（Thai Version）

ภาพรวมเกีย่ วกับบริการสํ าหรับเยาวชน การบําบัดยาเสพติดและบริการปรับนิสัย
และบริการพัฒนาชุมชนในฮ่ องกง
ทิศทางการบริการ
•

เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปของคนหนุ่มสาว เราใช้รูปแบบการบริ การแบบ
องค์ รวมและบูรณาการ

•

กรมสวัสดิการสังคมสนับสนุ นและตรวจสอบองค์กรพัฒนาเอกชนในการดําเนิ นงานด้านการป้ องกัน การ
พัฒนาการและการแก้ ไขที่หลากหลายสําหรับเยาวชน เพื่อช่วยให้พวกเขาเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ มีความรับผิดชอบ
และเป็ นสมาชิกที่มีส่วนร่ วมของสังคม

A. บริการเยาวชนหลักในฮ่ องกง
การระบุและการแทรกแซงในช่วงต้น
ศูนย์ บริ การเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ
•

ศูนย์บริ การเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ (ICYSCs) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริ การเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 6 ถึง
24 ปี ในพื้นที่ ใกล้เคียง มี การให้บ ริ การในลัก ษณะองค์รวม ผ่านการประยุกต์ใช้กลยุท ธ์การแทรกแซงงาน
สังคมสงเคราะห์ที่ยืดหยุ่น (รวมถึงงานที่ช่วยเกี่ยวกับปั ญหาสังคม, งานกลุ่มและงานชุมชน) ในแพลตฟอร์ ม
ต่างๆ (เช่น ศูนย์, โรงเรี ยนหรื อชุมชน) การสร้างพันธมิตรเชิ งกลยุทธ์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตาม
ความเหมาะสม) โปรแกรมที่ ห ลากหลาย รวมถึ ง คํา แนะนํ า และการให้ ค าํ ปรึ ก ษา โครงการสนั บ สนุ น
โปรแกรมพัฒ นาการและการขัดเกลาทางสั ง คมตลอดจนโปรแกรมการมี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชนจัดทําโดย
ICYSCs สําหรับรายชื่อของ ICYSCs โปรดดูที่เว็บไซต์ของกรมสวัสดิการสังคมที่ www.swd.gov.hk
บริ การสังคมสงเคราะห์ ของโรงเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา

•

บริ การสังคมสงเคราะห์ของโรงเรี ยนดําเนิ นการตามนโยบายของ “นักสั งคมสงเคราะห์ ของโรงเรียนสองคน
ต่ อโรงเรี ยน” ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในแต่ละวันที่โรงเรี ยนมัธยมศึกษาจะมีนักสังคมสงเคราะห์ประจําอยู่
สองคนเพื่อระบุและช่วยเหลือนักเรี ยนที่ตอ้ งการความช่วยเหลือด้านวิชาการ สังคมหรื ออารมณ์ โปรดติดต่อ
โรงเรี ยนที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามข้อมูล
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โครงการดูแลหลังเลิกเรี ยน






โครงการดูแลหลังเลิกเรี ยน (ASCP) มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริการช่ วยเหลือสํ าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
(รวมถึงผู้ที่ได้ รับการวินิจฉัยว่ ามีความต้ องการพิเศษทางการศึ กษา (SEN) หรื อสงสั ยว่ าเป็ น SEN ที่กําลังรอ
การประเมินทางการแพทย์ ) ซึ่ งเป็ นชาวฮ่ องกง พ่อแม่ของพวกเขาไม่สามารถดูแลพวกเขาได้อย่างเหมาะสม
ในช่วงหลังเลิ กเรี ยนเนื่ องจากการทํางาน การหางานทําหรื อเหตุผลอื่น ๆ บริ การต่างๆ ได้แก่ ให้คาํ แนะนํา
เกี่ยวกับการบ้าน คําแนะนําสําหรับผูป้ กครองและการศึกษา การเรี ยนรู ้ทกั ษะและกิจกรรมทางสังคม สําหรับ
รายชื่อศูนย์ โปรดดูที่เว็บไซต์ของกรมสวัสดิการสังคมที่ www.swd.gov.hk
ศูนย์ ASCP ดําเนิ นการโดยการจัดหาเงินทุนด้วยตนเองและการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยม ภายใต้โครงการเงิน
ช่วยเหลือยกเว้นค่าธรรมเนี ยม SWD ให้การยกเว้นค่าธรรมเนียมเต็มจํานวน ลดค่าธรรมเนี ยมครึ่ งหนึ่งหรื อลด
ค่าธรรมเนี ยมหนึ่ งในสามสําหรับเด็กจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยให้สามารถใช้บริ การ ASCP ได้ ครอบครัว
ที่ตอ้ งการความช่วยเหลือและมีสิทธิ์สามารถติดต่อศูนย์ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงเพื่อทําการสมัคร
เพื่อเสริ มสร้างการสนับสนุนผูป้ กครองที่ทาํ งานในชัว่ โมงที่ยาวกว่าปกติ / ไม่สมํ่าเสมอ ทํางานในวันหยุดสุ ด
สัปดาห์ หรื อผูท้ ี่จะทํางาน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2014 SWD ให้ได้ใช้ Enhanced ASCP ได้ขยายเวลาให้บริ การ
ในช่วงเย็นของวันธรรมดา วันเสาร์และวันอาทิตย์ และวันหยุดโรงเรี ยนในศูนย์ ASCP บางแห่ งและให้โควต้า
ยกเว้น/ลดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
การสนับสนุนอย่างทันท่วงที
งานบริการสั งคมสงเคราะห์ นอกสถานที่สําหรั บเยาวชนประจําเขต



ทีมงานสังคมสงเคราะห์นอกสถานที่สําหรับเยาวชนประจําเขตได้ถูกจัดเตรี ยมไว้ทว่ั ทั้งเขตเพื่อเข้ าถึงและให้
คําปรึกษาและคําแนะนําแก่เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 6 ถึง 24 ปี ซึ่ งโดยปกติจะไม่เข้าร่ วมในกิจกรรมทางสังคม
หรื อเยาวชนทัว่ ไปและมี ความเสี่ ยงต่ออิ ทธิ พลที่ ไม่พึงประสงค์ บริ การนี้ มีประสิ ทธิ ภาพในการตอบสนอง
ความต้องการของเยาวชนที่มีความเสี่ ยงสู งและแก้ไขปั ญหาแก๊งเด็กและเยาวชน สําหรับรายชื่อทีมโปรดดู
เว็บไซต์ของกรมสวัสดิการสังคมที่ www.swd.gov.hk
บริ การนอกสถานที่ตลอดคืนสําหรั บวัยรุ่นที่เดินเตร่ ในเวลากลางคืน



บริ การนอกสถานที่ตลอดคืนสําหรับวัยรุ่ นที่เดินเตร่ ในเวลากลางคืนมีบริ การทัว่ ทั้งเขตเพื่อเข้าถึงวัยรุ่ นที่เดิน
เตร่ ในเวลากลางคื นซึ่ งมีความเสี่ ยงสู งที่ตอ้ งเผชิ ญกับอันตรายทางศี ลธรรมที่ อาจเกิ ดขึ้น สําหรับรายชื่ อที ม
โปรดดูเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการสังคมที่ www.swd.gov.hk
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ทีมสนับสนุนเยาวชนไซเบอร์


ทีมสนับสนุ นเยาวชนไซเบอร์ ยื่นมื อช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์อย่างมืออาชี พสําหรับเยาวชนที่มีความ
เสี่ ยงและซ่ อนเร้ น รวมถึงการให้คาํ ปรึ กษาทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์และบริ การกลุ่ม/โปรแกรม พวกเขา
จะสร้างความร่ วมมือกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในชุมชนและองค์กรอื่น ๆ เพื่อส่ งเสริ มความร่ วมมือข้ามภาคส่ วน
เพื่อตอบสนองความต้องการของเยาวชนที่มีความเสี่ ยงและซ่ อนเร้น สําหรับรายชื่อทีม โปรดดูที่เว็บไซต์ของ
กรมสวัสดิการสังคมที่ www.swd.gov.hk
บริ การสายด่ วนสําหรั บเยาวชนที่มีความเสี่ยง

•

บริ การสายด่ วนที่ ดาํ เนิ นการโดย HongKong Federation of Youth Groups (2777 8899) คือการให้คาํ ปรึ กษา
แก่เยาวชนที่มีความเสี่ ยงซึ่ งเผชิ ญวิกฤตผ่านการติดต่ อทางโทรศั พท์ บริ การที่ จดั ให้กบั ผูโ้ ทร ได้แก่ การให้
คําแนะนําและการให้คาํ ปรึ กษาทางโทรศัพท์ การให้คาํ ปรึ กษาแบบตัวต่อตัวสําหรับการแทรกแซงทันทีและ
การส่ งต่อไปยังหน่วยบริ การอื่น ๆ ที่เหมาะสม
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับเขต

•

เป้ า หมายของโครงการคื อ เด็ ก และเยาวชนอายุ 24 ปี หรื อ ตํ่า กว่ า ที่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ห รื อ อยู่ ภ ายใต้
สถานการณ์ที่ดอ้ ยโอกาสในเขต ทรัพยากรจะถูกแจกจ่ายเป็ นเงินช่ วยเหลือโดยตรงเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายใน
แต่ล ะรายการสําหรับ เด็กและเยาวชนเพื่อให้เป็ นไปตามความต้องการด้านพัฒนาการของพวกเขา ลูกค้าที่
ต้องการความช่ วยเหลื อที่รับ บริ การงานที่ ช่วยเกี่ ยวกับปั ญหาสังคมอาจติ ดต่อขอรายละเอี ยดจากนักสั งคม
สงเคราะห์ที่รับผิดชอบ
นําคนหนุ่มสาวกลับสู่ แนวทางที่ถูกต้อง
โครงการบริ การสนับสนุนชุมชน



โครงการบริ การสนับสนุนชุมชน (CSSS) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริ การสนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับการ
เตือนภายใต้โครงการพิจารณาควบคุมดูแลของตํารวจ, เยาวชนที่ถูกจับกุมและคนรอบข้างเพื่อช่วยเหลือพวก
เขาในการรวมเข้ากับ ชุ ม ชนอี ก ครั้ ง กําจัดพฤติ ก รรมที่ เบี่ ย งเบนและผิ ดกฎหมายของพวกเขา และเพื่ อลด
โอกาสในการละเมิดกฎหมาย บริ การต่างๆ ได้แก่ การให้คาํ ปรึ กษารายบุคคลและครอบครัว กลุ่มบําบัด กลุ่ม
การฝึ กทัก ษะ/การศึ ก ษา บริ ก ารชุ ม ชนโครงการป้ องกันอาชญากรรมเป็ นต้น เพื่ อการทํางานร่ วมกัน ของ
บริ การที่ดีข้ ึน ทีม CSSS แต่ละทีมจะรวมอยู่ในศูนย์บริ การเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ สําหรับรายชื่อทีม
โปรดดูเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการสังคมที่ www.swd.gov.hk
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B. บริการบําบัดและฟื้ นฟูจากยาเสพติด
ศูนย์ ให้ คําปรึ กษาสําหรั บผู้ใช้ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท


ศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาผูใ้ ช้วตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้คาํ ปรึ กษาและความช่วยเหลือแก่
ผูใ้ ช้วตั ถุออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาทจนเป็ นนิสัย / เป็ นครั้ งคราว / ที่อาจเกิดขึ้นและเยาวชนที่มีความเสี่ ยง
เพื่ อช่ วยเหลื อพวกเขาในการละเว้นจากการใช้วตั ถุ ออกฤทธิ์ ในทางที่ ผิดและพัฒ นาวิถี ชีวิตที่ ดีต่อสุ ขภาพ
บริ การต่างๆ ได้แก่ (i) การให้คาํ ปรึ กษาเป็ นกรณี ฯและกลุ่มสําหรับผูใ้ ช้วตั ถุออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาทและ
สมาชิ กในครอบครัว (ii) บริ การช่ วยเหลือเพื่อน (iii) โปรแกรมการศึ กษาเชิ งป้ องกันสําหรั บนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษา สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและองค์กรฝึ กอบรมวิชาชี พและประชาชนทัว่ ไปในระดับ
ชุ ม ชนอย่างสมํ่าเสมอ (iv) การฝึ กอบรมวิช าชี พ สํ าหรั บ ผู เ้ ชี่ ย วชาญซึ่ ง เป็ นพัน ธมิ ต รกัน และ (v) บริ ก าร
ช่วยเหลือทางการแพทย์นอกสถานที่สําหรับผูย้ ากไร้เพื่อระบุและกระตุน้ ให้พวกเขาขอรับบริ การการรักษา
และการฟื้ นฟู ส มรรถภาพตั้ง แต่ เนิ่ น ๆ สํ า หรั บ รายชื่ อ ศู น ย์ โปรดดู เว็บ ไซต์ข องกรมสวัส ดิ ก ารสั ง คมที่
www.swd.gov.hk
ศูนย์ บําบัดและฟื้ นฟูผ้ ตู ิดยาทีอ่ าศัยอยู่และบ้ านกึ่งวิถี



ศูนย์บาํ บัดและฟื้ นฟูผูต้ ิดยาที่อาศัยอยู่และบ้านกึ่งวิถีรองรับผูใ้ ช้ยาเสพติดที่ตอ้ งการแสวงหาการบําบัดยาเสพ
ติดในที่อยู่อาศัยโดยสมัครใจ การฟื้ นฟูสมรรถภาพและการรวมตัวทางสั งคม ด้วยบริ การที่ต่อเนื่ องและการจัด
เตรี ย มการดู แ ลหลัง จากนั้ น มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู ้ใ ช้ ย าเสพติ ด เลิ ก พฤติ ก รรมการเสพยาเสพติ ด
เปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมในเชิ งบวก พัฒนาทิ ศทางในชี วิตใหม่และรวมเข้ากับชุ มชนอี กครั้ง สําหรั บรายชื่ อ
ศูนย์ยอ่ ย โปรดดูเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการสังคมที่ www.swd.gov.hk
ศูนย์ ให้ คําปรึ กษาด้ านยาเสพติด



ศู น ย์ให้ ค าํ ปรึ ก ษาด้า นยาเสพติ ด มี จุดมุ่ ง หมายเพื่ อช่ วยให้ผ้ ู ใช้ ยาเสพติ ด ละเว้น จากการใช้ย าในทางที่ ผิ ด
ช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดในอดีตเพื่อคงไว้ซ่ ึงการละเว้นการเสพและช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวของผู้ใช้ ยา
เสพติดและผู้เสพยาเสพติดในอดีตให้จดั การกับปั ญหาที่เกิดจากการใช้ยาในทางที่ผิด บริ การต่างๆ ได้แก่ (i)
การให้คาํ ปรึ กษารายบุคคลและรายกลุ่ม (ii) กิจกรรมกลุ่ม (iii) บริ การช่วยเหลือเพื่อน (iv) บริ การการศึกษา
เชิงป้ องกันแก่กลุ่มเป้ าหมายต่างๆ และ (v) บริ การช่วยเหลือทางการแพทย์ในสถานที่เพื่อระบุและกระตุน้ ให้
ผูใ้ ช้ยาเสพติ ดแสวงหาบริ ก ารการรัก ษาและการฟื้ นฟู ส มรรถภาพตั้งแต่เนิ่ นๆ สําหรั บรายชื่ อศูนย์ โปรดดู
เว็บไซต์ของกรมสวัสดิการสังคมที่ www.swd.gov.hk
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C. บริการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ ชุมชน


ศูนย์ชุมชนเป็ นจุดรวมสํ าหรับทุกกลุ่มวัยในท้องที่ ซึ่ งส่ งเสริ มความสัมพันธ์ทางสังคมและการสนับสนุนซึ่ ง
กันและกัน พัฒนาความรู ้ สึกของการพึ่งพาตนเอง ความรั บผิดชอบต่อสังคมและการทํางานร่ วมกันภายใน
ชุมชน และเสริ มสร้ างศักยภาพของบุคคลและครอบครัวในการแก้ไขปั ญหาของชุมชนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน สําหรับรายชื่อศูนย์ โปรดดูเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการสังคมที่ www.swd.gov.hk
โครงการพัฒนาชุมชนระดับพืน้ ที่ใกล้ เคียง (NLCDP)



โครงการพัฒนาชุมชนระดับพื้นที่ใกล้เคียง (NLCDP) คือการให้บริ การชุ มชนที่ขาดแคลนและอยู่ชั่วคราวซึ่ ง
การจัดบริ การสวัสดิการและสิ่ งอํานวยความสะดวกไม่เพียงพอหรื อไม่มีอยู่จริ ง คาดว่าบริ การ NLCDP จะยุติ
ลงด้วยการให้บริ การตามชุมชนมากขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มที่เสี่ ยงในชุมชนและการลดลงของโครงการกวาดล้าง
พื้นที่ ที่ อยู่อาศัยชั่วคราว พื้นที่ แออัดและการเคหะเป็ นต้น สําหรับ รายชื่ อที มโปรดดู ไปที่ เว็บ ไซต์ของกรม
สวัสดิการสังคมที่ www.swd.gov.hk.
ทีมเครื อข่ายดูแลและสนับสนุน (CSNT)



ทีมเครื อข่ายดูแลและสนับสนุนมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลืออดีตผู้กระทําความผิด อดีตผู้ป่วยทางจิตและคนที่
นอนข้ างถนนในเกาลูนตะวันตก เพื่อรวมตัวเข้ากับชุมชนอีกครั้งผ่านการจัดให้มีการเข้าถึง การสนับสนุน งาน
ที่ช่วยเกี่ยวกับปัญหาสังคมและบริ การงานกลุ่ม สําหรับรายชื่อทีม โปรดดูเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการสังคมที่
www.swd.gov.hk

หน่วยเยาวชน
สาขาเยาวชนและราชทัณฑ์
กรมสวัสดิการสังคม
มีนาคม 2021
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