مؤسسة سوا

رؤية المؤسسة:
ترتئي «سوا» أن تكون املؤسسة الرائدة يف العمل عىل تغيري ثقافة
العنف السائدة ونرش ثقافة السالم واألمان وتوظيفها يف خدمة
التنمية البرشية واملجتمعية للوصول إىل مجتمع دميقراطي مبني
عىل املساواة والعدالة االجتامعية مستند عىل حقوق اإلنسان.
رسالة المؤسسة:
«سوا» هي مؤسسة فلسطينية غري ربحية ،تأسست عام ،1998
تعمل عىل مناهضة العنف املوجه ض ّد النساء واألطفال بكافة
أشكاله ،وتهدف إىل نرش ثقافة الالعنف واملساواة بني الجنسني
داخل املجتمع الفلسطيني ،وذلك من خالل تقديم املساندة
واإلرشاد والدعم النفيس لضحايا العنف ،برسية تامة لخدمة
املجتمع .وتقوم «سوا» بالتشبيك مع رشكاء آخرين ،وتستخدم
أحدث تقنيات التكنولوجيا املتاحة وتوظفها يف خدمة العمل
املجتمعي .وتعمل “سوا” ،مع طاقم من املوظفني املدربني تدريباً
جيدا ً وذوي خربة ومهنية عالية ،عىل تقديم املساندة واملشورة
لضحايا العنف بشكل فعال.
ومن االسرتاتيجيات املهمة التي تعمل عليها مؤسسة سوا توفري
خدمات الدعم والحامية لألطفال والنساء من ضحايا العنف ،وذلك
من خالل مركز االستامع الذي يقدم خدمة االرشاد النفيس األويل،
باإلضافة إىل مركز متخصص يف اإلرشاد النفيس االجتامعي يوفر
جلسات االرشاد الفردي.

مركز االرشاد النفسي االجتماعي
هو مركز متخصص بتقديم االرشاد النفيس االجتامعي لجميع األفراد يف املراحل العمرية
املختلفة ،ويف مجاالت الحياة املتعددة ،كاألرسة ،واملدرسة ،والعمل...الخ.
يعمل يف املركز طاقم متخصص باإلرشاد النفيس االجتامعي يقدم لك جلسة فردية
محاطة بالرسية التامة لضامن الخصوصية.
ميكنك تلقي اإلرشاد الفردي حول كافة األمور الحياتية اليومية؛ من عالقات أرسية
ألي شكل من أشكال العنف ،أو العناء من صعوبات يف الدراسة أو
وزوجية أو التعرض ّ
العمل ،أو عالقات اجتامعية مضطربة ،أو غريها....
يستقبل املركز كل فرد بحاجة للعمل عىل تعزيز ثقته بالنفس ،والقدرة عىل اتخاذ
القرار ،أوتخطي املشكالت والعقبات التي تتخلل حياته االجتامعية اليومية.
مركز االرشاد يساعدك بالتعرف عىل نقاط القوة لديك وكيفية التسلح بها ملواجهة
الحياة.
التوجه إىل مركز اإلرشاد يت ّم من خالل موعد مسبق يتم تحديده باالتصال عىل الرقم
الوطني املجاين  121وطلب خدمة اإلرشاد الفردي.
املركز مفتوح يوميا من الساعة  9صباحا حتى الساعة  6مساء.

ما هي أهمية اإلرشاد الفردي؟
أهميته اإلرشاد الفردي تكمن يف توفري بيئة آمنة محاطة بالرسية والخصوصية
للمسرتشد/ة للمشاركة مبضامني تحتاج الستشارة.
يطور اإلرشاد الفردي قدرات الشخص عىل مواجهة التحديات املحيطة به عىل اختالفها
وتزويده مبهارات متعددة ،مام يساهم يف تطوير قدراته عىل أخذ القرار السليم
واملناسب له.
تساهم هذه القدرات يف التغلب عىل األوضاع االنفعالية الناتجة جراء تعرضه ملوقف ما
أث ّر عىل عملية إدراكه وتقديره لألمور وش ّوش املفاهيم والقيم التي نشأ عليها.
تتيح خدمة اإلرشاد للفرد فرصة التعرف عىل النقاط االيجابية يف شخصيته بهدف
إكسابه مهارات جديدة تساعد عىل إعادة التوازن والثقة بالنفس ،مام ميكنه من معرفة
ما ميكنه تغيريه يف سلوكه وإدراكه بالطريقة التي يختارها لنفسه وتتالءم مع قدراته
وواقعه واحتياجاته.
مسؤولية الفرد تتحد ّد بتعيينه الهدف من توجهه لطلب اإلرشاد الفردي ،وما ينوي
تحقيقه من خالل جلسات اإلرشاد ،إذا كان ذالك يتعلق مبستقبله ومامرسة حريته ،أو
بتحديد مصريه ،وتحمل مسؤولية قراراته.
ال تقترص عملية اإلرشاد عىل تقديم نصائح أو حلول آنية يقدمها املرشد/ة ،بل تعمل،
أيضاً ،عىل متكني الفرد وتزويده بطرق وأساليب ملواجهة الصعوبات والتحديات التي
تعرتضه ،وإدارتها بنجاعة أكرب للتغلب عليها.

ماذا نعني باإلرشاد الفردي؟
اإلرشاد الفردي هي عملية تفاعلية بني طرفني ،األول هو املرشد/ة والثاين هو املسرتشد/ة.
ومبالمئة الطرفني يتم تحديد جلسة أسبوعية منتظمة ملدة ساعة بني املرشد/ة
واملسرتشد/ة .جلسة يسودها الشعور بالثقة والطأمنينة والتقبل املتبادل بني الطرفني،
ليتمكن املسرتشد/ة من التعبري عن نفسه ومشاعره بحرية دون خوف من التعرض للوم
أو تذنيب أو إصدار أحكام مسبقة.

مسبق باالتصال عىل الرقم الوطني املجاين
يتم بتحديد موع ٍد
ٍ
التوجه إىل مركز اإلرشاد ّ
 121وطلب خدمة االرشاد الفردي.
املركز مفتوح يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساء.

اذا كنت تتعرض ألي شكل من أشكال العنف ،فإن توجهك لإلرشاد الفردي هي الخطوة
األوىل لبداية التغيري يف الواقع املعاش.

