

• ที่พกั สําหรับรักษาผู้ใช้ สารเสพติดศูนย์บําบัดและบ้ านครึ่งทางเปิ ดให้ บริ การสําหรับผู้ที่
ใช้ สารเสพติด ซึง่ ต้ องการหาที่พกั ชัว่ คราวเพื่อรักษาอาการติดยาเสพติด บําบัดและกลับคืนสูส่ งั คมอีก
ครัง้ ด้ วยการบริ การอย่างต่อเนื่องและการดูแลหลังพักฟื น้
ช่วยให้ ผ้ ทู ี่ตดิ สารเสพติดสามารถเลิกนิสยั การใช้
สารเสพติด บรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี
สร้ างเส้ นทางชีวิตใหม่และเข้ าไปมีสว่ นร่วมในชุมชนอีกครัง้ สําหรับรายชื่อของศูนย์ฯ
ที่ได้ รับเงินสนับสนุน กรุณาเข้ าไปดูได้ ที่เว็บไซต์ของกรมสวัสดิการสังคมที่ www.swd.gov.hk.
ศูนย์ ให้ คําปรึกษาสําหรั บสารเสพติด
• ศูนย์ให้ คําปรึกษาสําหรับสารเสพติดมีจดุ มุง่ หมายที่การให้ ความช่วยเหลือผู้ที่ใช้ สารเสพติดให้ ละเว้ นจ
ากการใช้ สารเสพติด
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ช่วยเหลืออดีตผู้ใช้ สารเสพติดในการละเว้ นและช่วยเหลือสมาชิกในครอบครั วของผู้ใช้ สารเสพติ
ดและอดีตผู้ใช้ สารเสพติด เพื่อจัดการกับปั ญหาที่เกิดจากสารเสพติด บริ การที่จดั ให้ รวมถึง (i)
ให้ คําปรึกษาเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุม่ (ii) กิจกรรมกลุม่ (iii)
บริ การด้ านการศึกษาเพื่อการป้องกันต่อกลุม่ เป้าหมายที่หลากหลายและ (iv)
บริ การการแพทย์เคลื่อนที่สําหรับผู้ที่ต้องการรับบริ การเพื่อตรวจพิสจู น์และกระตุ้นให้ พวกผู้ใช้ สารเสพ
ติดรับการรักษาและฟื น้ ฟูแต่เนิ่นๆ สําหรับรายชื่อศูนย์ฯ
กรุณาเข้ าไปดูที่เว็บไซต์ของกรมสวัสดิการสังคมที่ www.swd.gov.hk

C. การบริการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ เพื่อชุมชน
• ศูนย์เพื่อชุมชนเป็ นศูนย์รวมของกลุม่ คนทุกวัยในท้ องถิ่นเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ทางสั
งคมและการสนับสนุนเกื ้อกูลกัน การพัฒนาความรู้สกึ ในการพึง่ พาตนเอง
ความรับผิดชอบทางสังคม และความผูกพันของชุมชน
รวมทังส่
้ งเสริ มให้ บคุ คลและครอบครัวช่วยแก้ ไขปั ญหาในชุมชนและมีสว่ นร่วมในการพัฒ
นาคุณภาพชีวิตในชุมชน สําหรับรายชื่อของศูนย์
กรุณาเข้ าไปที่เว็บไซท์ของกรมสวัสดิการทางสังคม www.swd.gov.hk
โครงการพัฒนาชุมชนในเขตต่ าง ๆ (NLCDP)
• โครงการพัฒนาชุมชนในเขตต่าง ๆ (NLCDP)
เน้ นการให้ บริ การแก่ชมุ ชนที่ขาดแคลนและไม่มนั่ คงเนื่องจากสวัสดิการและสาธารณูปโภ
คไม่เพียงพอหรื อขาดแคลน การบริ การของ NLCDP
คาดหวังที่จะให้ บริ การขยายเข้ าไปในชุมชนมากขึ ้นเป็ นลําดับเพื่อให้ บริการแก่กลุม่ ที่ขาด
แคลนในชุมชน และตรวจเยี่ยมโครงการพื ้นที่บ้านพักชัว่ คราวที่ได้ รับการอนุมตั ิ
พื ้นที่ที่ไม่ได้ รับอนุญาตให้ อยู่อาศัยตามกฎหมาย
และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพักอาศัยสาธารณะ และอื่น ๆ สําหรับรายชื่อของทีมงาน
กรุณาเข้ าไปที่เว็บไซท์ของกรมสวัสดิการทางสังคม www.swd.gov.hk
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ทีมงานเครื อข่ ายในการดูแลและสนับสนุน (CSNT)
• ทีมงานเครื อข่ายในการดูแลและสนับสนุนมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก่อควา
มรุนแรง ผู้ที่เคยป่ วยทางจิต และผู้ที่อาศัยตามท้ องถนนในเขต West Kowloon
เพื่อกลับให้ กลับเข้ าไปในชุมชนโดยผ่านการติดต่อรายบุคคล การสนับสนุน
งานช่วยเหลือเกี่ยวกับปั ญหาสังคม และการให้ บริการจัดหางานแก่บคุ คล ทังนี
้ ้
หากต้ องการทราบรายละเอียด กรุณาเข้ าไปที่เว็บไซท์ของกรมสวัสดิการทางสังคม
www.swd.gov.hk

หน่วยงานเกี่ยวกับเยาวชน
สาขาเยาวชนและการแก้ ไข
กรมสวัสดิการสังคม
พฤศจิกายน 2016
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