فِ َرق اإلسهامات االجتماعية في
(SIG) Borlänge

ما هي فِ َرق اإلسهامات االجتماعية ()SIG؟










إن  SIGهي فريق تعاوني للشباب لألعمار  31إلى  52سنة.
يتم الحصول على الموافقة من أصحاب الحضانة والشاب نفسه .وبعد ذلك يتم التنسيق والربط
بين أشخاص السلطات المختلفة حول الشاب انطالقا من حاجاته.
يأتي ممثلو السلطات على وجه الخصوص من الخدمة االجتماعية (بما في ذلك الدعوة إلى
حضور االجتماعات) ،الشرطة ،مساعدو المكان ،العيادات الطبية الخاصة بالبلدية،
المعلمون/المدراء ،مكتب العمل ،مؤسسة إصالح المجرمين أو ما شاكلها وكذلك األشخاص
المهمين للشاب.
تتولى الخدمة االجتماعية مسؤولية فريق اإلسهام االجتماعي إضافة إلى جميع الوثائق ذات
العالقة .يتم الشروع في التحقيق استنادا إلى الفصل  33فقرة  3من قانون الخدمة االجتماعية.
ومن ث ّم يتم تنفيذ تحقيق ( SAVRYالتقييم الهيكلي لخطر العنف لدى الشباب) ،والتي هي أداة
لتقييم تواجد الخطر لدى الشباب بين  31إلى  52عاما .إن هذا يتم استخدامه في عملية االختيار
أو القرعة حول SIGعندما يكون االحتمال واردا بخصوص العودة إلى أعمال العنف
اإلجرامية أو أي جرم آخر.
تت ّم صياغة خطة تنفيذية حول كل شاب ،حيث األهداف التي باإلمكان الوصول إليها وكيفية
ذلك الوصول.
إن الهدف األساسي هو الحيلولة دون وقوع الشباب في عالم الجريمة ،تجنيدهم في عصابات
اإلجرام أو تسهيل االرتداد من الجماعات اإلجرامية.
إن واجب الكتمان والسرية مضمون لدى جميع السلطات واألشخاص ذوي العالقة والشأن.

ما هي اإلسهامات التي باإلمكان تقديمها؟
إن السلطات المختلفة وكذلك األشخاص ذوي الشأن يقدمون اإلسهامات والدعم انطالقا من حاجات
الفرد نفسه .أمثلة على هذه الحاجات انطالقا من:
 العمل اإلجرامي
 اإلدمان على المخدرات
 المشاكل المدرسية
 الظروف العائلية
 تشخيص األمراض النفسية الخ.
تشتمل اإلسهامات على ما يلي:
 المحاورة/االهتمام والدافع
 المعالجة/فرديا/العائلة
 خطط اإلجراءات ضمن المدرسة ،مكتب العمل الخ.

كيف يمكنني االتصال أو المواصلة مع SIG؟
إن كنت تعرف أحدا أو انك بنفسك بحاجة إلى معرفة  SIGفما عليك إال االتصال إلى اقرب:
 الخدمة االجتماعية
 رجل الشرطة
 المدير/المرشد/المشرف االجتماعي
 المساعد المكاني
 راعي المجرمين/مفتش الرعاية الطبية
 موظفو مكتب العمل
 آخرون مثل الطب النفسي ،LSS ،التقويم.،

معا نكون أقوياء!

