برنامج متكني الشباب يف املركز الفلسطيني لإلرشاد ،أحد برامج دائرة الصحة النفسية الوقائية ،والتي تهدف إىل
وقاية األشخاص من الوقوع يف املشاكل النفسية واالجتامعية يف املناطق األكرث تهميشاً.
تضم الدائرة عدة برامج ،هي :برنامج حامية الطفولة ،برنامج متكني الشباب ،برنامج متكني املرأة ،باإلضافة إىل
برنامج الصحة الجنسية واالنجابية.

ملاذا البرنامج؟

يعترب املجتمع الفلسطيني من املجتمعات الفتية حيث تقدر نسبة الشباب الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 24-15
) )%29,4وذلك حسب الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،باإلضافة إىل استهداف الشباب من قبل االحتالل
االرسائييل ،وتعرض املجتمع الفلسطيني وخاصة فئة الشباب للعديد من املشاكل السياسية ،االقتصادية ،التعليمية،
االجتامعية والصحية .ومن هنا ،جاءت الحاجة لالهتامم بتلك الفئة ،من خالل متكينهم بربامج مجتمعية.

تأسيس البرنامج:

تأسس الربنامج يف سنة  1998عىل يد مجموعة من األخصائيني النفسيني واالجتامعيني ،بعد بروز حاجة لوجود
برنامج يعنى بقضايا الشباب ،وخاصة بعد ارتفاع نسب الترسب من املدارس والزواج املبكر.
وبعد االطالع عىل عدة دراسات حول واقع الشباب عىل املستويات السياسية واالقتصادية واالجتامعية ،كان من
أحد املشاكل التي يتعرض لها الشباب ،غياب الهوية الوطنية والذاتية ،وبالتايل اقتضت الحاجة لوجود برنامج يعنى
بتعزيز الهوية الذاتية والوطنية من خالل العمل مع الشباب واألهل والبيئة املحيطة.

مناطق العمل:

يف املواقع والبلدات األكرث تهميشاً يف مدينتي القدس ونابلس ،فمدينة القدس تتعرض لهجمة استيطانية ،هدم
بيوت ،اعتقاالت ،بطالة وترسب من املدارس ،كذلك تتعرض مدينة نابلس الغالقات مستمرة ،ووضع سيايس
واقتصادي يسء.

هدف البرنامج:
متكني الشباب ببدائل للعنف ،ومساعدتهم لبلورة الهوية ملواجهة صعوبات الحياة يف املناطق األكرث تهميشاً.

الفئة املستهدفة:

الشباب والشابات من عمر  22-15عام ،ممن يواجهون مشاكل اجتامعية ،سياسية ،اقتصادية وصحية عىل املستوى
العائيل أثرت عىل سلوكياتهم ،حيث أنها مؤرشات قوية ملشاكل نفسية واجتامعية ،وتحتاج إىل تدخل وقايئ.

آلية ترشيح الشباب:

•التنسيق مع املؤسسات املجتمعية واملدارس ،من أجل ترشيح شباب/شابات لالنضامم إىل الربنامج وذلك بنا ًء
عىل املعايري الشابقة.
•التوجه الشخيص من قبل املجتمع املحيل لالنضامم إىل الربنامج يف املركز ،سوا ًء من قبل الشباب أنفسهم أو
من قبل األهل.

شروط االنضمام للبرنامج:

•أن يكون عمر الشاب/الشابة بني  22-15عام.
•أن يتوفر لديه/ها إحدى املعايري السابقة.
•موافقة خطية من قبل ويل األمر للمشاركة يف الربنامج.

آلية العمل:

•الشباب/الشابات أنفسهم ،من خالل مجموعات مختلطة ،لقاءات فردية ،باالضافة إىل جوالت وزيارات
ملؤسسات مجتمعية.
•األهل ،من خالل املحارضات ،ملساعدتهم عىل فهم احتياجات الشباب/الشابات وطرق التعامل معهم.
•املدرسة ،من خالل التعاون مع املرشدين/ات الرتبويني  ،ملتابعة وضع الطالب/الطالبات وتطورهم.

املواضيع التي يتم العمل عليها:

•يعمل الربنامج عىل بلورة الهوية الذايت لدى الشباب/الشابات ،من خالل تعزيز وعيهم لذاتهم مبضامني
أساسية هي:
•التعبري عن املشاعر.
•فهم التغريات النفسية والجسمية ملرحلة املراهقة.
•نقبل الذات ،تقبل اآلخر وتقبل االختالف بني األفراد.
•مام يساعد الشباب/الشابات عىل ايجاد بدائل للصعوبات الحياتية التي يواجهونها مع من حولهم من االهل،
املدرسة واملجتمع ،وبالتايل متكينهم للتعامل معها ببدائل إيجابية.

