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พระวจนะของพระเจ้าและวิทยาศาสตร์ต่างล้วนยืนยันว่า เด็กจะเจริญเติบโตได้ดที สี ่ ุดคือการ
ได้อยู่ในครอบครัวทีอ่ บอุ่นแข็งแรง ซึง่ สาหรับเด็กกลุ่มเปราะบางและครอบครัวทีม่ คี วามเสีย่ ง
แล้ว การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวพร้อมทางเลือกในการเลี้ยงดูทหี ่ ลากหลาย
จะช่วยให้เกิด“การดูแลเด็กอย่างครอบคลุมต่อเนือ่ ง” ได้เป็ นอย่างดี และสามารถตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะของเด็กแต่ละคนได้ ทัง้ ยังเป็ นการขยายโอกาสให้เด็กได้เติบโตอยู่ใน
ครอบครัวทีด่ ูแลเอาใจใส่ได้สูงสุดอีกด้วย
หน่วยงานต่าง ๆ ทีใ่ ห้บริการเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบสถานสงเคราะห์ในปั จจุบนั เช่น สถานสงเคราะห์เด็ก
ก าพร้าหรือบ้านพัก เด็ก ส่วนใหญ่ ล้วนอยู่ใ นจุด ที่สามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบการทางานให้ไ ปสู่การ
สนับสนุนให้เกิดการเลี้ยงดูเด็กภายในครอบครัวได้ ซึ่งรูปแบบการทางานเหล่านี้จะต้องมีเจ้าหน้าที่ทมี่ ขี ดี
ความสามารถ มีผู้สนับสนุนทุนที่อุทิศ ทุ่ม เท รวมทัง้ มีความสัม พันธ์ ที่ดีกบั ชุมชนที่ทางานอยู่ด้วย สิง่
เหล่านี้จะเอื้อให้หน่วยงานเหล่านัน้ เป็ นผูม้ บี ทบาทสาคัญในเรื่องการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัว
วัตถุประสงค์
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การเข้าไปทางานในรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กแบบใหม่น้ี อาจเป็ นเรื่องทีเ่ ราไม่มปี ระสบการณ์การทางานมา
ก่อน จึงทาให้เกิดคาถามมากมายว่าเด็กจะได้รบั การเลี้ยงดูอย่างดีหรือไม่ ? ผูส้ นับสนุนทุน ภาคีหนุ้ ส่วน
จะมีค วามคิ ด เห็น อย่ า งไร? เราจะประสบความส าเร็จ หรือ ไม่ ? ซึ่ง ท าให้เ กิด ความไม่ม นั ่ ใจในการ
ดาเนินการในรูปแบบใหม่น้ีเพื่อเป็ นการขจัดข้อสงสัยบางประการออกไป องค์กรพันธมิตรคริสเตียนเพื่อ
เด็กกาพร้า (Christian Alliance for Orphans : CAFO) ร่วมกับองค์กรความหวังและบ้านเพื่อเด็ก (Hope
and Homes for Children) และองค์ก รความเชื่ อ สู่ ก ารกระท า (Faith to Action Initiative) ได้จ ัด การ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ โดยใช้กรณีศึกษาจากเหตุการณ์สมมุติ เป็ นเรื่องราวเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์ที่
กาลังเตรียมตัวย้ายเด็กทีใ่ นการดูแลให้กลับคืนสู่การเลี้ยงดูแบบครอบครัว ซึ่งรูปแบบการประชุมนี้ได้รบั
การออกแบบมาเพื่อเป็ นพืน้ ทีแ่ ลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างผู้เข้าร่วมการประชุม อีกทัง้ ยังเป็ นการสนับสนุ น
ให้ผทู้ เี่ กี่ยวข้องในสถานสงเคราะห์เด็กใด้มโี อกาสคิดใคร่ครวญถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวไปสู่
การดูแลเด็กในรูปแบบครอบครัว โดยผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้เรียนรู้ผ่านการทากิจกรรมต่าง ๆ และ
การอภิปรายหารือเพื่อวางแผนนาไปใช้กบั องค์กรสมมุติทชี่ ่อื ว่า “บ้านพักเด็กแห่งความหวัง” เครื่องมือนี้

หน้า |2

ได้รบั การปรับปรุงมาจากกิจกรรมแบบฝึกหัดที่ใช้ในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ซึ่งออกแบบโดย ดร. ดี
เลีย ป๊ อบ
การใช้ก รณี ศึกษาที่สมมติข้นึ มานี้ จะช่วยให้ผู้เข้าร่ วมการประชุ มได้ค้นหาองค์ป ระกอบต่ าง ๆ ของ
กระบวนการเปลีย่ นแปลงได้ ในขณะเดียวกันยังได้ช่วยขจัดความรูส้ กึ ซับซ้อนที่อาจเกิดขึน้ หากต้องคิด
ว่าองค์กรที่ตนทางานอยู่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานไป ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้
เรียนรู้และฝึ กไปกับการคิดประมวลผลข้อมูลใหม่ การทบทวนสะท้อนคิดว่าสิง่ ใดที่เป็ นประโยชน์ แ ละ
สามารถทาให้เป็ นไปได้จริงสาหรับเด็กที่อยู่ในความดูแล นอกจากนี้ ผูเ้ ข้าร่วมการประชุมยังได้รบั โอกาส
ในการวางแผนปรับระบบการดาเนินงานในขัน้ ต่อไป ผ่านการอภิปรายแลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ ายในกลุ่มและ
ภายใต้การชี้แนะจากผูน้ ากลุ่มทีม่ ปี ระสบการณ์

แนวทางการใช้ค่มู ือฉบับนี้
คู่มอื นี้ อนุญาตให้หน่วยงานหรือบุคคลทีม่ คี วามสนใจศึกษาสารวจ หรือสนใจเรียนรูเ้ กี่ยวกับทางเลือกใน
การเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวนาไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งผูใ้ ช้งานสามารถแปลภาษาหรือ
ปรับเปลีย่ นถ้อยความบางประการเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิน่ ได้ตามความเหมาะสม โดย
ขอให้ยงั คงความหมายขององค์ประกอบหลักไว้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การประชุมควรขอความร่วมมือให้ผเู้ ข้าร่วม
การประชุม ได้กรุณาให้ขอ้ มูลตามแบบประเมินผล เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาเครื่องมือนี้ให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

หน้า |3

สารบัญ
1
วัตถุประสงค์
แนวทางการใช้คู่มอื ฉบับนี้
คาแนะนาสาหรับวิ ทยากร

5

การเลือกผูน้ ากลุ่ม
อุปกรณ์และเอกสารทีต่ ้องใช้
แนวทางกรอบการพูดของวิทยากร
ตัวอย่างกาหนดการ

7

กาหนดการสาหรับ 3 ชัวโมง
่
กาหนดการสาหรับ 1 วัน
คาแนะนาสาหรับผู้นากลุ่ม

11

บทบาทหน้าทีข่ องผูน้ ากลุ่ม
สาระสาคัญ
การบริหารเวลา

กรณี ศึกษา
ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

13

สารบัญ

บทนา

หน้า |4

ประวัติ
บ้านพักเด็ก

สารบัญ

เด็ก
ครอบครัว
เจ้าหน้าที ่
การหาทุน
ชุมชน
รัฐบาล
การเปลีย่ นแปลงให้เด็กไปสู่การเลี้ยงดูแบบครอบครัว
กิ จกรรม

20

การมีส่วนร่วม
การจัดการรายกรณี
ครอบครัว
การเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์
การวัดผล
การรณรงค์หาทุน
แหล่งข้อมูลอ้างอิ งเพิ่ มเติ ม

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

52

หน้า |5

ขอขอบคุณ ทีจ่ ัดกระบวนการเรีย นรู้โดยใช้ “คู่มือเพือ่ ขยายการดูแ ลเด็ก อย่ างครอบคลุ ม
ต่อเนือ่ ง: สถานการณ์จาลองเพือ่ ก้าวสู่อ้อมกอดของครอบครัว” เป้ าหมายของการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการคือการสร้างสิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัยและดูแลเอาใจใส่ โดยเปิดโอกาสให้บุคคลและ
หน่วยงานได้พจิ ารณาถึงกระบวนการเปลีย่ นแปลงจากการเลี้ยงดูเด็กทีม่ คี วามเปราะบางจาก
รูปแบบสถานสงเคราะห์ไปสู่การเลี้ยงดูโดยใช้ครอบครัวเป็นพื้นฐาน
การเลือกผู้นากลุ่ม
ผูน้ ากลุ่มมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อความสาเร็จในจัดกิจกรรมเรียนรูน้ ้ี แม้ว่าการเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในหัวข้อนี้
จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ แต่อาจไม่จาเป็ นเลยเสียทีเดียวในที่น้ี ในกรณีที่ผู้นากลุ่มยังมีประสบการณ์ใน
หัวข้อทีไ่ ด้รบั มอบหมายไม่มากนัก กรุณาจัดให้มผี ทู้ มี่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์อยู่ดว้ ยในทีน่ นั ้ เพื่อคอยให้
ความช่วยเหลือในยามจาเป็ น หากไม่สามารถจัดให้มผี เู้ ชีย่ วชาญทางด้านวิชาการเฉพาะด้านอยู่ดว้ ยในที่
นัน้ ได้แล้ว ขอให้ผู้นากลุ่มรวบรวมข้อคาถามทัง้ หมดนาไปสอบถามกับผู้ รู้ในด้านนัน้ และนากลับมาตอบ
สมาชิกกลุ่มในโอกาสต่อไป ทัง้ นี้ ผู้นากลุ่มควรอ่านกรณีศึกษา ข้อแนะนาสาหรับผู้นากลุ่ม คาอธิบาย
กระบวนการกลุ่มและแนวคาถามสาหรับการอภิปรายให้เป็ นที่เข้าใจล่วงหน้า ก่อนเริ่มการประชุมเพื่อ
เป็ นการเตรียมตนเองให้พร้อมสาหรับดาเนินการอภิปราย กรุณาทาให้แน่ใจว่าผูน้ ากลุ่มได้เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตน ในฐานะผู้ดาเนินการอภิปรายกลุ่ม ที่มุ่งเน้นการดึงข้อคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มออกมาให้
ได้มากทีส่ ุดแทนทีจ่ ะเป็ นผูส้ อนเสียเอง
อุปกรณ์และเอกสารที่ต้องใช้
กรุณาผลิตเอกสารตามด้านล่างนี้ให้พร้อม และหากเป็ นไปได้ กรุณาส่งอีเมล์เอกสารแหล่านี้ทางอีเมล์
เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมการประชุมได้มโี อกาสศึกษาก่อนล่วงหน้าจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่
1.
เอกสารสาหรับผู้เข้าร่วมการประชุมและผูน้ ากลุ่ม
• สาเนากรณีศกึ ษา
• สาเนาแบบประเมินรายบุคคล
• สาเนาแผนผังตารางสาหรับแต่ละกลุ่ม
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คาแนะนาสาหรับวิทยากร
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เอกสารสาหรับผูน้ ากลุ่ม
• สาเนาแบบฝึกหัดงานกลุ่ม
• สาเนาสาระสาคัญต่าง ๆ
เครื่องโปรเจคเตอร์ทสี่ ามารถฉายวิดโี อ/เสียง
ภาพสไลด์
ลิงค์หรือดาวน์โหลดวิดโี อที่ https://tinyurl.com/yyddq5e9

3.
4.
5.

แนวทางกรอบการพูดของวิ ทยากร
กรอบแนวทางลาดับการพูดทีไ่ ด้เตรียมการมาอย่างดีสาหรับดาเนินการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นี้ ถือว่า
มีความสาคัญยิง่ ต่อการทาให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจและทาให้การประชุมบรรลุผล
สาเร็จ จึงขอเสนอหัวข้อบางประการ เพื่อประกอบการพิจารณาให้บรรจุไว้ในคากล่าวเปิ ดการประชุม
ดังต่อไปนี้:

•
•
•
•
•

•
•
•

กล่าวต้อนรับ
แจ้งให้ผเู้ ข้าร่วมการประชุมทราบว่าต่างมีพ้นื ฐานมาจากหลายมุมมอง หลายความคิด
ขอบคุณทุกคนทีม่ บี ทบาทหน้าทีใ่ นการดูแลเด็กทีเ่ ปราะบาง
เราทุกคนต้องพิจารณาตัดสินใจโดยอยู่บนฐานของการคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
เด็กเพือ่ ให้พวกเขาได้ไปถึงศักยภาพสูงสุดทีพ่ ระเจ้าทรงมีไว้ให้กบั พวกเขา
พระวจนะของพระเจ้าและวิทยาศาสตร์ล้วนยืนยันว่าสิง่ แวดล้อมในการเลี้ ยงเด็กทีด่ ี
ทีส่ ุดคือการเลี้ยงดูเด็กในเติบ โตอยู่ใ นครอบครัวทีป่ ลอดภัย ดูแลเอาใจใส่และเป็ น
ครอบครัวถาวร
แม้ก ารเลี้ย งดู เ ด็ก แบบกลุ่ม เล็ก อาจเหมาะทีส่ ุ ดในบางสถานการณ์ เรามัก พึง่ พา
รูปแบบนี้มากเกินไปและขาดทางเลือกอืน่ ๆ ให้กบั เด็ก
เมือ่ ท่านมีความรูม้ ากขึ้น คุณจะทาได้ดขี ้นึ เราทุกคนได้รบั อนุญาตให้เปลีย่ นแปลงได้
เราจะเดินไปบนเส้นทางสายนี้ไปด้วยกัน

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

คาแนะนาสาหรับวิ ทยากร

2.
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กิจกรรมต่าง ๆ ทีใ่ ห้ไว้น้ี ได้รบั การออกแบบมาให้มคี วามยืดหยุ่น สามารถปรับเปลีย่ นได้ตาม
ระยะเวลาทีท่ ่านมีในการจัดประชุมได้ตามความเหมาะสม
----------------------------------- กาหนดการสาหรับ 3 ชัวโมง
่
-------------------------0 - 10
10 - 20
20 - 30

กล่าวต้อนรับและชี้แจงการประชุมตามกรอบการพูดของวิทยากร (ดูที่แนวทางกรอบ
การพูดของวิทยากร)
วิดโี อ: เรื่องการเปลีย่ นแปลงให้เด็กไปสู่การเลี้ยงดูแบบครอบครัว
(https://tinyurl.com/yyddq5e9)
แนะนาเข้าสู่ กิจกรรมจาลองสถานการณ์ – วิทยากร
เป้ าหมาย: เพื่อให้เกิดพิจารณาว่ากระบวนการเปลีย่ นแปลงให้เด็กไปสู่การเลี้ยงดูแบบ
ครอบครัวมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร โดยใช้กรณีศกึ ษาทีส่ มมติขน้ึ มา กรุณาให้คาแนะนาแก่
ผูเ้ ข้าร่วมการประชุม ดังนี้

1. ทุกคนอ่านกรณีศกึ ษาฉบับเต็มในใจ
2. แบ่งผูเ้ ข้าร่วมการประชุมออกเป็ น 6 กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มจะได้รบั หัวข้อในการเปลีย่ นแปลงให้
เด็กไปสู่การเลี้ยงดูแบบครอบครัว ดังนี้
• การมีส่วนร่วม: การสร้างความตระหนักและการดึงให้ผม
ู้ สี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
• การจัดการรายกรณี : ทาการตัดสินใจต่าง ๆ โดยยึดเด็กเป็ นศูนย์กลางเพื่อประกันว่าสิง่ นัน
้
เหมาะสมกับเด็กมากทีส่ ุด
• ครอบครัว: เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวเพื่อให้สามารถทา
หน้าทีเ่ ลี้ยงดูเด็กได้เป็ นอย่างดี
• การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์: การวางแผนและให้บทบาทใหม่กบ
ั พี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่และการ
จัดการสินทรัพย์
• การประเมินผล: จัดทาตารางตัวชี้วด
ั เพื่อประกันถึงคุณภาพและความยังยื
่ น
• การรณรงค์หาทุน: การเปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนทุนในปั จจุบน
ั และการรณรงค์หาทุนสาหรับ
การเปลีย่ นแปลง

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

ตัวอย่างกาหนดการ

ตัวอย่างกาหนดการ
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30 - 35
35 - 40
คน)
40 - 1:35
1:35 - 1:45
1:45 - 2:15
2:15 - 2:50

2:50 - 3:00

ให้ผเู้ ข้าร่วมการประชุมอ่านกรณีศกึ ษาของตนเอง
แบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายในคาถามต่าง ๆ ทีใ่ ห้ไว้
(หมายเหตุ: กรุณาจัดกลุ่มไม่ให้ใหญ่จนเกินไป โดยแต่ละกลุ่มควรมีสมาชิกไม่เกิน 10
ทางานกลุ่ม
พัก
ให้แต่ละกลุ่มนาเสนอข้อคิดเห็นของกลุ่มทีส่ าคัญต่อกลุ่มใหญ่
ปรับใช้สงิ่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ ห้เข้ากับงานของตนเอง แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คน ให้ขอ้ มูลและ
อภิปราย ตามแบบประเมินผล (ผูน้ ากลุ่มควรเดินไปตามกลุ่มเพื่อคอยรับฟั งและให้ความ
ช่วยเหลือ)
แจ้งข้อมูลลิงค์สาหรับการกรอกแบบสารวจความคิดเห็น – ผูเ้ ข้าร่วมการประชุมจะได้รบั
เอกสาร ประกอบการประชุ ม เมื่อ ท าแบบส ารวจเสร็ จ แล้ว กล่ า วปิ ด และอธิ ษ ฐาน
(วิทยากร)

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

ตัวอย่างกาหนดการ

3. ตอบข้อคาถามต่าง ๆ และทาภารกิจของกลุ่มไปตามแบบรายการทีม่ อบหมายให้
4. จดบันทึกในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับงานกลุ่ม
5. กลับเข้ามารวมกันในการประชุมกลุ่มใหญ่เพื่ออภิปรายผลร่วมกันถึงแนวคิดทีส่ าคัญทีส่ ุด
(กรุณาเตือนให้ผเู้ ข้าร่วมการประชุมทราบว่าในขณะนี้พวกเขากาลังทบทวนให้ข้อคิดเห็นต่อกรณีศกึ ษา
เท่านัน้ ซึ่งจะได้นาสิง่ ต่าง ๆ นี้ไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองในเวลาภายหลัง)
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----------------------------------- กาหนดการสาหรับ 1 วัน --------------------------

10 - 20
20 – 30

กล่าวต้อนรับและชี้แจงการประชุมตามกรอบการพูดของวิทยากร (ดูที่แนวทางกรอบ
การพูดของวิทยากร)
วิดโี อ: เรื่องการเปลีย่ นแปลงให้เด็กไปสู่การเลี้ยงดูแบบครอบครัว
(https://tinyurl.com/yyddq5e9)
แนะนาเข้าสู่ กิจกรรมจาลองสถานการณ์ – วิทยากร
เป้ าหมาย: เพื่อให้เกิดพิจารณาว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เด็กไปสู่การเลี้ยงดูแบบ
ครอบครัวมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร โดยใช้กรณีศกึ ษาทีส่ มมติขน้ึ มา กรุณาให้คาแนะนาแก่
ผูเ้ ข้าร่วมการประชุม ดังนี้

1. ทุกคนอ่านกรณีศกึ ษาฉบับเต็มในใจ
2. แบ่งผูเ้ ข้าร่วมการประชุมออกเป็ น 6 กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มจะได้รบั หัวข้อในการเปลีย่ นแปลงให้
เด็กไปสู่การเลี้ยงดูแบบครอบครัว ดังนี้
• การมีส่วนร่วม: การสร้างความตระหนักและการดึงให้ผม
ู้ สี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
• การจัดการรายกรณี : ทาการตัดสินใจต่าง ๆ โดยยึดเด็กเป็ นศูนย์กลางเพื่อประกันว่าสิ่งนัน
้
เหมาะสมกับเด็กมากทีส่ ุด
• ครอบครัว: เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวเพื่อให้สามารถทา
หน้าทีเ่ ลี้ยงดูเด็กได้เป็ นอย่างดี
• การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์: การวางแผนและให้บทบาทใหม่กบ
ั พี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่และการ
จัดการสินทรัพย์
• การประเมินผล: จัดทาตารางตัวชี้วด
ั เพื่อประกันถึงคุณภาพและความยังยื
่ น
• การรณรงค์หาทุน: การเปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนทุนในปั จจุบน
ั และการรณรงค์หาทุนสาหรับ
การเปลีย่ นแปลง
3. ตอบข้อคาถามต่าง ๆ และทาภารกิจของกลุ่มไปตามแบบรายการทีม่ อบหมายให้
4. จดบันทึกในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับงานกลุ่ม
5. กลับเข้ามารวมกันในการประชุมกลุ่มใหญ่เพื่ออภิปรายผลร่วมกันถึงแนวคิดทีส่ าคัญทีส่ ุด
(กรุณาเตือนให้ผเู้ ข้าร่วมการประชุมทราบว่าในขณะนี้พวกเขากาลังทบทวนให้ข้อคิดเห็นต่อกรณีศกึ ษา
เท่านัน้ ซึ่งจะได้นาสิง่ ต่าง ๆ นี้ไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองในเวลาภายหลัง)
30 - 35
35 - 40

ให้ผเู้ ข้าร่วมการประชุมอ่านกรณีศกึ ษาของตนเอง
แบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายในคาถามต่าง ๆ ทีใ่ ห้ไว้

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

ตัวอย่างกาหนดการ

0 – 10
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(หมายเหตุ: กรุณาจัดกลุ่มไม่ให้ใหญ่จนเกินไป โดยแต่ละกลุ่มควรมีสมาชิกไม่เกิน 10
ทางานกลุ่ม 1
พัก
ทางานกลุ่ม 2
พัก
ทางานกลุ่ม 3
พัก
ทางานกลุ่ม 4
พัก
ทางานกลุ่ม 5
พัก
ทางานกลุ่ม 6
พัก
แบบประเมินผล
แบ่งกลุ่มอภิปรายผลทีไ่ ด้จากการประเมิน (กลุ่ม 3 - 5 คน)
ขอให้ผเู้ ข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลีย่ นประเด็นทีไ่ ด้เรียนรู้จากการทากิจกรรมมาหนึ่ง
และแผนงานที่จะดาเนินการต่อไป จากนัน้ แจ้งข้อมูลลิ้งค์สาหรับการกรอกแบบสารวจ
ความคิดเห็น – ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รบั เอกสารประกอบการประชุมเมื่อทาแบบ
สารวจเสร็จแล้ว กล่าวปิ ดและอธิษฐาน (ผูด้ าเนินรายการ)

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

ตัวอย่างกาหนดการ

คน)
40 - 1:20
1:20 - 1:30
1.30 - 2:10
2:10 - 2:20
2:20 – 3:00
3:00 - 3:10
3:10 - 3:50
3:50 - 5:00
5:00 - 5:40
5:40 - 5:50
5:50 - 6:30
6:30 - 6:40
6:40 - 7:00
7:00 - 7:30
7:30 - 8:00
ข้อ
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บทบาทหน้ าที่ของผู้นากลุ่ม
• หน้าทีห่ ลักของท่านคือกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มได้มสี ่วนร่วมแสดงความคิดเห็น แทนทีจ่ ะเป็ นผูส้ อน
• กรุณาอ่านและทาความเข้าใจเอกสารทัง้ หมดก่อนการประชุม
• ผู้นากลุ่มไม่จาเป็ นต้องเป็ นผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อของกลุ่มที่ได้รบั มอบหมาย แต่จาเป็ นต้องมีความ
เข้าใจเพียงพอเพื่อนากระบวนการกลุ่มให้ดาเนินไปได้ดว้ ยดี
• ทราบว่าจะหาคาตอบให้กลุ่มได้จากทีไ่ หน ในกรณีทผี่ นู้ ากลุ่มไม่ทราบคาตอบเหล่านัน้
• การอภิปรายพูดคุยภายในกลุ่มอาจหลุดประเด็นนอกกรอบออกไปจากวัตถุประสงค์ของกิจกรรมอยู่
บ้าง ดังนัน้ เมื่อถึงช่วงต่อไปให้กล่ าวเน้น ว่ า นี่เป็ นเวลาอัน เหมาะสมที่จะกลับ เข้ามาสู่ หัวข้อ การ
สนทนาเดิม และนาพากลุ่มให้กลับมายังหัวข้ออภิปรายในกรณีศกึ ษา
• หมายเหตุ – การอภิปรายกลุ่มไม่ได้มวี ตั ถุประสงค์ให้เป็ นการโต้วาทีแสดงข้อดีของการเลี้ยงดูเด็ก
รูปแบบต่าง ๆ แต่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรูใ้ นการก้าวสู่วธิ กี ารแก้ปัญหาครอบครัว
• หากมีบางคาถามที่สามารถจุดประกายให้เกิดการอภิปรายได้กว้างขวางมากกว่าประเด็นอื่น ให้ไป
เน้นทีค่ าถามเหล่านัน้
สาระสาคัญ
ในฐานะวิทยากร โปรดจาไว้ว่าการสนทนานี้อาจก่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สกึ กับผูเ้ ข้าร่วมการประชุม
ดังนัน้ จึงมีขอ้ แนะนาอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินการอภิปรายให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้:
• กล่าวยืนยันถึงบทบาทหน้าทีข่ องผู้ปฏิบตั งิ านในแต่ละท่านและแสดงความขอบคุ ณในความอุทิศ ตน
ดูแลเด็กทีเ่ ปราะบางเหล่านัน้
• ต่อยอดจากความสนใจขององค์กรในการเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบตั ิงานได้
หลุดพ้นออกจากความละอายหรือความรูส้ กึ ผิดไปสู่การเรียนรูแ้ ละการลงมือปฏิบตั ิ
• ฟั ง เรียนรูแ้ ละตอบข้อสนทนาอย่างละเอียดอ่อนต่อความรู้สกึ ซึ่งควรดาเนินการในลักษณะนี้ไ ปโดย
ตลอดการประชุม เพื่อช่วยให้ผปู้ ฏิบตั งิ านรูส้ กึ ว่าได้รบั การรับฟั ง รับรูแ้ ละการสนับสนุนช่วยเหลือ ใน
ฐานะทีเ่ ป็ นทีก่ าลังทาการตัดสินใจครัง้ ยิง่ ใหญ่

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

คาแนะนาสาหรับผู้นากลุ่ม

คาแนะนาสาหรับผู้นากลุ่ม
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• เรื่องราวการเปลีย่ นแปลงที่ประสบความสาเร็จ หรือแม้กระทังเรื
่ ่องราวของข้อผิดพลาดหรือความท้า
ทายที่เกิดขึ้นในช่วงของการเปลี่ยนแปลง ย่อมสามารถสร้างแรงบันดาลใจและเป็ นบทเรียนให้กบั
บุคคลและองค์กรในแบบทีม่ คี วามรูส้ กึ ร่วมได้
• ช่วยเหลือให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้เข้าใจว่าทุกคนล้วนมีก้าวย่างแห่งการเรียนรู้ และสนับสนุนให้พวกเขาให้
เริ่มเดินด้วยก้าวเล็ก ๆ ก่อนจากนัน้ ค่อยๆ ก้าวต่อไปอีกทีละก้าว ซึ่งถือเป็ นเรื่องที่สาคัญยิง่ ที่จะให้
เกิดความหวังว่าสามารถทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงได้
• ตระหนักว่าสถานการณ์ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน และไม่มวี ิธีใดวิธหี นึ่งที่ใช้ได้กบั ทุกคน
แผนงานในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ย่อมจาเป็ นต้องมีทรัพยากรและความช่วยเหลือที่ต่างกันไป
เพื่อสร้างการเปลีย่ นแปลง
• ระยะเวลาสาหรับการเปลีย่ นแปลงนัน้ ขึน้ อยู่กบั บริบท และเราไม่สามารถกาหนดระยะเวลาใดเวลา
หนึ่ ง ขึ้น มาเป็ น เป้ าหมายหรือสัญ ญาได้ วัตถุ ป ระสงค์ของเราคือการให้ผู้ ป ฏิบ ัติง านได้เริ่ม ออก
เดินทางและมุ่งหน้าไปสู่เป้ าหมายเพื่อให้เด็กได้อยู่ในครอบครัว
• เรารอคอยโลกที่เด็ก ๆ ทุกคนจะได้อยู่ในครอบครัวที่รกั พวกเขา และเราต้องการช่วยเหลือองค์กร
ต่าง ๆ ให้ไปถึงวิลยั ทัศน์น้ี อย่างไรก็ตาม เราตระหนักด้วยเช่นกันว่าสาหรับเด็กบางคน ในช่วงเวลา
เฉพาะ ในบริบทบางอย่าง การที่เด็กอยู่ในการอุปการะเลี้ยงดูแบบเป็ นกลุ่มเล็กในสภาพแวดล้อม
คล้ายครอบครัว โดยมีผอู้ ุปการะเลี้ยงดูอย่างสม่าเสมอคนหนึ่งอาจเป็ นทางเลือกทีด่ ที สี่ ุดก็ได้
การเลี้ยงดูเด็กแบบกลุ่มเป็ นจุดเริม่ ต้นการเดินทางของหลายคน กรุณาทาให้แน่ใจว่าผูเ้ ข้าร่วมการประชุม
จะได้ทราบถึง แหล่ ง ข้อมูล และเครื่องมือต่ าง ๆ ที่จ ะช่ วยพาพวกเขาให้ ก้ าวไปสู่ ก ารเลี้ยงดู เด็ก โดย
ครอบครัว
การบริ หารเวลา
กระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็ นเรื่องที่กว้างและซับซ้อน อาจก่อให้เกิดหลายคาถาม หลายการอภิปราย
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ คือ การฉายภาพรวมในแต่ละหัวข้อ ซึ่งหมายความว่า คาถามยาก ๆ จาก
ผูเ้ ข้าร่วมการประชุมจะได้รบั การนามาอภิปรายในภายหลัง กรุณาส่งเสริมให้ผเู้ ข้าร่วมการประชุมใช้เวลา
ระหว่างช่วงพักและพักเที่ยงเพื่อค้นหาคาตอบเหล่านัน้ และคงการสนทนาเหล่านัน้ เอาไว้หลังจากที่ก าร
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเสร็จสิน้ ลงแล้ว นอกจากนัน้ กรุณาสารองเวลาเอาไว้ 10 นาทีก่อนจบแต่ละช่วงเพื่อ
รับฟั งบทเรียนสาคัญจากสมาชิกแต่ละกลุ่มทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ปแล้ว

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

คาแนะนาสาหรับผู้นากลุ่ม

• มีหลักฐานข้อมูลมากมายที่ช้ใี ห้เห็น ถึงความจ าเป็ นว่ าเด็กควรได้รบั การเลี้ยงดูให้เติบ โตขึ้นมาใน
ครอบครัวทีเ่ ต็มไปด้วยความรัก มันคงและอบอุ
่
่นปลอดภัย
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ประวัติ
บ้านพักเด็กแห่งความหวัง ได้จดั บริการในประเทศมาเป็ นเวลา 26 ปี โดยมีจุดเริม่ ต้นจากมิชชันนารีสามี
ภรรยาคู่หนึ่ง ที่ให้การอุปการะเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิตจากการระบาดของโรคเอดส์ จนในที่สุดบ้านพักได้
กลายเป็ นทีร่ ูจ้ กั กันว่าเป็ นสถานสงเคราะห์เด็ก ทีเ่ ริม่ มาจากการเป็ นบ้านพักสาหรับเด็ก จนเป็ นองค์กรไม่
แสวงหาผลกาไรในท้ายสุด
บ้านพัก
อาณาบริเวณของบ้านพักเด็กแห่งความหวังประกอบด้วย โรงเรียนขนาดเล็ก โบสถ์คริสต์ อาคารรวม
บ้านพักสาหรับเด็กหญิง 2 หลัง บ้านพักสาหรับเด็กชาย 2 หลัง และมีพ้นื ที่สวนขนาด 5 ไร่เพื่อใช้ปลูก
ผัก เลี้ยงไก่ เก็บไข่ไก่เพื่อเลี้ยงเด็ก ต่อมาในปี 2557 ผู้บริจาคของโบสถ์ได้สร้างบ้านพักรับรองแขกขึน้
หลังหนึ่งในทีผ่ นื นัน้
เด็ก
ปั จจุบนั บ้านพักเด็กแห่งความหวังมีเด็กอยู่ในความดูแล 74 คน โดยมีอายุระหว่าง 1 - 19 ปี เด็กส่วน
ใหญ่เกิดในพืน้ ที่ เด็กบางคนถูกส่งตัวมาจากหน่วยงานในพืน้ ที่ และส่วนทีเ่ หลือมาจากความสมัครใจของ
ครอบครัวหรือผู้เลี้ยงดู ทัง้ นี้ มีเด็ก 23 คน ที่ได้รบั การรักษาเชื้อเอชไอวี และมีเด็กหลายคนที่มคี วาม
ต้ องการพิเศษในเรื่องการเคลื่อนไหวและความสามารถในการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม เด็ก ส่ วนใหญ่ม ี
สุขภาพแข็งแรงดี
เด็กต่างได้รบั ความรักและการดูแลเอาใจใส่เป็ นอย่างดีจากบ้านพักเด็กแห่งความหวัง โดยเป็ นทีท่ มี่ คี วาม
ปลอดภัย เด็กได้รบั ประทานอาหารที่ดีแ ละได้ร ับโอกาสหลายอย่าง ทัง้ ในด้านการศึกษาและเล่น แต่
อย่างไร ก็ตาม เมื่อเด็กถูกถาม เด็กมักบอกว่าพวกเขาเฝ้ ารอวันที่จะได้อยู่ในครอบครัวที่เป็ นของเขา
จริง ๆ เมื่อเด็กหลายคนเติบโตขึน้ เป็ นผู้ใหญ่ และได้พน้ จากอุปการะขององค์กร เยาวชนเหล่านัน้ ยังคง
ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

กรณี ศึกษา

กรณีศึกษาดังต่อไป แม้จะเป็ นเรือ่ งราวทีส่ มมติข้นึ มา แต่ได้ใช้ข้อมูลมาจากสถานการณ์จริง
ของเด็กทีไ่ ด้รบั การอุปการะเลี้ยงดูในสถานสงเคราะห์ใ นหลายด้าน ทัง้ นี้ ได้มวี ตั ถุประสงค์
เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลประกอบในการพิจารณาวางแผน จินตนาการ อภิปรายและแก้ไขปั ญหาใน
กระบวนการเปลีย่ นแปลงจากสถานสงเคราะห์ไปสู่การเลี้ยงดูโดยครอบครัว
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มณี
มณี (อายุ 3 ขวบ) เป็ นเด็กหญิงร่าเริง เธอมีพฒ
ั นาการเป็ นปกติทุกอย่างและชอบอยู่กบั ผูค้ น เธอมีพส่ี าว
ชื่อ มะลิ เธอติดพีส่ าวของเธอและชอบอยู่กบั พี่สาว เธอแทบไม่เคยปั สสาวะรดทีน่ อนเลยและรู้จกั การใช้
ห้องน้ า เธอไม่ได้ไปโรงเรียนอนุบาลแต่เรียนหนังสือกับผู้เลี้ยงในบ้านพัก มณีชอบดู การ์ตูนและเล่นกับ
ตุ๊กตา แม่ของเธอแยกทางกับพ่อ หลังจากทีม่ ลี ูกสาวคนสุดท้อง มีม่ี ซึ่งเป็ นน้องของเธอ พ่อติดเหล้าและ
ชอบใช้ความรุนแรง ครอบครัวของมณีอาศัยอยู่ในอพาร์ทเม้นต์ของพ่อ หลังจากทีพ่ ่อแม่แยกทางกัน แม่
ของเธอไม่ ม ีที่ไ ปและไม่ม ีค นช่วยดู แ ลลู ก เธอพาเด็ก ๆ มายั ง บ้านพัก เด็ก แห่ ง ความหวัง และบอก
เจ้าหน้าที่ว่าเธอจะกลับมาเมื่อสถานการณ์ดีข้นึ และหากเธอมีที่พกั แล้ว หลังจากที่เธอฝากลูกๆ ไว้กบั
บ้านพัก เธอไปเยีย่ มลูกๆ สองครัง้ ในช่วงเวลาสามเดือน และครัง้ หนึ่ง เธออยู่ในอาการมึนเมา เจ้าหน้าที่
ถามว่าเธอดื่มมาหรือไม่ แต่เธอปฏิเสธและเริม่ ใช้ความรุนแรง หลังจากเหตุการณ์นนั ้ เธอไม่เคยกลับมา
เยีย่ มอีกเลย และไม่มใี ครทราบทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ของเธอ
เอม
เอม (อายุ 17 ปี ) เข้ารับอุปการะในบ้านพักเด็กแห่งความหวัง เมื่ออายุได้ 6 ขวบ แม่ของเอมเป็ นผูพ้ ามา
ฝากและบอกว่าแม่ไม่มเี งินค่าใช้จ่ายที่จะสามารถให้อนาคตกับลูกได้ เอมเรียนหนังสือที่โรงเรียนของ
บ้านพักความหวัง เอมอยากเป็ นนักสังคมสงเคราะห์ เอมเป็ นเด็กเรียนดีและอยากจะเข้ามหาวิทยาลัย
หลังจากเรียนจบมัธยม เจ้าหน้าทีบ่ า้ นพักให้ความเอ็นดูแก่เอม เพราะเป็ นเด็กที่ขยัน มีความรับผิดชอบ
และรักการทางาน ครอบครัวของเอมอยู่ในพืน้ ทีช่ นบทห่างไกลแต่อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับบ้านพัก เอม
กลับไปใช้เวลากับครอบครัวในช่วงวันหยุดปิ ดเทอมเมื่อตอนที่ยงั เล็กกว่านี้ แต่นับตัง้ แต่ที่อยู่ชนั ้ มัธยม
เอมตัดสินใจอยู่ทบี่ า้ นพักในระหว่างปิ ดเทอมเพื่อเรียนหนังสือ
จ๊อด
จ๊อด (อายุ 8 ขวบ) เข้าอุปการะอยู่ในบ้านพักเด็กแห่งความหวัง ตัง้ แต่เกิด จ๊อดได้รบั การวินิจฉัยว่ามี
อาการผิดปกติของทารกอันเนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ของมารดาในขณะตัง้ ครรภ์ เขาตัวเล็กมาก
เมื่อเทียบกับอายุจริง มีปัญหาด้านการเรียนและต้องเข้าโรงเรียนสาหรับเด็กพิเศษ จ๊อดมีสมาธิสนั ้ ไม่
สามารถจดจ่อได้ และมีอาการหุนหันพลันแล่นเมื่อทาสิง่ ง่ายๆ เองไม่ได้ จ๊อดไม่รูจ้ กั แม่ของตัวเอง ไม่รูจ้ กั
ตายาย หรือพีต่ ่างพ่อ แม่ของจ๊อดเคยอยู่กบั ตายายจนกระทังตายายขอให้
่
แม่ย้ายออกไป ตายายไม่อาจ
ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

กรณี ศึกษา

ต้องต่อสู้กบั การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถใช้ชวี ิตอยู่ได้ในชุมชนได้ หลายครัง้ ที่เยาวชนเหล่านัน้ ต้อง
หวนกลับคืนมายังบ้านพักเด็กเพื่อขอความช่วยเหลือ ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็ นเรื่องราวของเด็กบางคนใน
บ้านพักเด็กแห่งความหวัง
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รับกับพฤติกรรมทีข่ าดความเคารพ คบเพื่อนขีเ้ หล้า และบรรดาแฟนทีช่ อบทาร้ายแม่ได้ จ๊อดไม่เคยได้ม ี
โอกาสพบกับพ่อ ตากับยายเป็ นคนเลี้ยงดูน้องสาวของจ๊อดหลังจากทีแ่ ม่ย้ายออกไป ตายายรักหลานคน
นี้ เมื่อตาเกษียณแล้วและมีเงินบานาญเล็กน้อย ส่วนยายทางานอยู่ทรี่ า้ นขายขนมเค้กในเมือง พวกเขามี
บ้านเป็ นของตนเองและมีสวนครัวเล็ก ๆ เลี้ยงไก่และเป็ นทีเ่ คารพในชุมชน
วิ น
วิน (อายุ 4 ขวบ) เป็ น เด็ก เงียบ ๆ เขาเข้ามาอยู่ที่บ้านพัก เด็ก แห่ ง ความหวัง เมื่อตอนอายุ 3 ขวบ
เนื่องจากแม่เข้าโรงพยาบาลและต่อมาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ วินมีพฒ
ั นาการเป็ นปกติทุกด้านและเรียน
ในโรงเรียนอนุบาลของบ้านพักเด็กแห่งความหวัง หากเป็ นไปได้ วินจะใช้เวลาทัง้ หมดเล่นอยู่กลางแจ้ง
วินไม่มญ
ี าติเลย ไม่ทราบทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ของพ่อ
แบงค์
แบงค์ (อายุ 19 ปี ) อยู่กบั บ้านพักเด็กแห่งความหวัง มาตลอดทัง้ ชีวิต แบงค์เรียนไม่จบมัธยมปลาย แต่
หลังจากจบม.4 เขาเข้าเรียนในโรงเรียนอาชีวะสาขาผูป้ ระกอบอาหาร เขามีพรสวรรค์ บรรดาคุณครูต่าง
ยกย่องชมเชยเขา แบงค์โ ทษพ่อแม่ที่ทอดทิ้งเขาและเขาไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับ พ่อแม่
ครอบครัวของแบงค์อาศัยอยู่ห่างออกไป 225 กิโลเมตร พวกเขาไม่เคยติดต่อกับแบงค์เลยตัง้ แต่แบงค์
อายุได้ 4 ขวบ นัน่ คือตอนทีพ่ วกเขาย้ายไปอยู่อกี หมู่บา้ นหนึ่ง
มะลิ
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มะลิ (อายุ 5 ขวบ) มีน้องสาวสองคนที่อยู่ดว้ ยกันในบ้านพักเด็กแห่งความหวัง มณี (3 ขวบ) และมีม่ี (1
ขวบ) เด็กหญิงทัง้ สามมาอยู่ทนี่ นั ่ ได้หนึ่งปี แล้ว มะลิเดินได้คล่องแต่ยงั ไม่พูด แต่เธอเข้าใจคาสังต่
่ าง ๆ ได้
เธอเปล่งเสียงและแสดงท่าทางเวลาที่เธอหิว เวลาที่เธอหงุดหงิด และเวลาที่เธอต้องการของเล่น มะลิ
ชอบผู้คนและเจ้าหน้าที่กเ็ อ็นดูเธอ เธอไม่ได้เรียนในโรงเรียนอนุบาลและคนเลี้ยงของเธอบอกว่าเธอไม่
รู้จกั น้อง ๆ ของตัวเอง ไม่ว่าพ่อแม่หรือญาติไม่มใี ครเคยมาเยี่ยมมะลิ แม่แยกทางกับพ่อทันทีทมี่ มี เ่ี กิด
พ่อเป็ นคนดื่มจัดและใช้ความรุนแรงกับแม่ของเธออย่างมาก ก่อนการแยกทาง พ่อแม่เคยอยู่ในอพาร์ทเม
นต์ของพ่อในเมือง เมื่อพ่อแม่แยกทางกัน แม่ไม่มที ไี่ ปและไม่สามารถให้ใครช่วยเลี้ยงดูลูกได้ เธอพาเด็ก
ๆ มายังบ้านพักเด็กและบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเธอจะกลับมาเมื่อสถานการณ์ของเธอดีข้นึ และเธอมีทพี่ กั
แล้ว หลังจากที่เธอฝากลูกๆ ไว้กบั บ้านพัก เธอไปเยี่ยมลูก ๆ สองครัง้ ในช่วงเวลาสามเดือน มีครัง้ หนึ่ง
เธออยู่ในอาการมึน เมา เจ้าหน้าที่ถามว่า เธอดื่มมาหรือไม่ เธอปฏิเสธและเริ่มพู ดจารุนแรง หลังจาก
เหตุการณ์นนั ้ เธอไม่เคยกลับมาเยีย่ มอีกเลย และไม่มใี ครทราบทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ของเธอ
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ต้นน้า
ต้นน้ า (อายุ 7 ขวบ) มีน้องสาวอยู่ในบ้านพักเด็กแห่งเดียวกัน ชื่อทับทิม อายุ 5 ขวบ ต้นน้ าเรียนอยู่ชนั ้
ป.1 ในโรงเรียนบ้านพักเด็กแห่งความหวัง ต้นน้ าชอบไปโรงเรียน และเรียนได้ปานกลาง เขามีเพื่อน
หลายคนที่โรงเรียนและชอบเล่นฟุตบอล เขาหวงน้องสาว ต้นน้ ารู้จกั แม่และยายของตัวเองและถามถึง
พวกเขาบ่อยครัง้ เขามีความกระวนกระวายและปั สสาวะรดทีน่ อนเป็ นบางครัง้ แม่ของต้นน้ าเป็ นแม่เลี้ยง
เดี่ยว เธออยู่กบั แม่และพี่สาวของเธอในหมู่บ้านเล็ก ๆ นอกเมือง จังหวัดเดียวกันกับบ้านพักเด็กแห่ง
ความหวัง แม่ของต้นน้ า, ป้ าและยายมาเยี่ยมต้นน้ าเป็ นบางครัง้ แม่ไม่ มงี านทามาเป็ นเวลาหลายปี แล้ว
เธอเคยทางานในโรงงานผ้า แต่เมื่อเศรษฐกิจตกต่ า เธอถูกให้ออกจากงาน ครอบครัวยังชีพจากการทา
สวนเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้รบั เงินชดเชยสาหรับคนว่างงานและทางานตามฤดูกาลในหมู่บ้าน ป้ าของต้นน้ ามี
งานทา แต่เธอเองก็ฝากลูกของเธอไว้ให้กบั บ้านพักตอนทีส่ ามีท้งิ เธอไป เวลานัน้ ต้นน้ ามีอายุ 4 ขวบ
ครอบครัว
ราวหนึ่งในสามของเด็กที่อาศัยอยู่ในบ้านพักเด็กยังคงมีพ่อแม่ที่ยงั มีชวี ิตอยู่ และประมาณร้อยละ 80 มี
ญาติอาศัยอยู่ในละแวกนัน้ เหตุผลหลักในการจัดให้เด็กอยู่ในอุปการะของบ้านพักเด็กคือ การขาดแคลน
เงินทุนสาหรับการศึกษา การจัดโภชนาการหรือค่ารักษาพยาบาล ขาดบริการศูนย์เด็กเล็กสาหรับพ่ อแม่
เลี้ยงเดี่ยว พ่อแม่มสี ุขภาพไม่ดี หรือหน่วยงานรัฐเป็ นผู้นาส่งเนื่องจากเด็กถูกทาร้ายหรือถูกปล่อยปละ
ละเลยทอดทิ้ง เด็กส่วนใหญ่จะกลับไปอยู่กบั พ่อแม่หรือญาติในช่วงวันหยุดและช่วงปิ ดเทอม
เจ้าหน้ าที่
บ้านพักเด็กแห่งความหวัง เชื่อมันว่
่ าองค์กรของตัวเองมีเจ้าหน้าทีค่ นพืน้ ที่ผมู้ คี วามสามารถและอุทิศ ตน
25 คน มิช ชัน นารีสามีภรรยาชาวอเมริก ัน ทาหน้ า ที่เ ป็ น ผู้ อ านวยการร่ วมกัน และมีเจ้าหน้ าที่ แ ละ
กรรมการกลุ่มเล็ก ๆ ทีม่ สี านักงานใหญ่อยู่ทอี่ เมริกา มีผเู้ ลี้ยงเด็กสองคนทีอ่ ยู่กบั บ้านพักมานานมากกว่า
20 ปี
ในบ้ า นพัก แต่ ล ะหลัง ส าหรับ ดู แ ลเด็ก ชายและเด็ ก หญิ ง จะมีพ่ีเ ลี้ ย งที่ เ ป็ น ผู้ ห ญิง หลัง ละ 3 คน ซึ่ง
สับ เปลี่ยนเวรกัน กะละ 8 ชัว่ โมง พี่เลี้ยงเด็ก แต่ ล ะคนอาศัย อยู่ใ นหมู่ บ้ านกับ ครอบครัว ของตัว เอง
นอกจากนี้ แ ล้ว ยัง มีพ่ีเ ลี้ย งเด็ก อีก 12 คน บ้ า นพัก เด็ก แห่ ง ความหวัง ยัง มีพ่ อ ครัว ผู้ ช่ ว ยพ่ อครัว
เจ้าหน้าที่ซ่อมบารุง 2 คน ครู 3 คน ผู้ช่วยครู 2 คน นักสังคมสงเคราะห์ 2 คน พยาบาล 1 คนและผู้
ฝึกสอนเจ้าหน้าทีอ่ กี 1 คน
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เจ้าหน้าทีใ่ นพืน้ ทีม่ แี รงจูงใจและผูกพันกับรูปแบบการดูแลเด็กในปั จจุบนั ในลักษณะทีแ่ ตกต่างกันออกไป
เจ้าหน้าที่หลายคนเคยเป็ นเด็กในบ้านพักแห่งนี้ เพื่อมองในแง่หนึ่ง พวกเขาทราบดีว่า ตามธรรมชาติ
แล้ว เด็ก ๆ จะเติบโตได้ดีอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น และหากเป็ นไปได้แล้ ว พวกเขาเองอยากให้เด็ก
เหล่านี้ได้มคี รอบครัว แต่ในอีกมุมหนึ่ง เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นห่วงหน้าทีก่ ารงานและครอบครัวของตนเองเช่นกัน
หากบ้านพักเด็กแห่งนี้ต้องปิ ดตัวลง ซึ่งสาหรับบางคนแล้ว เช่น เจ้าหน้าทีส่ องคนทีไ่ ด้ทางานกับบ้านพัก
เด็กแห่งความหวังมายาวนานกว่า 20 ปี บ้านพักแห่งนี้ได้กลายเป็ นเสมือนครอบครัวไปแล้ว และได้ทา
ให้เกิดความกังวลใจทีจ่ ะมีการเปลีย่ นแปลง
เงิ นสนับสนุน
เงิน สนั บ สนุ นทุน หลัก ส่วนใหญ่ มาจากคริสตจัก รต่ าง ๆ ในประเทศสหรัฐ อเมริกาและผู้สนับ สนุ นทุน
รายบุคคล ซึ่งหลายคนได้ลงทุนและผูกพันกับงานของบ้านพักเด็กอย่างลึกซึ้ง โดยมีสายสัมพันธ์ทดี่ ที งั ้ ใน
ด้านส่วนตัวและผูกพันกับเจ้าหน้าที่และเด็ก ๆ ผู้ให้ทุนส่วนใหญ่เคยมาเยี่ยมบ้า นพักเด็กหลายครัง้ และ
เป็ นตัวแทนบอกเล่างานของบ้านพักให้ผู้อ่นื ได้รู้จกั งบประมาณร้อยละ 25 ของงบประมาณประจาปี จะ
มาจากผูส้ นับสนุนทุนรายใหญ่ 3 ราย มีคริสตจักรพันธมิตรหลายแห่งให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน
และส่งทีมต่าง ๆ มาทาพันธกิจระยะสัน้ ด้วย จากนัน้ พวกเขาจะกลับไปนาเสนอวิดโี อจากบ้านพักเด็กให้
คริสตจักรตนเองได้ดู คริสตจักรเหล่านี้ต้องการพันธมิตรที่ก้ าวไปไกลกว่าเรื่องเงินและมีส่วนช่ วยลู ก
โบสถ์ของพวกเขาให้เชื่อมโยงกับงานของพระเจ้าที่ทรงทาอยู่ทวโลกเพื
ั่
่อสร้างอาณาจักรของพระองค์
คริสตจัก รส่ วนใหญ่ ไม่ม ีความเชี่ยวชาญในการดูแ ลเด็กก าพร้าและเด็ก ที่เปราะบาง พวกเขาไว้ใจให้
บ้านพักเด็กแห่งความหวัง เป็ นผูน้ าทางในเรื่องนี้ มีคริสตจักรประมาณร้อยละ 60 ได้ส่งทีมมาทาพันธกิจ
ระยะสัน้ ในการบริจาคเงินอย่างน้อยหนึ่งครัง้ และบ่อยครัง้ ทีเดียวทีผ่ รู้ ่วมพันธกิจกลายมาเป็ นผู้สนับสนุ น
ทุนรายเดือน ทุกอาคารทีบ่ า้ นพักเด็กจะมีอฐิ ทีจ่ ารึกชื่อคริสตจักรต่าง ๆ และชื่อผูส้ นับสนุนหลายท่าน
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บ้านพักเด็กแห่งความหวัง มีอาสาสมัครที่ทาหน้าที่เป็ นผู้รณรงค์หาทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ยงั
ไม่ได้จา้ งเจ้าหน้าที่ประจาที่จะมาพัฒนาในเรื่องนี้เป็ นพิเศษ การรณรงค์หาทุนได้ทาผ่านช่องทางต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้: จดหมายข่าวประจาเดือนทางอีเมล์ โพสต์ประจาสัปดาห์ทางสื่อออนไลน์ จัดงานเลี้ยงรณรงค์
หาทุนประจาปี ในเมืองดัลลัส (ซึ่งตามประวัติแล้วสามารถนาเงินเข้ามาเป็ นจานวนร้อยละ 15 - 20 ของ
งบประมาณประจาปี ) พันธกิจเดินทางระยะสัน้ และมีความสัมพั นธ์ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ ในการนี้ การ
สื่อสารติดต่อกับคริสตจักร ต่าง ๆ สมาชิกจะได้รบั จดหมายข่าวประจาเดือนและส่งวิดีโอสัน้ 2 - 3 นาที
ทุกไตรมาส เป็ นวิดีโอที่สามารถเปิ ดให้สมาชิกคริสตจักรดูได้ระหว่างการนมัสการ กลุ่มการประชุมย่อย
หรือโรงเรียนวันอาทิตย์ได้ นอกจากนี้ บ้านพักเด็กแห่งความหวัง ยังทางานเพื่อให้มตี วั แทนเพื่อบอกเล่า
พัน ธกิจของพวกเขาให้กบั คริสตจักรต่าง ๆ ฟั ง ให้ม ากที่สุด เท่ าที่จ ะทาได้ในวันเด็ก กาพร้า ในทุ กวัน
อาทิตย์ของเดือนพฤศจิกายน
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ชุมชน
บ้านพักเด็กแห่งความหวัง ตัง้ อยู่ทชี่ านเมืองทีม่ ปี ระชากร 48,000 คน แม้ว่าจะเป็ นผืนดินทีอ่ ุดมสมบูรณ์
แต่คนวัยทางานยังคงทิ้งถิน่ ฐานไปทางานในเมืองใหญ่เป็ นจานวนมาก มีประชากรผูส้ ูงอายุค่อนข้างมาก
การระบาดของโรคเอดส์ส่งผลกระทบกับชุมชนอย่างมาก มีอตั ราผู้ติดเชื้อถึงร้อยละ 22 และทาให้เด็ก
หลายคนต้องกลายเป็ นเด็กกาพร้า นอกจากนัน้ ยังเกิดโรคไข้เลือดออกระบาดเป็ นพัก ๆ ตลอดหลายปี ที่
ผ่านมา งานอดิเรกยอดนิยมในบ้านคือ การเล่นกีฬาฟุตบอลและกีฬาอื่น ๆ ไม่ทราบข้อมูลประวัติอตั รา
การติดสารเสพติดและแอลกอฮอล์ แต่ดูเหมือนเป็ นเรื่องปกติทนี่ นั ่ จัดบริการศึกษาให้ฟรีและถือเป็ นภาค
บังคับจนกว่าจะถึงระดับชัน้ ม.3 ซึ่งสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้มกี ารศึกษาสูงไปกว่านัน้
รัฐบาล
ตามประวัตแิ ล้ว หน่วยงานรัฐได้พง่ึ พาสถานสงเคราะห์เด็กขนาดใหญ่ในด้านการเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งใน 3 ปี ที่
ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศบังคับให้บ้านพัก เด็กจัดหาครอบครัวอุป ถัมภ์ใ ห้กบั เด็ก และออกกฎหมาย
หลายฉบับเพื่อทาให้การอุปถัมภ์เด็กเป็ นช่องทางการดูแลที่ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
การเลี้ยงดูเด็กแบบครอบครัวจะถูกกฎหมาย แต่ไม่ใช่เรื่องปกติทนี่ นั ่ และรัฐบาลเองมีสาธารณูป โภคและ
แหล่งความช่วยเหลือค่อนข้างจากัดในการส่งเสริมเรื่องนี้ รัฐบาลไม่มเี จ้าหน้าที่ด้านสวัสดิการเด็กมาก
พอที่จะติดตามผู้ใช้บริก าร ต่าง ๆ ได้ นักสังคมสงเคราะห์ไม่ได้รบั การฝึ กฝนอย่างเพียงพอ ในเรื่อง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงส่งมอบเด็กคืนสู่ครอบครัว ผู้นาหน่ วยงานภาครัฐได้พยายามทางานร่วมกับ
มูลนิธติ ่าง ๆ เพื่อการจัดการรายกรณีและคัดกรองเพื่อจัดบริการครอบครัวอุปถัมภ์ รวมทัง้ ทางานในการ
คื น เด็ ก สู่ ค รอบครัว และสัง คม โดยให้ พ้ น จากอุ ป การะของสถานสงเคราะห์ ข นาดใหญ่ ซึ่ ง ไม่ ม ี
ประสิทธิภาพในการดูแลเด็กมาก่อน
การเปลี่ยนแปลงให้เด็กไปสู่การเลี้ยงดูแบบครอบครัว

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

กรณี ศึกษา

ด้วยแรงกดดันทางสังคมทีเ่ พิม่ ขึน้ จากรัฐบาล ผูอ้ านวยการชาวอเมริกนั บ้านพักเด็กแห่งความหวัง จึงเริม่
สารวจความเป็ นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงให้เด็กไปสู่การเลี้ยงดูแบบครอบครัว โดยเบื้องต้นได้ใช้เวลา
พูดคุยกับอีกองค์กรที่ดาเนินการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่คล้ายกัน ต่อมาจึงได้นาบ้านพักเด็กสารวจ
เรียนรู้กระบวนการส่งเด็กกลับคืนสู่ครอบครัวอย่างมีความหวัง คณะกรรมการส่วนใหญ่เปิ ดใจเรี ยนรู้
ข้อมูลเพิม่ เติม เริ่มสารวจทรัพยากรที่จะใช้การเปลี่ยนรูปแลลการดูแลเด็กนี้ และดูว่ามีความเป็ นไปได้
สาหรับบ้านพักเด็กหรือไม่ โดยเชื่อว่าสิง่ นี้อาจเป็ นการแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ซ้า ๆ ได้อย่างเป็ นธรรมชาติ
ในยามที่เยาวชนเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วยั ผู้ใหญ่ แต่ยงั คงมีคาถามเกี่วกับผลกระทบด้านการสนับสนุ นทุน
และการทาพันธกิจระยะสัน้ ของทีมต่าง ๆ ซึ่งผูอ้ านวยการยังไม่ได้หารือในเรื่องการเปลีย่ นแปลงกับผู้อ่นื
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ทีไ่ ม่ได้อยู่ในคณะกรรมการบ้านพักเด็ก เนื่องจากรูส้ กึ ว่าเป็ นเรื่องทีต่ ้องใช้ความระมัดระวังมากเป็ นพิเศษ
และต้องมีความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจในการก้าวไปข้างหน้า

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว
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เป้ าหมาย: ร่างแผนงานเสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมจากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ของบ้านพักเด็กแห่งความหวัง
บทนา
การประสานความร่วมมือ คือ กุญแจสาคัญสู่ความสาเร็จไม่ว่าจะเป็ นโครงการใดก็ตาม และเป็ นหัวใจ
สาคัญสาหรับการเปลีย่ นแปลงหรือการก้าวไปสู่การเลี้ยงดูเด็กรูปแบบใหม่ ทีส่ ามารถทาให้เกิดขึน้ ได้จริง
กว่าทีเ่ คย ทีผ่ มู้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกคน – นับตัง้ แต่ผบู้ ริหาร พนักงาน คณะกรรมการไปจนถึงผูบ้ ริจาคทุน
ภาคีหุ้น ส่ วนของโครงการ รวมทัง้ เด็ก และครอบครัว จ าเป็ น ต้ องยินยอมให้ความร่ วมมือที่จ ะทางาน
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พงึ ประสงค์ การกาหนดวิสยั ทัศน์ ที่สามารถบรรลุผล ลงมือทาได้จริง โดย
ผ่านการไตร่ตรองมาอย่างรอบคอบ ผนวกกับการนาพาให้ผู้อ่นื ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมลงทุนในสิง่ นี้ดว้ ย ถือ
ว่ามีความสาคัญยิง่ ต่อความสาเร็จของการเปลีย่ นแปลงนี้
ซึ่งเป็ นทีแ่ น่นอนว่าการเปลีย่ นแปลงใด ๆ ก็ตาม ผูท้ ยี่ ่อมได้รบั ผลกระทบมากที่สุด คือเด็กและครอบครัว
ดัง นั น้ จึง เป็ น เรื่องสาคัญ อย่างยิ่ง ที่จ ะต้ องรับ ฟั ง ความเห็น ของเด็ก และครอบครัวในขณะที่ ด าเนิ น
กระบวนการนี้ ด้วยเด็กและครอบครัวนัน่ เองคือผู้ที่ทราบดีที่สุด ว่ าตนมีคุณ สมบัติ ความต้องการและ
ความปรารถนาใด
การตอบสนองของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียในแต่ละราย ต่อเรื่องการมอบเด็กคืนสู่การอุปการะของครอบครัว
จะขึน้ อยู่กบั ปัจจัยหลายประการ เช่น บทบาทหน้าที่ ความสนใจและแรงจูงใจของแต่ละคน ดังนัน้ จึงเป็ น
เรื่องสาคัญอย่างยิง่ ที่จะต้องเปิ ดรับฟังและพยายามเข้าใจมุมมองของพวกเขา ยอมรับสถานภาพ เข้าใจ
ในจุดยืนของพวกเขา และเดินไปพร้อมกับพวกเขาเพื่อทีจ่ ะนาพาพวกเขาให้มาร่วมทางด้วย
การเปลี่ยนทิศทางการทางานนี้ อาจก่อให้เกิดการตอบรับด้วยอารมณ์ความรู้สกึ ที่รุนแรงจากหลายคน
ทีเดียว บางคนอาจรู้สึก เสียใจ สงสัย อับ อาย โกรธหรือโศกเศร้า ซึ่ง อารมณ์ เหล่ านี้ จ ะผุ ด ขึ้น มาใน
ช่วงเวลาแตกต่างกัน ดังนัน้ สิง่ ที่สาคัญมาก คือ การรับฟั ง เห็นอกเห็นใจ ให้ความสาคัญกับความรูส้ กึ
อธิบายเหตุผล จนกว่าจะผ่านกระบวนการเหล่านี้ไปได้แล้ว ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียจึงจะสามารถมีเวลาคิด
ใคร่ครวญถึงความเป็ นไปได้ ในการก้าวไปสู่การนาเด็กคืนให้อยู่ในอุปการะของครอบครัวได้อย่างแท้จริง
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กลุ่มที่ 1 การมีส่วนร่วม

กลุ่มที่ 1 การมีส่วนร่วม
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1. ผูน้ ากลุ่มอ่านบทนาข้างต้นให้สมาชิกกลุ่มฟั ง
2. ให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วตอบคาถามลงในตาราง “การมีส่วนร่วม”
3. อภิปรายร่วมกันเป็ นกลุ่ม:
มีการส่งเสริมสนับสนุน การให้คาแนะนาหรือการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนใดบ้าง เพือ่ ส่งเสริม
กระบวนการเปลีย่ นแปลงนี้?
4. ให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนได้แสดงความคิดเห็นคนละ 1 ความเห็น
5. เลือกสมาชิกกลุ่มออกมา 1 คน เพื่อนาเสนอคาตอบทีก่ ลุ่มเห็นว่าดีทสี่ ุดให้กลุ่มใหญ่ฟัง

บันทึกพิ เศษสาหรับผู้นากลุ่ม
ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

กลุ่มที่ 1 การมีส่วนร่วม

กิ จกรรมกลุ่ม 1
การมีส่วนร่วม
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ผู้อานวยการได้เริ่มศึกษากระบวนการจัดให้เด็กได้อยู่ในอุปการะจากครอบครัว เมื่อผู้อานวยการได้เล่า
ถึงความคิดนี้ให้กบั ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียฟัง กลับได้รบั ผลตอบรับทีแ่ ตกต่างกันไป
เด็กและครอบครัว คือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ ที่สุด เพราะจะเป็ นผู้ที่ได้ รบั ผลกระทบมากที่สุด จาก
กระบวนการ และเป็ นผูท้ เี่ หมาะสมทีส่ ุดทีจ่ ะระบุถงึ จุดแข็ง ความต้องการและความปรารถนาของตน เด็ก
ส่วนใหญ่รู้สกึ สนใจแต่อาจยังคงหวันกลั
่ วด้วยเช่นกันด้วยเรื่องนี้เป็ นเรื่องใหม่และดูแตกต่างออกไป ใน
กรณีของเด็กที่มาจากสถานการณ์ครอบครัวที่ไม่ดี เด็กจะมีโอกาสได้พบและอยู่กบั ครอบครัวใหม่ เด็ก
อาจอยากรูว้ ่าครอบครัวใหม่จะคิดอย่างไรกับเด็กทีม่ าจากบ้านพักเด็กแห่งความหวัง และจะสามารถพาพี่
น้ องของตัวเองไปอยู่ที่นัน่ ด้วยได้หรือไม่ ยัง มีเรื่องราวมากมายที่ไม่อาจรู้ แต่ ท้ายที่สุด แล้ว เด็ก ต่ าง
ต้องการเป็ นลูกของพ่อแม่ใดสักครอบครัวหนึ่งทีส่ ามารถให้ความมันคงปลอดภั
่
ย มีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลี้ยงดู
พวกเขาอย่างแท้จริง
พนักงานในท้องถิ่นส่วนใหญ่อาจมีความรู้สกึ ต่อเรื่องนี้ในลักษณะที่หลากหลายปนเปกันไป ในแง่หนึ่ง
พวกเขาตระหนักดีว่า เด็กจะเติบโตได้ดีที่สุดเมื่ออยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น และถ้าเป็ นไปได้แล้วพวกเขา
คงอยากให้เด็ก เหล่ านี้ไ ด้ม ีค รอบครัว แต่ ใ นอีก นั ยหนึ่ ง พวกเขาต่ างเป็ น ห่ วงชีวิตความเป็ น อยู่แ ละ
ครอบครัวของตัวเองด้วยเช่นกันถ้าหากว่าบ้านพักเด็กต้องปิ ดตัวลง ซึ่งคงเหมือนกับพนักงานบางคน
ดังเช่นตัวอย่างของผู้หญิงสองคนที่ทางานกับบ้านพักเด็กแห่งความหวังมานานกว่า 20 ปี เพราะว่าเป็ น
สิง่ เดียวทีพ่ วกเธอรูจ้ กั
บรรดาผูส้ นับสนุนทุนดูเหมือนจะมีความคิดฉีกออกไปคนละทาง ด้วยปรากฎว่ามีผสู้ นับสนุนทุนกลุ่มหนึ่ง
ได้มาติดต่อกับผูอ้ านวยการและแสดงการเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงครัง้ นี้ และบางคนยังได้สนับสนุ น
ทรัพยากรสาหรับการเปลี่ยนแปลงด้วย พวกเขายินดีเป็ นอย่างยิง่ ที่เด็กจะได้มโี อกาสกลับคืนไปอยู่กบั
ครอบครัว
อย่างไรก็ตาม ผู้สนับ สนุ น ทุน บางรายอาจต้ องการทราบว่ าบ้านพักได้วางแผนจะทาอะไรกับ อาคาร
ทัง้ หลายที่ได้บริจาคให้ แล้วเราจะรับรองความปลอดภัยของเด็กได้อย่างไร พวกเขาตัง้ คาถามกับความ
รับผิดชอบในสิง่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายไปแล้วในการเปลีย่ นแปลงนี้
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กลุ่มที่ 1 การมีส่วนร่วม

หากกลุ่มของท่านทางานนี้เสร็จเร็วกว่ากาหนด ขอให้กลุ่มระบุผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียหนึ่งคนในที่ทางานที่
อาจต่อต้านกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ แล้วให้สมาชิกลุ่มแบ่งปั นกันว่าจะมีวิธีการเข้าหาบุคคลนัน้ ได้
อย่างไร ซึ่งสิง่ นี้จะเป็ นเวลาที่ทุกคนในกลุ่มจะช่วยกันคิดถึงขัน้ ตอนต่าง ๆ เพื่อดึงผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียให้
เข้ามามีส่วนร่วม
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ครอบครัวโดยกาเนิดส่วนใหญ่ยนิ ดีที่จะให้เด็กกลับมาอยู่ด้วย แต่มขี ้อแม้คือพวกเขาจะต้องได้รบั การ
สนับสนุนทางด้านการเงินและทางสังคมเพื่อให้สามารถเลี้ยงดูลูกให้ดี อย่างไรก็ตาม บางครอบครัวยังมี
ข้อกัง วลว่ าจะสามารถให้ชีวิต ที่ดีก ับ ลู ก ได้จ ริง หรื อไม่ พวกเขารู้สึก กลัวด้ วยเช่ น กัน ที่จ ะต้ องเข้ า สู่
กระบวนการประเมินเพื่อดูว่าเด็ก ๆ จะกลับมาอยู่ดว้ ยได้หรือไม่ ซึ่งเป็ นกระบวนการทีด่ ูรุกล้าความเป็ น
ส่วนตัวและพวกเขากลัวทีจ่ ะล้มเหลว
ในด้ า นนโยบายระดับ ชาติ ซึ่ง มัก เป็ น ไปเช่ น เดี ย วกับ หลาย ๆ รัฐ บาล ที่ โ ดยปกติ แ ล้ ว จะยึด ตาม
มาตรฐานสากลและความคาดหวังจากนานาชาติ แต่ขาดเงินงบประมาณที่จะสนับสนุนให้มอี ตั รากาลัง
เจ้าหน้ าที่ที่ม ีคุ ณภาพและการสนับสนุน ต่ าง ๆ อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ รัฐ บาลที่รีบเร่ งให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กนี้ จะไม่สามารถให้ความช่วยเหลืออะไรได้ไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม
รัฐ บาลที่ เ ปิ ด ใจรับ กับ การท างานอย่า งเป็ น ภาคีหุ้ น ส่ ว นกับ องค์ ก รใดก็ ตามที่ส ามารถพิสู จ น์ ค วาม
น่าเชื่อถือของตนเองและพร้อมทีจ่ ะให้เครดิตกับรัฐบาล

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

กลุ่มที่ 1 การมีส่วนร่วม

ในส่วนของคณะกรรมการบริหารขององค์กรส่วนใหญ่เปิ ดใจทีจ่ ะเรียนรูข้ ้อมูลเพิม่ เติม พวกเขาได้ทาการ
ทบทวนตรวจสอบทรัพยากรบางส่วนแล้วมองเห็นว่า เรื่องนี้มคี วามเป็ นไปได้และอาจเป็ นโอกาสอันดี
สาหรับบ้านพักเด็กแห่งความหวัง พวกเขาตระหนักว่ าการด าเนินการในเรื่องนี้จะช่วยแก้ไ ขปั ญ หาที่
เกิดขึ้นซ้า ๆ ได้อย่างเป็ นธรรมชาติและลงตัว เช่น การสนับสนุ นช่วยเหลือให้เด็กวัยรุ่นได้ก้าวเข้าสู่วยั
ผูใ้ หญ่ แต่ยงั คงมีคาถามทีส่ าคัญ คือเรื่องนี้จะส่งผลกระทบกับเงินทุนอย่างไรบ้าง เนื่องจากพันธกิจระยะ
สัน้ เป็ นแหล่งเงินทุนหลักแหล่งหนึ่งทีเดียว – เราจะทาอย่างไรหากทีมเหล่ านัน้ ไม่มบี ้านพักเด็ก ให้ม า
เยีย่ มอีกต่อไป?
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เป้ าหมาย: กาหนดขัน้ ตอนดาเนินการต่อไปในการจัดการรายกรณีโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง
เพือ่ สนับสนุนให้เกิดรูปแบบการเลี้ยงดูทดี ่ ที สี ่ ุดสาหรับเด็ก
บทนา
เป้ าหมายของการจัดการรายกรณี คือ การจัดให้เด็กคนหนึ่งได้อยู่ในการอุปการะที่เหมาะสมสาหรับเด็ก
คนนัน้ โดยเฉพาะ และได้รบั บริการต่าง ๆ ทีเ่ อื้อให้เด็กเติบโตได้เป็ นอย่างดี การตัดสินใจให้เด็กได้รบั การ
อุปการะในรูปแบบใดไม่ได้ข้นึ อยู่กบั แผนงานการดูแลเด็กตามมาตรฐานทัวไป
่ หากแต่ตดั สินใจอยู่บน
พื้นฐานความ เหมาะสมกับเด็กแต่ละราย ที่ลงรายละเอียดไปถึงความต้องการเฉพาะของเด็ก จุดแข็ง
ครอบครัว ชุม ชน สุขภาพ ความปรารถนาและการวางอนาคตไปข้ างหน้ า ที่ไ ด้ม ีก ารไตร่ ตรองถึ ง
พัฒนาการเด็กทุกด้าน ทัง้ อารมณ์ สติปัญญา ร่างกาย สังคมและจิตวิญญาณ นอกจากนัน้ แล้ว ยังต้องมี
การประเมินและส่งเสริมขีดความสามารถของครอบครัวและผูใ้ ห้การเลี้ยงดู เพื่อสร้างหลักประกันว่าการ
จัดให้เด็กอยู่ในการอุปการะนัน้ ๆ จะทาให้เกิดสุขภาวะที่ดีและอยู่ได้ยาวนาน จึงต้องมีการพิจารณาถึง
ผลลัพธ์ทงั ้ ในระยะสัน้ และระยะยาวอย่างรอบคอบ เนื่องจากการแก้ไขปั ญหาแค่เพียงระยะสัน้ นัน้ ไม่ อาจ
นาไปสู่ความสาเร็จในระยะยาวได้
การจัดให้เด็กอยู่ในการอุปการะในรูปแบบใด เป็ นกระบวนการที่อาจต้องใช้ระยะเวลาในการวางแผน
อย่างรอบคอบ ซึ่ง อาจใช้ร ะยะเวลาเป็ น เดื อนหรื อเป็ น ปี ด้วยความเอาใจใส่ แ ละตัง้ ใจ มีก ารสร้ า ง
ปฏิสมั พันธ์กนั อย่างมีเป้ าหมาย มีการประเมินจนเพียงพอและการติด ตามผลเป็ น สิง่ สาคัญ เพื่อ ท าให้
แน่ใจว่าจะได้ผลลัพธ์ทพี่ งึ ประสงค์ และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้มกี ารแก้ไขปรับปรุงในระหว่างกระบวนการ
สามารถปรับเปลี่ยนแผนเดิมได้ นอกจากนัน้ สิง่ สาคัญอีกประการหนึ่งคือ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเด็กจะต้อง
คอยสนับสนุนเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครอบครัว เพราะเรื่องนี้คอื หัวใจสาคัญของการคืน เด็กสู่
ครอบครัวทีป่ ระสบความสาเร็จและสมบูรณ์
ในฐานะที่สถานสงเคราะห์จะต้องเป็ นผู้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงสู่การเลี้ยงดูเด็กแบบครอบครัว การทา
หน้าที่เป็ นกลไกและกระบวนการคัดกรองเฝ้ าระวังเป็ นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรให้ความสาคัญที่จาเป็ นต้องมี
การวางแผนและลงมือปฏิบตั ิ กระบวนการคัดกรองและเฝ้ าระวังเป็ นกรอบการทางานทีใ่ ช้ตดั สินใจว่าเด็ก
คนหนึ่งควรถูกนาออกจากครอบครัวโดยกาเนิดหรือไม่ และการเลี้ยงดูในรูปแบบใดดีทสี่ ุดสาหรับเด็กคน
นั น้ เป้ าหมายของการคัด กรองและเฝ้ าระวังคือ การป้ องกันไม่ใ ห้เกิดการแยกเด็กโดยไม่จาเป็ นและ
ป้ องกันไม่ให้เกิดการจัดให้เด็กอยู่ในอุปการะในรูปแบบการเลี้ยงดูทดแทนทีไ่ ม่เหมาะสม
ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

กลุ่มที่ 2 การจัดการราย
กรณี

กลุ่มที่ 2 การจัดการรายกรณี
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• การเสริม สร้า งความเข้ม แข็ง ของครอบครัว และการป้ อ งกัน การแยกเด็ ก ออกจาก
ครอบครัวโดยไม่จาเป็ น
• การคืนสู่ครอบครัว
• การเลี้ยงดูแบบเครือญาติ
• ครอบครัวอุปถัมภ์
• การรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม
• การเลี้ยงดูแบบกลุ่มบ้าน
• การใช้ชวี ติ โดยอิสระ
แม้ว่าหลายองค์กรอาจจัดให้มรี ูปแบบการบริการเลี้ยงดูเด็กมากกว่าหนึ่งประเภทก็ตาม แต่ไม่มอี งค์กรใด
ทีจ่ ะสามารถให้บริการได้ทุกอย่างในทุกรูปแบบ ดังนัน้ องค์กรอาจมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องขยายลักษณะ
การจัดบริการการเลี้ยงดูเด็กให้เพิม่ มากขึน้ ด้วยการเสริมสร้างภาคีหนุ้ ส่วนเพื่อช่วยให้เกิดการเลี้ยงดู เด็ก
ได้อย่างต่อเนื่องและครอบครัวภายใต้แต่ละบริบท ซึ่งเป็ นเรื่องทีส่ าคัญยิง่ โครงการทีม่ บี ริการหลากหลาย
มิตแิ ละมุ่งเน้นไปทีก่ ารจัดบริการเลี้ยงดูทดแทนหรือการสนับสนุนเพียงหนึ่งหรือสองรูปแบบไปได้ด้วยดี
อาจพิจารณราประสานความร่วมมือกับอีกโครงการอื่นทีม่ บี ริการที่เสริมการทางานซึ่งกันและกัน การทา
เช่นนี้จะนาไปสู่การสร้างความร่วมมืออันดีและกลายเป็ นต้นแบบการดาเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพสามารถ
ตอบสนองความต้องการของทุกครอบครัวและเด็กในทีห่ นึ่งๆ ได้
(กรุณาศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมของแผนภาพนี้ได้ จากเอกสาร Faith to Action Initiative)

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

กลุ่มที่ 2 การจัดการราย
กรณี

“การดูแลอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม” หมายถึงประเภทของการจัดให้เด็กอยู่ในการอุปการะและบริก าร
ต่าง ๆ ทีม่ อี ยู่ เพื่อให้การดูแลเด็กและครอบครัวทีเ่ ปราะบางภายใต้บริบทใดก็ตาม ซึ่งในการจัดให้เด็กอยู่
ในการอุปการะนัน้ จะต้องตัง้ อยู่บนพื้นฐานของการค านึงถึง ประโยชน์ สูง สุด ของเด็ก ซึ่งไม่จากัดการ
ตัดสินใจที่ข้นึ อยู่กบั บริการที่เป็ นทางเลือกอันมีอยู่อย่างจากัด ซึ่งเป็ นเรื่องที่สาคัญยิง่ ที่จะต้องจัดให้เกิด
การเข้าถึงรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม ดังต่อไปนี้
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1. ผูน้ ากลุ่มอ่านบทนาข้างต้นให้สมาชิกกลุ่มฟั ง
2. จากตัวอย่างเรื่องราวของเด็กหลายคนที่ใ ห้ไว้ในกรณีศึกษา ให้ตอบข้อมู ล ลงในตาราง “การ
จัดการรายกรณี”
3. จัดทาแผนงานสาหรับกระบวนการคัดกรองเฝ้ าระวัง ในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้กบั
บ้านพัก เด็ก แห่ง ความหวัง โดยค านึ ง ถึง นโยบายและขีด ความสามารถของรัฐบาล โดยระบุ
ขัน้ ตอนการดาเนินงานว่าประกอบไปด้วยขัน้ ตอนใดบ้าง?
4. ให้อภิปรายกลุ่ม:
• ท่านจะมีวิธีการอย่างไรในการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กบ
ั บ้านพักเด็กแห่งความหวัง
เพื่อให้สามารถทางานในรายกรณี ที่จาเป็ นต่อการสนับ สนุ นช่วยเหลือเด็กและครอบครัว
ตลอดกระบวนการเปลี่ยนแปลง (เช่น เจ้าหน้าที่ การเสริมสร้างการเป็ นภาคีหุ้นส่วน การ
ฝึกอบรม)?
• มีวธิ ก
ี ารเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบใดบ้าง ทีต่ ้องเตรียมไว้ให้พร้อมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจต่ าง
ๆ เพื่อเด็ก?
• บ้านพักเด็กแห่งความหวัง จะสามารถตัดสินใจได้อย่างไรว่า จะให้บริการเลี้ยงดูเด็กภายใต้
บริก ารดู แ ลอย่างต่อเนื่องและครอบคลุ มในรู ปแบบใด และจ าเป็ นต้ องได้ความช่วยเหลือ
ใดบ้างจากภาคีหนุ้ ส่วน?
• บ้านพักเด็กแห่งความหวังจะต้องพิจารณาถึงแนวคิดและขอบเขตใดบ้าง ในการเปิ ดโอกาส
ให้กบั เด็กได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ?
5. ให้สมาชิก กลุ่ ม แต่ล ะคนได้แ สดงความคิด เห็น คนละ 1 ความเห็น จากนั น้ เลือกสมาชิก กลุ่ม
ออกมา 1 คน เพื่อนาเสนอคาตอบทีก่ ลุ่มเห็นว่าดีทสี่ ุดให้กลุ่มใหญ่ฟัง

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

กลุ่มที่ 2 การจัดการราย
กรณี

กิ จกรรมกลุ่ม 2
การจัดการรายกรณี
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ในการพิจารณาแนวคิดใหม่ใดก็ตาม กลุ่มอาจสนใจเรื่องของสภาพปั ญหามากกว่าทีจ่ ะพิจารณาถึงโอกาส
ทีจ่ ะเกิดการเปลีย่ นแปลง ให้ผนู้ ากลุ่มแนะนาให้กลุ่มให้ความสนใจไปยังวิธแี ก้ไขปั ญหาทีส่ ามารถเป็ นไป
ได้จริง
ทัง้ นี้ มีขอ้ สังเกตว่าการประเมินความต้องการและการเตรียมความพร้อมของครอบครัวในทุกด้านจะต้ อง
อยู่ภายใต้การดูแลของผูป้ ระกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ แบบฝึกหัดนี้มไี ว้เพื่อช่วยผูเ้ ข้าร่วมการประชุม
ได้เกิดความเข้าใจต่อกระบวนการเท่านัน้ ซึ่งยังไม่ใช่การเตรียมความพร้อมให้สามารถทางานทีก่ ล่าวถึง
นี้ได้จริง
เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายกลุ่ม มีตวั อย่างขัน้ ตอนต่าง ๆ ในกระบวนการคัดกรองและเฝ้ าระวัง
การจัดให้เด็กอยู่ในการอุปการะและกระบวนการเตรียมความพร้อม ดังต่อไปนี้
กระบวนการคัดกรองและเฝ้ าระวัง
•
•

จะต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลจากผูป้ ระกอบวิชาชีพหรือผูช้ ่วยงานบริการด้านสังคม
เป็ นกระบวนการกลุ่ม จาเป็ นต้องมีขอ้ มูลจากผู้ทรี่ ูง้ านด้านการคุม้ ครองเด็ก ทราบบริบทของท้องถิ่น
และข้อมูลของเด็กเป็ นรายบุคคล

ก่อนการพิ จารณาส่งมอบเด็ก กรุณาพิ จารณาเรื่องดังต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•

รับฟั งข้อมูลจากหลายฝ่ าย (เช่น เด็ก ผู้ดูแล ครู เป็ นต้น) ซึ่งข้อมูลนี้จะถือเป็ น ส่ วนหนึ่งของการ
ประเมินใดใดก็ตาม
คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ าย ซึ่งรวมถึงพ่อแม่ พีน่ ้องและปู่ย่าตายายด้วย
มีแหล่งความช่วยเหลือและบริการพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อประกันว่าเด็กจะอยู่ในบ้านที่มนคง
ั่
ปลอดภัยและดูแลเอาใจใส่
การคืนสู่ครอบครัวโดยกาเนิด ในกรณีทสี่ ามารถกระทาได้
จัดให้เด็กทีเ่ ป็ นพีน่ ้องกันอยู่ดว้ ยกัน หากเป็ นประโยชน์สูงสุดของเด็ก
จัดให้เด็กอยู่ในครอบครัวทดแทนในรูปแบบที่เปิ ดโอกาสให้เด็กได้อยู่ในครอบครัวอย่างถาวรและได้
พัฒนาสุขภาวะความเป็ นอยู่ทดี่ ี

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

กลุ่มที่ 2 การจัดการราย
กรณี

บันทึกพิ เศษสาหรับผู้นากลุ่ม
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•
•
•
•

เบื้องต้ น ให้ติด ต่อพ่อแม่หรือญาติของเด็ก ผ่ านทางจดหมาย โทรศัพ ท์ อีเมล์ หรือวิดีโ อ ซึ่ง อาจ
จาเป็ นต้องติดต่อหลายครัง้ ก่อนทีจ่ ะได้พบตัว
ทาการนัดหมายเจอกันต่อหน้าในระยะเวลาสัน้ ๆ โดยอยู่ภายใต้กากับการดูแลของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ ซึ่งควรเป็ นสถานทีอ่ ยู่ของเด็ก
นัดหมายการเจอกันทีย่ าวขึน้ ทีบ่ า้ นของพ่อแม่ภายใต้การกากับดูแลของเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ
นัดหมายการพบเจอกันในระยะเวลาทีย่ าวขึน้ ณ ทีบ่ า้ นของพ่อแม่โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ซึ่งควรเกิดภายหลังจากที่การเยี่ยมบ้านภายใต้การกากับดูแลจากเจ้าหน้าที่
ให้บริการนัน้ ประสบความสาเร็จแล้ว
[ดัดแปลงข้อมูลจาก Transitioning to Family Care for Children: A Guidance Manual (Faith to Action Initiative)]

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

กลุ่มที่ 2 การจัดการราย
กรณี

การเตรียมเด็กและครอบครัว กรุณาพิ จารณาเรื่องดังต่อไปนี้
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เป้ าหมาย: ตัดสินใจถึงวิธกิ ารทีบ่ า้ นพักเด็กแห่งความหวังจะเตรียมความพร้อมและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว เพือ่ ให้สามารถให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้เป็นอย่างดี
บทนา
พระคัมภีรแ์ ละวิทยาศาสตร์ต่างให้ความชัดเจนว่า: เด็กจะเติบโตได้ดที สี่ ุดเมื่อได้รบั เลี้ยงดูในครอบครัวที่
อบอุ่นแข็งแรง แม้ว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่จะมีความปรารถนาในสิง่ ดีที่สุดให้กบั ลูก ของตน แต่หลายคนยัง
ไม่ได้รบั การสนับสนุนทางด้านทรัพยากร ขาดการเตรียมความพร้อม หรือมีภาวะสุขภาพทีไ่ ม่ดี ขาดทุน
ทรัพย์ ขาดความช่วยเหลือหรือโอกาสในต่าง ๆ ซึ่งตัวบ่งชี้สาคัญทีส่ ุดประการหนึ่งในการชี้วดั สุขภาวะที่
ดีของเด็ก คือ สุขภาพของผู้เลี้ยงดู หากผู้เลี้ยงดูมสี ุขภาพที่ไม่ดี ปั จจัยเหล่านี้สามารถนาไปสู่ผลทีด่ อ้ ย
กว่าสาหรับเด็ก และในบางสถานการณ์เป็ นสาเหตุให้ต้องถูกพรากออกมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่
แม้ว่าจะยังไม่มสี ถิติที่ครอบคลุมทัว่ โลกก็ตาม แต่เราทราบดีว่ายังคงมีเด็กอีกเป็ นจ านวนมากที่อ ยู่ใ น
อุปการะของสถานสงเคราะห์ ทีพ่ ่อแม่ทยี่ งั มีชวี ติ อยู่ หรือมีเด็กอีกเป็ นจานวนมากกว่านัน้ ที่ยงั มีญาติที่ยงั
มีชวี ติ อยู่ ซึ่งสาเหตุทตี่ ้องเข้ามาอยู่ในอุปการะจากสถานสงเคราะห์นนั ้ มีมากมายแตกต่างกันไป นับตัง้ แต่
ความยากจนไปจนถึงความเจ็บ ป่ วย รวมถึงการมีชีวิตอยู่ในบ้านที่ไม่ปลอดภัย หรือพ่อแม่บางคนไม่
สามารถเลี้ยงดูบุตรของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม สาหรับพ่อแม่และญาติหลายคน หากมีการลงทุนในการ
เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือตามสมควรในการเสริมสร้างขีดความสามารถ และจะช่วยให้พ่อแม่สามารถ
เลี้ยงดูบุตรต่อไปได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบครอบครัวทีม่ นคงปลอดภั
ั่
ย ให้ความรักและความอบอุ่นที่
แข็งแรง
แม้ว่าการจัดให้เด็กอยู่ในการอุปการะอาจดูแตกต่างกันไปสาหรับเด็กในแต่ละราย แต่เราทราบดีว่า : เด็ก
ต้องการอยู่ในครอบครัวทีม่ นคงปลอดภั
ั่
ย ให้ความรัก ความอบอุ่นทีแ่ ข็งแรง
แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเลี้ยงดูแบบครอบครัวมักเริ่มต้นจากการสืบหาครอบครัวเป็ นลาดับแรก
แต่การสืบหาพ่อแม่หรือญาติพน่ี ้องทีม่ คี วามยินยอมทีจ่ ะเลี้ยงดูเด็กเท่านัน้ ยังไม่พอ กระบวนการนี้ยงั ต้อง
มีก ารประเมิน อย่างถี่ถ้วน เพื่อพิจ ารณาถึง จุ ด แข็ง ความต้ องการในด้านต่ าง ๆ สุ ขภาพ และความ
เหมาะสมกับเด็ก ต้องมีการวางแผนการเปลีย่ นแปลง การเสริมสร้างศักยภาพของครอบครัว การติดตาม
ผลและประเมินผลอย่างถี่ถ้วน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผูป้ ระกอบวิช าชี พ
สังคมสังเคราะห์ทผี่ ่านการฝึกฝนมาอย่างดีตลอดทัง้ กระบวนการ

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

กลุ่มที่ 3 ครอบครัว

กลุ่มที่ 3 ครอบครัว
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เป้ าหมายนี้ไม่ใช่เพื่อปิ ดสถานสงเคราะห์ แต่เป็ นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ครอบครัวเข้มแข็งไป
จนถึง จุ ด ที่ไ ม่จ าเป็ น ต้องมีสถานสงเคราะห์ขนาดใหญ่ อีก ต่ อไป และเปลี่ยนแปลงที่นั น่ ให้ก ลายเป็ น
ศูนย์บริการครอบครัวและชุมชน
ทัง้ นี้ มีทางเลือกในการเลี้ยงดูเด็กแบบครอบครัวต่าง ๆ มากมาย แต่ทุกรูปแบบจะต้องมีสภาพแวดล้อม
แบบครอบครัว และมีพ่อแม่หรือผู้ดูแลคนใดคนหนึ่งที่คอยให้การเลี้ยงดู อย่างสม่าเสมอ การคืนเด็ก สู่
ครอบครัวโดยกาเนิดเป็ นสิง่ ทีพ่ งึ ประสงค์ทสี่ ุด หากการดาเนินการเช่นนัน้ เป็ นประโยชน์สูงสุดสาหรับเด็ก
แต่ยงั มีทางเลือกอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ทีส่ ามารถพิจารณานามาใช้ ซึ่งประสบความสาเร็จอย่างมากทีเดียว
ดังต่อไปนี้
การเสริม สร้า งความเข้ม แข็ง ของครอบครัว และการป้ อ งกัน การแยกเด็ ก ออกจาก
ครอบครัวโดยไม่จาเป็ น
• การคืนสู่ครอบครัว
• การเลี้ยงดูแบบเครือญาติ
• ครอบครัวอุปถัมภ์
• การรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม
• การเลี้ยงดูแบบกลุ่มบ้าน
• การใช้ชวี ต
ิ โดยอิสระ
ทัง้ นี้ มีประเด็นหนึ่งที่พงึ ระลึกถึงว่าในการประเมินว่าครอบครัวในรูปแบบใดมีความเหมาะสมมากทีส่ ุด
สาหรับเด็ก ที่จะต้องตระหนักอยู่เสมอ คือประโยชน์ที่ไม่อาจจับต้องได้ในการคืนสู่ครอบครัวโดยกาเนิด
ซึ่งบางครัง้ การเตรียมความพร้อมของครอบครัวโดยกาเนิด เพื่อให้พร้อมรับลูกกลับ คืนอาจต้องใช้การ
ลงทุ น มากกว่าการจัด หาครอบครัวอุปถัมภ์ หรือครอบครัวบุ ญ ธรรมมากทีเดียว อย่างไรก็ตาม แต่ ม ี
ประโยชน์อนั นับไม่ถ้วนและนามาซึ่งการเยียวยาจิตใจทีม่ าพร้อมกับการจัดให้เด็กได้กลับคืนสู่ครอบครัว
โดยกาเนิด และเป็ นแน่นอนว่า อาจมีหลายสถานการณ์ ที่ก ารคืน เด็กสู่ ค รอบครัวนัน้ ไม่อาจกระทาได้
โดยง่าย และเราไม่ควรจัดให้เด็ก อยู่ในการเลี้ยงดูภ ายใต้ สภาพแวดล้อมการด ารงชีวิตที่ไม่ป ลอดภัย
•

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

กลุ่มที่ 3 ครอบครัว

การสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัว จะเริม่ ต้นด้วยการป้ องกันไม่ให้เกิดการแยกเด็กออกจากครอบครัวใน
ทุกสภาวะการณ์ตราบเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ ซึ่งหลายครัง้ ทีจ่ ะสาเร็จลงได้ด้วยการสร้างความเข้ม แข็งให้กบั
ครอบครัว และการสร้างความเข็มแข็งให้กบั ครอบครัวนี้ หมายรวมถึง การจัดเตรียมให้บริการใดใดก็ตาม
เพื่อเสริม สร้างขีด ความสามารถของครอบครัวให้เพิ่ม มากขึ้น ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ จิตใจและสังคม
ร่างกาย ให้ความช่วยเหลือด้านทักษะอาชีพ ฝึกทักษะการเลี้ยงดูลูก การบริการศูนย์ดูแลเด็กเล็ก รวมถึง
บริการและการสงเคราะห์อ่นื ใดที่ช่วยให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง เพื่อให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้
เป็ นอย่างดี
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แม้ว่าหลายองค์กรอาจจัดให้มรี ูปแบบการบริการเลี้ยงดูเด็กมากกว่าหนึ่งประเภทก็ตาม แต่ไม่มอี งค์กรใด
ทีจ่ ะสามารถให้บริการได้ทุกอย่างในทุกรูปแบบ ดังนัน้ องค์กรอาจมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องขยายลักษณะ
การจัดบริการการเลี้ยงดูเด็กให้เพิม่ มากขึน้ ด้วยการเสริมสร้างภาคีหนุ้ ส่วนเพื่อช่วยให้เกิดการเลี้ยงดู เด็ก
ได้อย่างต่อเนื่องและครอบครัวภายใต้แต่ละบริบท ซึ่งเป็ นเรื่องทีส่ าคัญยิง่ โครงการทีม่ บี ริการหลากหลาย
มิตแิ ละมุ่งเน้นไปทีก่ ารจัดบริการเลี้ยงดูทดแทนหรือการสนับสนุนเพียงหนึ่งหรือสองรูปแบบไปได้ด้วยดี
อาจพิจารณราประสานความร่วมมือกับอีกโครงการอื่นทีม่ บี ริการที่เสริมการทางานซึ่งกันและกัน การทา
เช่นนี้จะนาไปสู่การสร้างความร่วมมืออันดีและกลายเป็ นต้นแบบการดาเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพสามารถ
ตอบสนองความต้องการของทุกครอบครัวและเด็กในทีห่ นึ่ง ๆ ได้
(กรุณาศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมของแผนภาพนี้ได้ จากเอกสาร Faith to Action Initiative)

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

กลุ่มที่ 3 ครอบครัว

หรือไม่ดีโดยเด็ดขาด ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ให้เราพยายามศึกษาสารวจความเป็ นไปได้ในการคืนเด็ก สู่
ครอบครัวโดยกาเนิดเท่าทีจ่ ะสามารถกระทาได้ก่อนการพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ
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1. ให้ผนู้ ากลุ่มอ่านบทนาข้างต้นให้สมาชิกกลุ่มฟั ง
2. จากข้อมูลของเด็กในกรณีศกึ ษาข้างต้น ให้ตอบข้อคาถามว่า
• การสนั บ สนุ น การเสริมสร้า งความเข้ม แข็ง ให้ก ับ ครอบครัว ประการใดบ้า ง ที่จ าเป็ น ต้ อง
จัดเตรียมให้กบั ครอบครัวในชุมชน?
• เราจะทราบได้อ ย่ า งไรว่ า มีห น่ ว ยงานใดในชุ มชนหรือ องค์ก รรัฐ ใดบ้า งที่ส ามารถให้การ
ช่วยเหลือเหล่านี้ และบ้านพักเด็กแห่งความหวังจะวิธีการตัด สินใจในการสร้างภาคีค วาม
ร่วมมือร่วมกับใคร? บ้านพักเด็กแห่งความหวังจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าตนเองจะจัดบริการ
ใดบ้าง?
• มีทรัพยากร ความช่วยเหลือหรือสินทรัพย์ใดบ้าง ทีส
่ มาชิกครอบครัวโดยกาเนิด สามารถจัด
ให้กบั ลูกๆ ของตนได้บ้างโดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากบ้านพักเด็ก ? บ้านพักเด็ก
ควรทาอะไรหรือไม่ทาอะไร เพื่อไม่ก่อให้เกิดภาวะการพึง่ พาของครอบครัวเหล่านี้
3. ให้อภิปรายตอบคาถามดังต่อไปนี้
• บ้า นพัก เด็ก แห่ ง ความหวัง จะประเมิน ความพร้อ มในการรับ เด็ก กลับ คืน สู่ ค รอบครัวได้
อย่างไรบ้าง?
• บ้านพักเด็กแห่งความหวัง ควรพิจารณาถึงความคาดหวังของครอบครัวในเรื่องใดบ้าง และ
ความคาดหวังใดทีจ่ าเป็ นต้องปล่อยผ่านไป?
• บ้า นพัก เด็ก แห่ง ความหวัง ควรจัด ให้มก
ี ารสนับสนุ นช่วยเหลือครอบครัวที่ร ับ ลูกกลับมา
อุปการะอย่างไร?
• บ้านพักเด็กแห่งความหวัง จะมีการสรรหาครอบครัวอื่นไว้สาหรับ เป็ นครอบครัวทดแทนได้
อย่างไร?
• บ้านพักเด็กแห่งความหวัง จะประเมินเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กแบบ
เครือญาติค รอบครัวอุปถัม ภ์ หรือครอบครัวบุญ ธรรมเพื่อจัด ให้เด็กอยู่ในการอุ ปการะได้
อย่างไร?
• มีเยาวชนคนใดบ้างในบ้านพักเด็กแห่งความหวัง ที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถ
ออกไปอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยอิสระหรือไม่ ? หากมี จะวิธีการที่จะช่วยเด็กกลุ่มนัน้ ได้อย่างดี
ทีส่ ุดคืออะไร?

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

กลุ่มที่ 3 ครอบครัว

กิ จกรรมกลุ่ม 3
ครอบครัว
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•

มีเด็ก หรือเยาวชนในบ้านพัก เด็ก แห่ ง ความหวัง ที่ต้องการการบ าบัด ฟื้ น ฟูแบบกลุ่มเล็ก
หรือไม่? จะจัดบริการในเรื่องนี้ได้อย่างไร และจะทราบได้อย่างไรว่าจะต้องใช้ระยะเวลานาน
เท่าใด?

4. ให้สมาชิก กลุ่ ม แต่ล ะคนได้แ สดงความคิด เห็น คนละ 1 ความเห็น จากนั น้ เลือกสมาชิก กลุ่ม
ออกมา 1 คน เพื่อนาเสนอคาตอบทีก่ ลุ่มเห็นว่าดีทสี่ ุดให้กลุ่มใหญ่ฟัง

พึงระลึกว่า การประเมินผลและการเตรียมความพร้อมในความต้องการของครอบครัวทุกด้านจะต้องอยู่
ภายใต้การกากับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ แบบฝึ ก หัดนี้เป็ นเพียงเพือ่ ช่วยผู้เข้าร่วม
การประชุมได้เกิดความเข้าใจกระบวนการ แต่ไม่ใช่เป็ นการเตรียมความพร้อมสาหรับปฏิบตั งิ านจริงทีไ่ ด้
อภิปรายไป
ในการประเมิ นครอบครัว ขอให้พิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ข้อมูลส่วนตัวและทีอ่ ยู่อาศัย รวมถึงจานวนลูกทัง้ หมดและสมาชิกทุกคนในครอบครัว
รายได้และการมีงานทาของครัวเรือน
ประวัตกิ ารศึกษาของพ่อแม่และเด็กในครัวเรือน
สภาพบ้านและสินทรัพย์
ประวัตเิ กี่ยวกับการใช้บริการคุม้ ครองเด็กและบริการในชุมชน
คุณลักษณะความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในครอบครัวที่ได้จากการสังเกต ประวัติการล่วงละเมิดหรือความ
รุนแรงในครอบครัว
ประเมินการใช้สารเสพติดและดื่มสุรา
ผูท้ เี่ คยติดต่อกับเด็กมาก่อนหน้านี้
สถานะด้านสุขภาพของครอบครัวและการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล
ความเข้มแข็งของครอบครัวและความต้องการพิเศษ (เช่น ความพิการของพ่อแม่ ที่อยู่อาศัยหรือ
ทักษะในการเลี้ยงดูลูก)
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนและเครือญาติ
ชื่อเสียงในชุมชนท้องถิน่

การเตรียมความพร้อมให้กบั ครอบครัว
•

เล่าข้อมูลภูมหิ ลังของเด็ก แจ้งให้ผดู้ ูแลทราบว่าข้อมูลใดทีล่ ะเอียดอ่อนจะต้องรักษาความลับ

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

กลุ่มที่ 3 ครอบครัว

บันทึกพิ เศษสาหรับผู้นากลุ่ม
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•
•

•

•
•

การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในการติ ดตามผล
•
•
•
•
•

พิจารณาถึงต้นเหตุปัจจัยต่าง ๆ ทีท่ าให้เด็กต้องแยกจากครอบครัว
ทาให้แน่ใจว่ามีการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การศึกษาและบริการอื่นใดตามความต้องการของเด็ก
พิจารณาเรื่องสถานทีจ่ ดั บริการเสริมให้การดูแลเด็กชัวคราว
่
การทางานของเจ้าหน้าทีเ่ พื่อสร้างความเข้มแข็งให้กบั เด็กและครอบครัว
เจ้าหน้าทีด่ าเนินการประสานส่งต่อข้อมูลการรักษาพยาบาลให้ผอู้ ุปการะเลี้ยงดูเด็ก เพื่อให้ได้รบั การ
รักษาอย่างต่อเนื่อง
[ดัดแปลงจาก Transitioning to Family Care for Children: A Guidance Manual (Faith to Action Initiative)]

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

กลุ่มที่ 3 ครอบครัว

•

ตรวจสอบว่าเด็ก จะมีพ้นื ที่สาหรับ นอนและเก็บ ข้ าวของในบ้านหลัง นั น้ ได้ ทาให้แ น่ ใ จว่ าความ
คาดหวังเหล่านี้เป็ นเรื่องทีเ่ หมาะสม
ทาให้แน่ใจว่าได้มกี ารแจ้งข้อกาหนดในด้านอาหารการกิน สุขภาพ การศึกษาและการดูแลอื่นใดของ
เด็กให้เป็ นทีเ่ ข้าใจอย่างชัดเจน และช่วยกันคิดวางแผนกับครอบครัวว่าจะตอบสนองตามข้อกาหนด
เหล่านี้ได้อย่างไร
หารือว่ามีบริการใดบ้างทีเ่ ด็กหรือครอบครัวต้องการ
แจ้ง ให้ครอบครัวทราบถึงความคาดหวังว่ าเกี่ยวกับ การสื่อสารถึงข้อมูลสาคัญ หรือมีข้อมูลใหม่ที่
จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบ
พูดคุยตกลงกับผูเ้ ลี้ยงดูเด็กเรื่องการติดตามโดยเจ้าหน้าทีใ่ นอนาคต
แจ้งให้ผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็ก ทราบว่าจะติด ต่อเจ้าหน้าที่ได้อย่างไร และจะต้องติดต่ อใครในกรณี ที่
ติดต่อเจ้าหน้าทีไ่ ม่ได้
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เป้ า หมาย: เพือ่ เตรีย มความพร้อ มและด าเนิ น การเปลีย่ นแปลงบทบาทของผู้ ดู แ ลเด็ ก
เจ้าหน้าที ่ ทรัพย์สนิ ทางกายภาพ
บทนา
ทุกองค์กรต่างมีจุดแข็งและมีพ้นื ที่สาหรับการพัฒนางานให้เติบโตได้ ซึ่งบางครัง้ สิง่ เหล่านี้จะโดดเด่น
ชัดเจนออกมาในระหว่างดาเนินกระบวนการเปลีย่ นแปลง ในการนี้ ทรัพยากรขององค์กรทีม่ ใี นปั จจุบนั –
ได้ แ ก่ ความสัม พัน ธ์ เจ้า หน้ า ที่ ภาคีหุ้น ส่ ว น สิน ทรัพ ย์ และต้ น ทุ น ทางก ายภาพ สามารถน ามา
ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งานใหม่ เพื่อช่วยในการปรับเปลี่ยนโครงการ โดยทรัพยากรเหล่านี้จะ
ช่วยในการดูแลเด็กโดยผ่านการเลี้ยงดูเด็กแบบกลุ่มมาเป็ นการสนับสนุ นช่วยเหลือเด็กในครอบครัวได้
เช่นเดียวกัน
ความไม่มนใจในการเปลี
ั่
ย่ นแปลงโครงการทีส่ าคัญที่สุดประการหนึ่งคือ จะเกิดอะไรขึน้ กับผูด้ ูแลเด็กและ
เจ้าหน้ าที่ป ฏิบ ัติง านภาคสนาม ในการนี้ ผู้น าองค์ก รที่ม ีก ารสร้างแรงจู ง ใจที่ดี ค านึ ง ถึง บริบ ททาง
วัฒนธรรมและมีทกั ษะที่เป็ นรูปธรรมอันเป็ นประโยชน์ หลายประการในการออกแบบรูปแบบการทางาน
ใหม่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบ ัติง านบางคน เช่น ครู นักสังคมสงเคราะห์หรือนัก วิช าชีพด้านการบริหาร อาจ
สามารถปรับเปลีย่ นบทบาทการทางานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว แต่สาหรับอีกหลายคนอาจจาเป็ นต้องเรียนรู้
หรือได้รบั การฝึกอบรมเพิม่ เติม เพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกเขาสามารถปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง หน้ าที่
ใหม่ได้ เช่นเดียวกันกับพีเ่ ลี้ยงเด็ก ทีอ่ าจกลายเป็ นผูช้ ่วยงานสังคมสงเคราะห์ หรือเป็ นพ่อแม่อุปถัมภ์ได้
เช่นกัน เจ้าหน้าทีแ่ ต่ละคนอาจมีประสบการณ์แตกต่างกัน มีแรงจูงใจและอารมณ์ความรูส้ กึ ต่าง ๆ ทีพ่ วก
เขาจะน าเข้ามาด้วยในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนี้ ดัง นั น้ จึง เป็ น เรื่องสาคัญ อย่างยิ่ ง ที่จ ะต้ องรับฟั ง
ทบทวนตรวจสอบ และทางานกับพวกเขาเพื่อหาหนทางแก้ไขปั ญหาอันเป็ นประโยชน์กบั ทุกฝ่ าย
การสร้างเครือข่ายและการสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนล้วนเป็ นสิง่ ที่มคี ่ายิง่ ที่จาเป็ นต้องรักษาไว้ไม่ว่า
จะในช่วงของการเปลี่ยนแปลงใดใดก็ตาม การปรึกษาหารือจัดเตรียมแผนการการเปลีย่ นแปลงร่วมกับ
เครือข่ายในท้องถิ่น จะเอื้อต่อการสร้างการเรียนรูไ้ ด้ เปิ ดโอกาสให้ได้มกี ารวางแผนและประสานความ
ร่วมมือกัน ทีอ่ าจนาไปสู่การเสริมสร้างบริการเลี้ยงดูเด็กอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทีแ่ ข็งแกร่งกว่าเดิม

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

กลุ่มที่ 4 การเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์

กลุ่มที่ 4 การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์
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ไม่ ม ีโ ครงการใดที่จะสามารถจัดบริการที่ค รบครัน ได้ด้วยตัวเองตามล าพัง ดัง นั น้ การประสานความ
ร่วมมือในการทางานจึงถือเป็ นหัวใจหลักในการจัดบริการดูแลทีด่ ใี ห้กบั เด็กและครอบครัวทีเ่ ปราะบาง

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

กลุ่มที่ 4 การเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์

สินทรัพย์ที่จบั ต้องได้ คือ อาคาร บ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์ เสบียงหรือที่ดินต่าง ๆ ซึ่ง
โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ว จ าเป็ น ต้ อ งมีก ารลงทุ น ทางด้ า นความคิ ด การดู แ ลและค่ า ใช้ จ่ า ยไปเพื่อ การนี้
นอกจากนัน้ ยังมีเรื่องของความผูกพันทางด้านจิตใจของเด็ก เจ้าหน้าที่ ผู้สนับสนุนทุน อาสาสมัครและ
บุคคลอื่นอีก ซึ่งบางครัง้ โครงการอาจเลือกที่จะปิ ดตัวลงและขายสินทรัพย์ไป อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์
เหล่านี้สามารถนามาปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้ใหม่และนามาใช้ร่วมกันในการเลี้ยงดูเด็ก ตาม
รู ป แบบใหม่ ไ ด้ ซึ่ง ตัวอาคารนี้ นอกจากจะสามารถใช้สาหรับ ให้บ ริก ารฉุ ก เฉิ น เปลี่ยนไปใช้ง านใน
โครงการอื่นหรือดัดแปลงเป็ น ที่พ ักสาหรับ ครอบครัวได้แล้ว ยังสามารถเปลี่ยนเป็ นศูนย์ดูแลเด็ก เล็ก
โรงเรียนหรือสถานฝึกวิชาชีพ ศูนย์ธุรกิจสาหรับงานพันธกิจ คลินิก สถานทีฝ่ ึกอบรมทีค่ านึงถึงบาดแผล
ทางใจ สถานบาบัดฟื้ นฟูทางด้านกายหรือจิตใจ โครงการสาหรับคริสตจักร ศูนย์บริการชุมชน สถานจัด
งานสาหรับชุมชนและอื่น ๆ อีกมากมาย อันมีช่องทางทีไ่ ม่จากัดและมีการประเมินเพื่อให้ทราบว่าชุมชน
ต้องการอะไร และมีอะไรบ้างทีจ่ ะช่วยให้สามารถกาหนดทิศทางว่าควรจะเดินไปทางไหนได้ในอนาคต
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1. ให้ผนู้ ากลุ่มอ่านบทนาข้างต้นให้สมาชิกกลุ่มฟั ง
2. เขียนรายการสิน ทรัพ ย์ต่าง ๆ ของบ้านพักเด็กแห่งความหวัง ที่มใี นปั จจุบนั ให้พจิ ารณาว่ ามี
วิธกี ารใดบ้างทีจ่ ะใช้ทรัพยากรเหล่านี้โดยปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้งานใหม่ เพื่อให้การ
ช่วยเหลือครอบครัวต่าง ๆ (ทัง้ พ่อแม่โดยกาเนิด/หรือครอบครัวทดแทน) ในการดูแลเด็ก
3. เติมข้อมูลลงในตาราง “การเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์” โดยใช้คาบรรยายข้างต้น
4. ให้อภิปรายในประเด็นดังนี้:
• หากการเปลี่ย นแปลงของบ้า นพัก เด็ก แห่ ง ความหวัง – ได้แ ก่ การสืบ หาและคัด กรอง
ครอบครัว การจัดให้เด็กได้อยู่ในอุปการะของครอบครัวทีป่ ลอดภัย (ทัง้ ครอบครัวโดยกาเนิด
และครอบครัวทดแทน) และการสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัว – เรายังขาดทรัพยากรในด้าน
ใดบ้างในปัจจุบนั ?
• บ้า นพัก เด็ก แห่ ง ความหวัง ควรพิจ ารณาถึง ใครที่จ ะมาเป็ น เครือ ข่ า ยได้บ้า งเพื่อ เติม เต็ม
ช่องว่างนี้?
• บ้านพักเด็กแห่งความหวังจะพิจารณาจัดสรรทรัพยากรบางอย่างให้ก ับกลไกอื่นในชุมชน
เพื่อสนับสนุนให้มบี ริการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวได้อย่างไรบ้าง?
5. ให้สมาชิก กลุ่ ม แต่ล ะคนได้แ สดงความคิด เห็น คนละ 1 ความเห็น จากนั น้ เลือกสมาชิก กลุ่ม
ออกมา 1 คน เพื่อนาเสนอคาตอบทีก่ ลุ่มเห็นว่าดีทสี่ ุดให้กลุ่มใหญ่ฟัง

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

กลุ่มที่ 4 การเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์

กิ จกรรมกลุ่ม 4
การเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์
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บทบาทใหม่สาหรับผู้ดแู ลเด็กและเจ้าหน้ าที่
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ผูป้ ระกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ผูช้ ่วยงานสังคมสงเคราะห์
พ่อแม่บุญธรรมหรือครอบครัวอุปถัมภ์
ครู
เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ชุมชน
ผูเ้ ยีย่ มบ้าน
ผูใ้ ห้บริการรับเลี้ยงเด็กช่วงกลางวัน
พยาบาล
ผูใ้ ห้บริการดูแลในระยะสัน้

ทางเลือกสาหรับที่ดินสิ่ งปลูกสร้าง
•
•
•
•
•
•
•
•

ศูนย์บริการชุมชน
โบสถ์คริสตจักร
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก
โรงเรียนเตรียมเด็กปฐมวัย
ค่าย
คลินิก
สถานบาบัดฟื้ นฟู
บริการดูแลเด็กฉุกเฉินในระยะสัน้ ระหว่างรอการพิจารณาจัดให้เด็กอยู่ในการอุปการะ

กรุณาศึกษาข้อมูลของกรณีศกึ ษาเพิม่ เติมในหน้าถัดไป

ข้อมูลเพิ่ มเติ มสาหรับกรณี ศึกษา
ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

กลุ่มที่ 4 การเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์

บันทึกพิ เศษสาหรับผู้นากลุ่ม
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กลุ่มที่ 4 การเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์

ป้ าริ น (อายุ 62 ปี ) เป็ นผู้ดูแลเด็ก ได้ทางานกับบ้านพักมาตัง้ แต่เริม่ ต้น ซึ่งป้ ารินมองว่าบทบาทหน้าที่
ของเธอที่นัน่ เป็ นการทรงเรียกมากกว่าเป็ นการจ้างงาน ป้ ารินทางานให้กบั บ้านเด็กชายหลังหนึ่งในนัน้
และเป็ นที่รู้กนั ว่าเธอเข้มงวดมากแต่ก็เต็มไปด้วยความรักให้แก่เด็กเช่นกัน ป้ ารินไม่ เคยล้มเลิกความ
พยายามกับเด็ก ๆ ป้ ารินยังเป็ นพีเ่ ลี้ยงให้กบั ผูด้ ูแลเด็กหลายคนทีน่ นั ่ และมีความสามารถด้านภาวะการ
เป็ น ผู้น าสู ง แม้ว่าป้ าริน จะเรียนจบแค่ ม.2 ก็ตาม แต่ ป้ าริน เป็ น คนรัก การเรียนรู้และมักเข้าร่ วมการ
ฝึ กอบรมในหัวข้อการดูแลเด็กต่าง ๆ มานับไม่ถ้วน ป้ ารินเห็นด้วยกับการเปลีย่ นแปลงให้เด็กกลับไปสู่
การดูแลแบบครอบครัว เพราะทราบดีว่ามีงานศึกษาวิจยั ได้กล่าวว่าเด็กเติบโตได้ดกี ว่าในครอบครัว
ยุทธ (อายุ 45 ปี ) เป็ นพ่อครัว เขารักเด็ก แต่งงานแล้วและมีลูก 4 คน เขาทางานหลายชัวโมงที
่
บ่ ้านพัก
เด็กและเป็ นอาสาสมัครทาหน้าทีศ่ ษิ ยาภิบาลทีค่ ริสตจักรของเขาด้วย เขาดูแลมีสมาชิกคริสตจักร 40 คน
และมีใจอยากเห็นชุมชนท้องถิ่นที่นัน่ ติดตามพระบัญชาของพระเจ้าให้ดูแลเด็กกาพร้าด้วยการโอบรับ
เด็กกาพร้าและเด็กที่เปราะบางราวกับเป็ นลูกของตัวเอง ณ จุดนี้เอง เขาได้กระตุ้นลูกโบสถ์อย่างจริง จัง
ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในบ้านพักเด็กแห่งความหวัง แต่เขาอยากเห็นเด็กได้ไปอยู่ในครอบครัวทีเ่ ต็มไปด้วย
ความรัก เขาเห็นว่าบ้านพักเด็กไม่ใช่ทางออกทีด่ ที สี่ ุด แต่ไม่ทราบว่าจะทาอย่างไรดี เขารูจ้ กั คนเยอะและ
มีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ชุมชนและเป็ นทีเ่ คารพรักของคนในชุมชน
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กฤษดา (อายุ 28 ปี ) ทางานในตาแหน่ ง เจ้าหน้ าที่บ ารุ ง รัก ษา กฤษดาเข้ามาอยู่ที่บ้านพัก เด็ก แห่ ง
ความหวัง เมื่อตอนอายุไ ด้ 11 ขวบ หลัง จากที่พ่ อแม่ แ ละลุ ง ป้ าเสียชีวิ ตจากเหตุ ก ารณ์ ไ ฟไหม้ บ้ า น
เจ้าหน้าทีบ่ า้ นพักเด็กแห่งความหวังกลายเป็ นครอบครัวเดียวที่เขาและน้อง ๆ มี แก้วผูเ้ ป็ นน้องสาวของ
เขามีอาชีพเป็ นพยาบาล ส่วนกวาง น้องสาวอีกคนหนึ่งเป็ นผู้ดูแลเด็ก พวกเขาทุกคนต่างมุ่งมันทุ
่ ่มเท
ทางานให้กบั บ้านพักเด็กแห่งความหวัง กฤษดามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสามารถใช้เครื่องไม้
เครื่องมือเก่ง เขามีความบกพร่องด้านการเรียนรู้บางอย่าง ดังนัน้ การเรียนจึ งเป็ นเรื่องยากสาหรับเขา
แต่เขาพบว่าสามารถทางานได้อย่างดีกบั บ้านพัก เด็กแห่งความหวัง เขาเป็ นคนเงียบ ซื่อสัตย์ ขยัน
ทางาน ยินดีทางานทุกอย่างที่ต้องทาให้เสร็จ บ้านพักเด็กแห่งความหวังจึงเปรียบเสมือนเป็ นบ้านของ
เขาอย่างแท้จริง และเขาได้รบั การปฏิบตั เิ ช่นนัน้ ด้วย ไม่นานมานี้ ยุทธได้หนุนใจกฤษดาให้เพิม่ บทบาท
หน้าทีเ่ ป็ นพีเ่ ลี้ยงให้กบั เด็กชายวัยรุ่นบางคนทีบ่ ้านพัก เนื่องจากเด็กเหล่านี้ไม่มตี ้นแบบผูช้ ายทีด่ ใี ห้เห็น
กฤษดามองเห็นถึงความต้องการในด้านนี้ แต่ยงั รูส้ กึ ว่าตัวเองนัน้ ยังไม่มคี วามพร้อม ทีจ่ ริงแล้วเขาอยาก
ช่วยให้ได้มากกว่านี้ แต่ยงั ไม่รู้ว่าควรทาอย่างไร เขาแต่งงานกับนา เธอทางานเป็ นครูในโรงเรียนอยู่ใน
ชุ ม ชนที่ไม่ ได้เกี่ยวข้องกับ บ้านพัก เด็ก พวกเขารัก กันดีแต่ ไ ม่สามารถมีลูก เองได้ ทัง้ กฤษดาและนา
ทางานเป็ นอาสาสมัครทีบ่ า้ นพักเด็กแห่งความหวัง ในช่วงวันว่าง
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พรพรรณ (อายุ 46 ปี ) เป็ นครู เธอทางานให้กบั บ้านพักเด็กแห่งความหวังมาเป็ นเวลา 13 ปี และรูส้ กึ ว่า
นี่คือการทรงเรียกของเธอ เธอรู้สกึ ภูมใิ จที่ได้ให้การศึกษาแบบคริสเตียนที่มคี ุณภาพให้กบั เด็ ก เพราะ
ไม่เช่นนัน้ แล้ว เด็กไม่อาจเข้าเรียนในโรงเรียนได้เลย เธอสอนตัง้ แต่ชนั ้ อนุบาลถึง ป.6 และมีครูผชู้ ่วย 1
คน งานของพรพรรณเป็ นงานที่ยาก แต่ด้วยความที่เธอเป็ นคนที่มรี ะบบระเบียบอย่างยิง่ เธอออกแบบ
ระบบต่ า ง ๆ เพื่อ ช่ ว ยให้เ ธอบริห ารจัด การได้อ ย่ า งยอดเยี่ย ม พรพรร ณเข้ า รับ การฝึ ก อบรมด้าน
พัฒนาการเด็กในหลายด้านเช่นเดียวกันจากวิทยาลัย เธอมีใจอยากสอนพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กในเรื่องวิธี
เพิม่ พูนพัฒนาการเด็กให้ถงึ ขีดสูงสุด ทัง้ ในด้านการศึกษาและอีกหลายด้าน เธอยังไม่ได้ตดั สินใจในเรื่อง
การเปลีย่ นแปลงไปสู่การเลี้ยงดูเด็กแบบครอบครัว เนื่องจากเธอกลัวว่าเธอจะไม่ได้สอนนักเรียนของเธอ
อีกและกังวลเรื่องสุขภาวะความเป็ นอยู่ทดี่ ขี องเด็ก ๆ
อภิ สิทธิ์ (อายุ 35 ปี ) เขาสอนที่บ้านพักเด็กแห่งความหวัง มาเป็ นระยะเวลา 5 ปี เขาทางานด้วยความ
กระตือรือร้นและมีความโดดเด่น นักเรียนต่างรักเขา แต่เดิมเขาเคยเป็ นนักธุรกิจมืออาชีพ จนกระทังเขา
่
มาเป็ นคริสเตียน เขารู้สกึ ว่าพระเจ้าทรงนาเขาให้เปลี่ยนอาชีพมาเป็ นครู ตอนนี้ เขาทาหน้าที่สอนเด็ก
มัธยมต้นและมัธยมปลายทีบ่ า้ นพักเด็กแห่งความหวัง มีรายได้เพียงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับธุรกิจที่เคย
ทามาก่อน แต่รายได้ทขี่ าดหายไปได้รบั การเติมเต็มด้วยความสุขทางใจในการตอบรับการทรงเรียกจาก
พระเจ้า นอกจากงานสอนแล้ว อภิสทิ ธิยงั ทางานเป็ นพีเ่ ลี้ยงให้กบั เด็กในบ้านพักเด็กแห่งความหวังและ
ในชุมชน ด้วยการให้คาแนะนาเพื่อช่วยเหลือพวกเขาในกระบวนการสมัครสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัย
เขาทางานนี้เพื่อที่วนั หนึ่ งเด็ก ๆ ทุกคนในชุมชนที่อยากเรียนต่อจะมีโอกาสได้เรียนต่อจริง ๆ เขาเห็น
ข้อดีของการเปลีย่ นแปลงไปสู่การดูแลเด็กแบบครอบครัว แต่ยงั เป็ นห่วงว่าเด็ก ๆ อาจไม่ได้รบั การศึกษา
ทีด่ หี ากพ่อแม่ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการศึกษาอย่างเพียงพอ

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

กลุ่มที่ 4 การเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์

ธีระ (อายุ 52 ปี ) เป็ นนักสังคมสงเคราะห์ เขาทางานกับบ้านพักเด็กแห่งความหวังมาแล้ว 7 ปี เขาเรียน
จบปริญ ญาโททางด้านสัง คมสงเคราะห์ และรัก งานให้ค าปรึก ษาแก่ เด็ก และครอบครัวที่อยู่สภาวะ
ยากลาบาก แม้ว่าเขาสมัครมาทางานในหน้าที่เหล่านี้แต่แรก นักสังคมสงเคราะห์คนอื่นล้วนจบลงด้วย
การย้ายไปยังตาแหน่งอื่นทัง้ นัน้ และนัน่ หมายถึงการทีธ่ รี ะถูกทิ้งให้ทางานจัดการรายกรณี คนเดียว การ
คัด กรองและเฝ้ าระวัง รวมถึง งานด้านสังคมสงเคราะห์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็ น ทัง้ หมด ทาให้เขามีโ อกาสให้
คาปรึกษาได้น้อยมาก เขาอยากเห็นครอบครัวกลับมาอยู่ด้วยกันและได้รบั การเสริมพลังเพื่อให้สามารถ
เลี้ยงดู บุ ตรของตนเอง ตลอดระยะเวลาหลายปี ที่ผ่านมา ธีร ะอยากเห็น บ้านพัก เด็ก แห่ ง ความหวัง
ท างานเชิ ง ป้ อ งกัน มิใ ห้เ กิด การน าส่ ง เด็ ก มายัง บ้ า นเด็ ก โดยไม่ จ าเป็ น เขาเห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ ง กั บ
คณะกรรมการเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี้ และยินดีทางานนัน้ นอกจากนัน้ เขายังสามารถช่วยคิดวางแผน
กลยุทธ์เชิงปฏิบตั ิได้ รวมถึงกาหนดเป้ าหมายและผลสัมฤทธิ ์ของงานได้ดีมาก และยังเป็ นคนที่ดูดเี ป็ น
มิตรอีกด้วย
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พืน้ ทีข่ องบ้านพักเด็กอยู่ใกล้ชุมชน ในแถบชานเมือง บ้านพักเด็กมีโรงเรียนขนาดเล็ก คริสตจักร อาคาร
ใหญ่ 1 หลัง ทีม่ หี อ้ งครัวและโรงอาหาร มีบา้ นเด็กหญิงสองหลังและบ้านเด็กชายสองหลัง อยู่บนเนื้อที่ 5
ไร่ ซึ่งใช้เป็ นสถานทีส่ อนทักษะการทาสวนและเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคสาหรับเด็ก เช่น การเลี้ยงไก่เนื้อ
และไก่ไข่ ในปี 2557 คริสตจักรพันธมิตรได้สร้างบ้านพักรับรองหลังเล็กบนพืน้ ทีด่ ว้ ย

กลุ่มที่ 5 การวัดผล
ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว
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บทนา
การติดตามและประเมินผลมีไว้เพื่อช่วยให้โครงการได้ฉายภาพให้เห็นถึงจุดแข็งต่าง ๆ อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน ช่วยพัฒนาผลลัพธ์ด้วยการอุดช่องโหว่หรือจุดอ่อนต่าง ๆ ในการให้บริการ และสามารถสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้องแม่นยาในการรายงานให้เครือข่ายและผู้สนับสนุนทุนได้ทราบ ดังนัน้ องค์กรควรมีแผน
กลยุทธ์ทผี่ ่านการคิดวิเคราะห์มาอย่างรอบคอบ ก่อนลงมือทาในสิง่ ใหม่ เพราะเรื่องนี้จะช่วยให้องค์กรได้
พิจ ารณาถึง ขัน้ ตอนต่าง ๆ ที่จ าเป็ น ความต้ องการทัง้ หลาย รวมถึง โอกาสต่ าง ๆ อย่างถี่ถ้วนก่ อน
ล่ ว งหน้ า ในการนี้ การติด ตามและประเมิน ผลจะช่ ว ยสร้ า งหลัก ประกัน ว่ า โครงการจะได้ ร ับ การ
ดาเนินการอันเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทตี่ งั ้ ไว้หรือไม่ และเป็ นการประกันว่ามีการดูแลเด็กอย่างเหมาะสม
ตลอดกระบวนการเปลีย่ นแปลงอย่างแน่นอน
การติดตามรายกรณีจะมีบทบาทสาคัญ ในการสืบเสาะข้อเท็จจริงและหาทางแก้ไขปั ญหาและข้อท้าทาย
ที่เกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลงให้เด็กไปสู่ ก ารเลี้ยงดู แบบครอบครัว นอกจากนี้ ยังถือเป็ นการให้
โอกาสในการทางานกับ เด็ก และครอบครัว เพื่อตัง้ เป้ าหมายที่อยู่บ นพื้นฐานของความเป็ นไปได้จริง
ตระหนักและต่อยอดจากจุดแข็งต่าง ๆ จากนัน้ ชื่นชมความก้าวหน้าทีเ่ กิดขึน้ ซึ่งในการปรับตัวและปรับ
ตารางชีวติ ใหม่นนั ้ ต้องใช้ระยะเวลา เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบตั งิ านจะสามารถช่วยเด็กและครอบครัวเหล่านัน้ ให้
ผ่านก้าวสาคัญนัน้ ไปได้เป็ นอย่างมาก ครอบครัวส่วนใหญ่ หากได้รบั การช่วยเหลื ออย่างเหมาะสม พวก
เขาจะสามารถให้บา้ นทีอ่ บอุ่นปลอดภัยกับเด็กได้ พวกเขาจะช่วยให้เด็กรูส้ กึ ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของที่
นัน่ และความสัมพันธ์ทมี่ นคงถาวรนั
ั่
น้ มีความสาคัญต่อพัฒนาการทีด่ ี

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

กลุ่มที่ 5 การวัดผล

เป้ าหมาย: สร้างตารางตัวชี้วดั สาหรับโครงการนี้เพือ่ ใช้ประกันด้านคุณภาพและความยังยื
่ น
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1. ผูน้ ากลุ่มอ่านบทนาให้สมาชิกกลุ่มฟั ง
2. เลื อ กเด็ ก 3 - 4 คน จากกรณี ศึ ก ษาที่ ม ีส ถานการณ์ แ ตกต่ า งกัน เราจะมีวิ ธี ก ารก าหนด
ความสาเร็จสาหรับเด็กแต่ละรายอย่างไร? เมื่อพิจารณาความสาเร็จในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่
สุขภาพ การศึกษา ครอบครัว ความสัมพันธ์ทางสังคม สภาพความเป็ นอยู่ มีตวั ชี้วดั ของบ้านพัก
เด็กแห่งความหวังใดบ้างที่สามารถนามาใช้ในการประเมินความสาเร็จ ? พวกเขาจะมีวธิ กี ารเก็บ
ข้อมูลอย่างไร? บ่อยแค่ไหน? กรุณาให้ข้อมูลในตารางการติดตามและประเมินผลด้วยคาตอบ
ของท่าน
3. สมมุติว่า เด็กคนหนึ่งในกรณีศึกษาได้กลับคืนสู่ครอบครัวโดยกาเนิด กรุณาเขียนถึงเป้ าหมาย
ต่ าง ๆ ที่ค รอบครัว เด็ก และนัก สัง คมสงเคราะห์อาจก าหนดให้ก ับ ตัวเอง ความสาเร็จ ใน
กระบวนการคืน สู่ครอบครัวมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร? นักสังคมสงเคราะห์จะทราบได้อย่างไร
ว่าเมื่อใดควรยุตกิ ารบริการได้?
4. จงอภิปราย:
• วิธก
ี ารทีบ่ า้ นพักเด็กแห่งความหวังจะใช้วดั ความสาเร็จของการเปลี่ยนแปลงให้เด็กไปสู่ ก าร
เลี้ยงดูแบบครอบครัวเป็ นอย่างไร? อะไรคือตัวบ่งชี้ความสาเร็จ?
• การเก็บข้อมูลในระหว่างกระบวนการติดตามและประเมิน ผลจะสามารถน ามาใช้เพื่อ เป็ น
ประโยชน์เพิม่ เติมให้กบั เด็กและครอบครัวได้อย่างไรในอนาคต?
5. ให้สมาชิก กลุ่ ม แต่ล ะคนได้แ สดงความคิด เห็น คนละ 1 ความเห็น จากนั น้ เลือกสมาชิก กลุ่ม
ออกมา 1 คน เพื่อนาเสนอคาตอบทีก่ ลุ่มเห็นว่าดีทสี่ ุดให้กลุ่มใหญ่ฟัง

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

กลุ่มที่ 5 การวัดผล

กิ จกรรมกลุ่ม 5
การวัดผล
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ให้พิจารณาในระหว่างการเปลี่ยนแปลงให้เด็กไปสู่การเลี้ยงดูแบบครอบครัว ดังนี้
•
•
•

•

•

•
•

ปั ญหาทีร่ ุนแรงและยืดเยือ้ อาจเป็ นตัวบ่งชี้ว่าเด็กกาลังมีปัญหากับการอุปการะ หากรูส้ กึ สงสัย ให้เร่ง
ตรวจสอบ
ขณะที่เด็กเติบโตและมีพฒ
ั นาการ อาจมีความท้าทายใหม่ปรากฏขึ้น ทัง้ เด็กและผู้ดูแลอาจต้องการ
คาแนะนาเพื่อรับมือกับพัฒนาการและการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในช่วงเวลาเหล่านัน้
หลังจากเคยอยู่ในบ้านพักเด็กมาแล้ว การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ อาจต้ องใช้เวลานาน
กรุณาช่วยเด็กและครอบครัวให้ตงั ้ เป้ าหมายที่เป็ นไปได้จริง รวมถึงความคาดหวังต่าง ๆ ด้วย และ
อย่าลืมทีจ่ ะสังเกตและแสดงความยินดีในความสาเร็จและความก้าวหน้าในการเปลีย่ นแปลงเหล่านัน้
ต่อยอดจากจุดแข็งในทุกจุดที่ทาได้ และคอยเฝ้ าสังเกตสัญญาณที่บ่งบอกว่าพวกเขาต้องการความ
ช่วยเหลือแล้ว หรือถึงคราวจาเป็ นแล้วทีต่ ้องเข้าแทรกแซงให้ความช่วยเหลือ (ซึ่งหมายถึงการส่งต่อ
เด็กไปยังอีกครอบครัวหนึ่งหรือเข้ารับบริการอื่น)
พึงระลึกว่าครอบครัวเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชน ให้หาข้อมูลว่ามีการช่วยเหลือดูแลอย่างไม่เป็ นทางการ
ในสังคมอื่นใดที่ครอบครัวสามารถเข้าถึงได้ หากครอบครัวไม่มสี งิ่ นี้ ให้ทางานกับครอบครัวในการ
ระบุและสร้างความสัมพันธ์เชิงสนับสนุนช่วยเหลือกันภายในชุมชน
ความคิดเห็นของทุกคน ตัง้ แต่เด็ก พ่อแม่ ผูด้ ูแล
และสมาชิกครอบครัวคนอื่น รวมถึงผู้ให้บริการและนักสังคมสงเคราะห์ล้วนมีความสาคัญอย่างยิง่
ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกันเหล่านี้ช่วยทาให้ภาพชัดสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้

ให้พิจารณาในระหว่างการเยี่ยมบ้านเพื่อติ ดตามผล ดังนี้
•
•
•
•

พวกเขากาลังดาเนินตามเป้ าหมายแผนการเลี้ยงดูเด็กหรือไม่ ประสบความสาเร็จหรือไม่ ?
เด็กมีสญ
ั ญาณของการถดถอยใด ๆ บ้างหรือไม่
พ่อแม่หรือผูด้ ูแลส่งสัญญาณถึงพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมใด ๆ หรือไม่ ?
ต้องมีการปรับตัวใดบ้างโดยวัดจากฐานความก้าวหน้าและความท้าทาย?

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

กลุ่มที่ 5 การวัดผล

บันทึกพิ เศษสาหรับผู้นากลุ่ม
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[ดัดแปลงจาก Transitioning to Family Care for Children: A Guidance Manual (Faith to Action Initiative)]

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

กลุ่มที่ 5 การวัดผล

ยุติการบริ การได้ เมื่อ
• เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนการดูแลเด็กได้บรรลุผลสาเร็จแล้ว และมีหลักประกันถึงสุขภาวะ
ความเป็ นอยู่ทดี่ ใี นระยะยาว
• เด็กอยู่ในสภาวการณ์ที่ได้รบ
ั การเลี้ยงดูอย่างถาวรโดยครอบครัวโดยกาเนิด หรือครอบครัวขยาย
ครอบครัวรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมหรือครอบครัวอุปถัมภ์แบบระยะยาว
• เด็กทีม
่ อี ายุอยู่ในเกณฑทีส่ ามารถพึง่ พาตนเองได้และได้รบั การเตรียมพร้อมเพื่อให้ออกไปอยู่เองได้
อย่างประสบความสาเร็จ
• กรณีทต
ี่ ้องส่งต่อให้กบั อีกองค์กรหรือนักสังคมสงเคราะห์อ่นื
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เป้ าหมาย: จัดทาแผนรณรงค์หาทุ นเพือ่ การเปลีย่ นแปลงไปสู่ การเลี้ย งดูแบบครอบครัว
รวมทัง้ การสนับสนุนการจัดบริการใหม่
บทนา
การเป็ น ภาคีหุ้น ส่วนทางการเงิน คือ การสร้างความสัม พัน ธ์ ที่เอื้อประโยชน์ ร่ วมกัน ทัง้ สองฝ่ าย ที่
โครงการจะเปิ ดหนทางให้ผู้สนับสนุนทุน ได้รบั การทรงเรียกหรือนิมติ งานรับใช้ด้วยการสนับสนุ นการ
ทางานที่ทาให้สาเร็จเพื่อรับใช้ผู้อ่นื และไปในทิศทางที่ผู้สนับสนุ นทุนจะให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
เพื่อให้โครงการประสบความสาเร็จและมีความยังยื
่ น
การมีเงินทุนอย่างเพีย งพอเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับทุกโครงการ เพื่อสร้างหลักประกันในการตัดสินใจเรื่อง
การดูแลเด็กควรอยู่บนประโยชน์สูงสุดของเด็ก ไม่ใช่ข้อจากัดทางการเงิน โครงการส่วนใหญ่ได้รบั ทุน
จากการบริจาค ทัง้ รายบุคคล ครอบครัว คริสตจักร เงินอุดหนุน หุน้ ส่วน การช่วยเหลือจากรัฐบาล หรื อ
หลายอย่างในนี้ร่วมกัน ผูใ้ ห้ทุนเหล่านี้อาจมาพร้อมคาถาม มีภูมหิ ลัง แรงจูงใจ และมีการตอบสนองทาง
อารมณ์ความรูส้ กึ ทีแ่ ตกต่างกันออกไป สิง่ สาคัญคือต้องตัง้ ใจฟั ง พยายามเข้าใจมุมมองของพวกเขา และ
พูดคุยกับพวกเขาที่จุดยืนของพวกเขาด้วยการให้เหตุผล ให้ข้อมูล บอกเรื่องราว ทรัพยากร ให้รายชื่อ
บุคคลเพื่อติดต่อและให้กลยุทธ์
หนึ่งในคาถามหลักที่เกิดขึ้นช่วงการเปลีย่ นแปลงสู่การเลี้ยงดูแบบครอบครัว คือ “เราจะหาทุนได้จากที่
ไหน?” ซึ่ง มีทงั ้ ข่าวดีแ ละข่าวร้าย ข่าวดีคือการดู แลแบบครอบครัวโดยทัว่ แล้วจะมีป ระสิทธิภ าพทาง
การเงินมากกว่าและยัง่ ยืนกว่าในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ข่าวร้ายคือ อาจมี “ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น” ในช่วง
เริ่มต้นของการดาเนินโครงการ เนื่องจากองค์กรยังต้องคงแผนงานในรูปแบบปั จจุบนั ไปพร้อมกับการ
เพิม่ ขีดความสามารถในการดูแลเด็กในรูปแบบใหม่ไปด้วย
ภาคีหุ้นส่วนทางด้านการเงินอาจมีความรู้อย่างมากเพื่อช่ วยให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงสาเร็จไปได้
ด้วยดี นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมทางด้านการเงินแล้ว อาจยินดีแบ่งปั นประสบการณ์ทางธุรกิจ ให้
ข้อแนะนาเชิงกลยุทธ์ หรือทักษะอื่น ๆ การให้หุ้นส่วนด้านการเงินทราบข้อมูลโดยตลอดจะนาพาพวก
เขาให้ ล งทุ น ในงานพัน ธกิ จ ขององค์ก ร และมองเห็ น ตัว เองว่ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนัน้ การบอกเล่าแผนการและเรื่องราวที่ประสบความสาเร็จระหว่างการเปลี่ยนแปลงจะดึงดูด
ผูส้ นับสนุนทุนคนใหม่ซ่งึ จะช่วยแบกรับค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ของการเปลีย่ นแปลงนี้
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1. ผูน้ ากลุ่มอ่านบทนาข้างต้นให้สมาชิกกลุ่มฟั ง
2. เติมข้อมูลลงในตารางการรณรงค์หาทุนด้วยข้อมูลข้างต้น
3. จงอภิปรายกลุ่ม:
• บ้านพักเด็กแห่งความหวัง ควรดาเนินการอะไรหากผูส
้ นับสนุนทุนแจ้งว่าจะเลิกสนับสนุน ?
• รูปแบบการรณรงค์หาทุนในปั จจุบน
ั ส่วนใดบ้าง ทีค่ วรเปลีย่ นให้มาช่วยเหลือการเลี้ยงดู เด็ก
โดยครอบครัว? พันธกิจในระยะสัน้ ควรมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างจากเดิมไปอย่างไรบ้าง?
• ท่านจะแนะนาให้พวกเขาเปลีย
่ นแปลงเรื่องใดเพื่อให้การรณรงค์หาทุนยังยื
่ นมากกว่าเดิม ?
4. ให้สมาชิก กลุ่ ม แต่ล ะคนได้แ สดงความคิด เห็น คนละ 1 ความเห็น จากนั น้ เลือกสมาชิก กลุ่ม
ออกมา 1 คน เพื่อนาเสนอคาตอบทีก่ ลุ่มเห็นว่าดีทสี่ ุดให้กลุ่มใหญ่ฟัง
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•
•

•
•
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•

เงินทุนสาหรับการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กบั องค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลง (เช่น เจ้าหน้าที่
การฝึกอบรม บริการเคลื่อนทีเ่ พื่อให้บริการแก่ครอบครัว)
ค่ าใช้จ่ ายในการด าเนินการที่ครอบคลุ มถึงระยะเวลาที่ทางานโดยยัง คงให้บ ริการปั จ จุบนั แก่เด็ก
ขณะเดียวกันจะค่อย ๆ ได้รบั การจัดให้อยู่ในการอุปการะของครอบครัว และมีการประสานงานการ
ให้บริการครอบครัว
ค่ าใช้จ่ ายในการด าเนินการและการลงทุ นตามข้อก าหนดเพื่อเสริมสร้างและรัก ษาการสนับสนุ น
ช่วยเหลือแก่ครอบครัวและบริการอื่นใดทีอ่ งค์กรเป็ นผูใ้ ห้บริการ
มูลค่าของอาคาร ที่ดินและสินทรัพย์อ่นื ๆ และไม่ว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์เหล่านี้ไปใช้ใน
การให้บริการใหม่หรือไม่กต็ าม หรืออาจจะขาย หรือเปลีย่ นแปลงให้กบั องค์กรอื่น
งบประมาณปั จ จุ บ ัน และการเตรีย มการด้ า นเงิน ทุ น โดยวิ เ คราะห์ แ ล้ ว ว่ า เงิน ทุ น ไหนสามารถ
เปลีย่ นแปลงไปให้กบั ต้นแบบการเลี้ยงแบบครอบครัวได้บา้ ง
แหล่งเงินทุนทีเ่ ป็ นไปได้สาหรับค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีน่ อกเหนือไปจากงบประมาณปั จจุบนั
[ปรับจาก Transitioning to Family Care for: A Guidance Manual (Faith to Action Initiative]

กรุณาดูหน้าต่อไปเพื่อศึกษาข้อมูลความเป็ นมาเพิม่ เติม
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บ้านพักเด็กแห่งความหวัง มีงบประมาณดาเนินการ 7,104,000 บาท (592,000 ต่อเดือน)
สินทรัพย์ขององค์กร ณ ปัจจุบนั มูลค่า 696,353 บาท
เงินทุนประมาณร้อยละ 64 มาจากผูส้ นับสนุนทุนรายบุคคล
ผู้สนั บ สนุ น ทุน หลัก ก เป็ น นั ก บัญ ชี เพศชาย อายุ 64 ปี ผู้ ร ัก ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยและ
ขนบธรรมเนียมดัง้ เดิม รักครอบครัว รักการอ่าน ชอบเล่นกอล์ฟ อาหารอร่อย และรักการรับใช้ผู้อ่ืน
เงินทุนร้อยละ 10 มาจากผู้สนับสนุนทุนหลัก ก ซึ่งมีคุณพ่อของท่านเป็ นผู้สนับสนุ นทุนหลักในช่วงต้น
ของบ้านพักเด็กแห่งความหวัง โรงอาหารของบ้านพักเด็กได้รบั การตัง้ ชื่ อตามชื่อคุณพ่อของผูส้ นับ สนุ น
ทุนนาย ก และครอบครัวของท่านมองว่าการบริจาคให้กบั บ้านพักเด็กแห่งความหวัง เป็ นการสืบทอด
อันดีงามของครอบครัว ผูส้ นับสนุนทุนหลัก ก มักเดินทางมาพร้อมกับสมาชิกครอบครัวหลายคน เพื่อมา
เยี่ยมเยียนบ้านพักเด็กแห่งความหวังเป็ นประจาทุกปี และเรียกบ้านพักนี้ว่า “เป็ นสถานที่ที่โปรดปราน
บนโลกนี้”
ผู้สนับสนุนทุนหลัก ข เป็ นคู่สามีภรรยาอายุสามสิบกว่ า ให้เงินทุนประมาณร้อย 8 ของงบประมาณ
ประจาปี พวกเขาร่ารวยจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และชื่นชอบนวัตกรรมใหม่ วัฒนธรรมและการผจญ
ภัย พวกเขาได้ให้ความเป็ นหุน้ ส่วนมาตลอด 5 ปี นับตัง้ แต่ทพี่ วกเขาบังเอิญเข้ามาเยีย่ มทีน่ ี่ ระหว่างการ
มาเที่ยวประเทศนี้ เพื่อรับเด็กชายคนหนึ่งเป็ นบุตรบุญธรรม บ้านพั กเด็กแห่งความหวังคือหนึ่งในสาม
องค์กรทีผ่ สู้ นับสนุนทุนหลัก ข อุทศิ ตนให้อย่างจริงจัง พวกเขาได้ศกึ ษาเรื่องความต้องการการดูแลแบบ
ครอบครัวมาระยะหนึ่งและพวกเขาเริม่ ตัง้ คาถามเกี่ยวกับเรื่องนี้
ผู้สนั บ สนุ น ทุน หลัก ค เป็ น นั ก ธุ ร กิจ หญิ ง ชัน้ แนวหน้ า อายุ 40 กว่ า เธอให้ทุ น ราวร้ อ ยละ 7 ของ
งบประมาณและเป็ นหนึ่งในคณะกรรมการของบ้านพักเด็กแห่งความหวังด้วย เธอเป็ นนักวิ่งมาราธอน
นักเขียน และนักเดินทาง เธอเริม่ ผูกพันกับองค์กร ซึ่งขณะทีเ่ พื่อนของเธอมาทาพันธกิจระยะสัน้ และยัง
หนุ นใจให้เธอไปที่นัน่ ด้วย ซึ่งเป็ นเวลา 10 ปี มาแล้ว และนับแต่ นัน้ มา เธอไม่ได้เป็ นเพียงแค่ผู้ใ ห้ ทุน
เท่านัน้ แต่เธอเป็ นตัวแทนให้บ้านพักเด็กแห่งความหวัง คอยบอกเล่าเรื่องราวให้กบั คริสตจักรท้องถิน่
ของเธอและผู้สนับสนุนทุนคนอื่น ๆ ด้วย เธอมองว่าการมีส่วนร่วมของเธอคือการทรงเรียกที่พระเจ้า
ปรารถนาให้เธอห่วงใยดูแลเด็กกาพร้าและเด็กทีเ่ ปราะบาง
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เงินทุนร้อยละ 36 มาจาก 42 คริสตจักรพันธมิตร
การติดต่อสื่อสารกับคริสตจักรพันธมิตรทาโดยการส่งจดหมายข่าวประจาเดือนและส่งวิดีโอยาว 2 - 3
นาทีทุกไตรมาส ทีค่ ริสตจักรสามารถเปิ ดให้สมาชิกดูได้ระหว่างการนมัสการ รวมถึงกลุ่มย่อยและชัน้ รวี
นอกจากนัน้ บ้านพักเด็กแห่งความหวังยังทางานเพื่อให้มผี กู้ ระทาการแทนเพื่อบอกเล่าพันธกิจของพวก
เขาให้ ก ับ คริส ตจัก รต่ า ง ๆ ให้ม ากที่สุ ด เท่ า ที่ จ ะท าได้ ใ นวัน เด็ ก ก าพร้ า ในวัน อาทิ ต ย์ ข องเดื อ น
พฤศจิกายน
คริ สตจักรผู้สนับสนุนทุนหลัก ก เป็ นคริสตจักรที่ไม่ข้นึ กับนิกายใดขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเมกะเชิรช์ ใน
รัฐเท็กซัส พวกเขาให้เงินทุนราวร้อยละ 6 ของงบประมาณบ้านพักเด็ก พวกเขามีงบประมาณสาหรับ
พันธกิจประจาปี จานวนเงินมากกว่า 7,750,000.- บาท และบ้านพักเด็กแห่งความหวังเป็ นหนึ่งในหลาย
องค์กรทีไ่ ด้ให้การสนับสนุน พวกเขารูส้ กึ เชื่อมโยงถึงกัน เนื่องจากสมาชิกโบสถ์ไปทาพันธกิจระยะสัน้ กับ
บ้านพักเด็กแห่งความหวัง และเริ่มเป็ นตัวแทนให้กบั ที่นัน่ พวกเขาเคยส่งทีมพันธกิจระยะสัน้ หนึ่งทีม
(มีศิษยาภิบาลเด็ก 1 คนและไม่มผี ู้นาคริสตจักรท่านอื่น ๆ) ภายใน 6 ปี ที่เขาได้สนับสนุ นบ้านพักเด็ก
พวกเขาไม่สามารถเปิ ดฉายวิดีโอหรือสื่ออื่น ๆ จากบ้านพักเด็กได้เนื่องจากพวกเขามีหุ้นส่วนพันธกิจ
จานวนมาก
คริ สตจัก รผู้สนั บ สนุ น ทุ น หลัก ข เป็ น คริสตจัก รขนาดกลางถึง เล็ก ในรัฐ มินิ โ ซต้ า พวกเขาให้ ทุ น
ประมาณร้อยละ 4 ของงบประจ าปี และบ้านพัก เด็ก แห่ ง ความหวัง เป็ น หนึ่ ง ในสี่พ ัน ธกิจ ที่พ วกเขา
สนั บ สนุ น พวกเขาเริ่ม มีค วามสัม พัน ธ์ก ับโครงการในตอนที่เพื่อนของผู้ก่ อตัง้ บ้านพัก คนหนึ่งขึ้นมา
เป็ น ศิษ ยาภิบาลของคริสตจักรที่นัน่ พวกเขามีค วามมุ่งมัน่ ที่จะช่วยบ้านพัก เด็ก แห่ งความหวังอย่าง
จริงจังและเป็ นผู้สนับสนุนมาเกือบ 20 ปี ตลอดช่วงเวลานัน้ พวกเขาได้ส่งทีมพันธกิจระยะสัน้ หลายสิบ
ทีมมายังที่นัน่ ส่งของขวัญพิเศษ มีการบริจาคเสื้อผ้า ยา และอุปกรณ์เครื่องเขียนให้เด็กที่นนั ่ พวกเขา
ฉายวิดีโอประจาไตรมาสให้ที่ประชุมดูทุกอัน สมาชิกคริสตจักรมองว่าเด็กที่บ้านพักเป็ น “เด็กของเรา”
และมีความรูส้ กึ ดี ๆ ส่งกลับไปทีน่ นั ่ ด้วยเช่นกัน เด็กบางคนจากทีน่ นั ่ เขียนจดหมายหาเด็ก ๆ ทีบ่ า้ นพัก
เด็ก เป็ นเพื่อนกันทางจดหมาย
ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

กลุ่มที่ 6 การรณรงค์หาทุน

เงินทุนที่เหลืออีกร้อยละ 39 มาจากผู้สนับสนุ นทุนรายบุคคลที่สญ
ั ญาจะบริจาคเป็ นรายครึ่งเดือน ราย
เดือน รายไตรมาส หรือในทุกปี ซึ่งครึง่ หนึ่งในนัน้ เป็ นการบริจาคแบบครัง้ เดียว การรณรงค์หาทุน ทาได้
โดยการติดต่อสื่อสารกับผู้สนับสนุนทุนอย่างสม่าเสมอ (จดหมายข่าวประจาเดือน โพสต์ในโซเชียลมีเดีย
ทุกสัปดาห์) งานเลี้ยงประจาปี ในเมืองดัลลัส (ตามประวัติแล้วนาเงินเข้ามาเป็ นจานวนร้อยละ 15 - 20
ของงบประมาณประจาปี ) พันธกิจระยะสัน้ ซึ่งมีประมาณร้อยละ 30 ของกลุ่มพันธกิจระยะสัน้ ได้บริจาค
แบบครัง้ เดียวเป็ นเงินประมาณร้อยละ 15 - 20 ของงบประมาณประจาปี และบางคนในนัน้ กลายมาเป็ น
ผูส้ นับสนุนทุนรายเดือน
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คริสตจัก รพัน ธมิตรหลายแห่ง เกิด ขึ้น จากผู้ร่ วมพัน ธกิจ ระยะสัน้ ที่ช่ วยพู ด สนั บ สนุ น บ้านพัก เด็ ก ให้
คริสตจักรของพวกเขาฟั ง ครึ่งหนึ่งของคริสตจักรพันธมิตรเคยส่งทีมอย่างน้อยหนึ่งทีมเพื่อทาพันธกิจ
ระยะสัน้ และบางคริสตจักรส่งหลายทีมเป็ นประจาทุกปี พวกเขาต้องการมีส่วนร่วมในแบบทีไ่ ปไกลกว่า
การเป็ นผู้สนับสนุนทุนและอยากให้สมาชิกคริสตจักรของพวกเขามีความเชื่อมโยงกับสิง่ ที่พระเจ้ากาลัง
ทรงทาอยู่รอบโลก เพื่อสร้างอาณาจักรของพระองค์ คริสตจักรส่วนใหญ่ไม่มคี วามชานาญพิเศษเรื่องการ
ดูแลเด็กกาพร้าและเด็กทีเ่ ปราะบาง พวกเขาไว้ใจให้บา้ นพักเด็กแห่งความหวังเป็ นผูน้ าทางในเรื่องนี้
บ้านพักเด็กแห่งความหวัง มีอาสาสมัครที่ทาหน้าที่เป็ นผู้หาทุนในอเมริก า แต่ ไม่มเี จ้าหน้าที่ประจ าที่
มุ่งเน้นไปในเรื่องการพัฒนาเป็ นพิเศษ หลายอาคารของบ้านพักมีอฐิ ทีจ่ ารึกชื่อคริสตจักรหลายคริสตจักร
และชื่อผูส้ นับสนุนหลายท่าน

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

กลุ่มที่ 6 การรณรงค์หาทุน

คริ สตจักรผู้สนับสนุนทุนหลัก ค เป็ นคริสตจักรที่ตงั ้ ขึน้ ในชุมชนเมืองสังคมชายขอบ เป็ นคริสตจักรที่
คริสตจักรผู้สนับสนุนทุนหลัก ก ก่อตัง้ ขึ้น พวกเขาตัดสินใจช่วยบริจาคในพันธกิจเด็กกาพร้าและเด็กที่
เปราะบาง และมองว่านี่คอื ตัวตนของคริสตจักรส่วนหนึ่ง เนื่องจากสมาชิกปั จจุบนั ยังมีจานวนน้อยมาก
และยังขาดแคลนทุนทรัพย์ พวกเขาจึงไม่สามารถสัญญาบริจาคแบบเป็ นรายเดือนได้ อย่างไรก็ตาม การ
บริจาคเป็ นครัง้ คราวของพวกเขาโดยรวมแล้วเป็ นร้อยละ 4 ของงบประมาณบ้านพักเด็กแห่งความหวัง
ในสองปี ที่ผ่านมานี้ สมาชิกคริสตจักรส่วนใหญ่ เป็ นคนโสดหรือคู่ แต่งงานที่อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี มี
ผู้สูงอายุไม่ก่ที ่าน แต่พวกเขาปรารถนาจะอยู่ในคริสตจักรที่พง่ึ ก่อตัง้ พวกเขายังไม่เคยส่งทีมมา แต่ได้
ฉายวิดโี อประจาไตรมาสและหนุนใจให้สมาชิกคริสตจักรสมัครรับจดหมายข่าว
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แหล่งข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
การเสริมสร้างความตระหนัก:
Family Care for Children Toolkit (Faith to Action Initiative)
เครื่องมือการเลี้ยงดูเด็กสาหรับครอบครัว จาก Faith to Action Initiative
การให้ผสู้ นับสนุนทุนและหุน้ ส่วนทางพันธกิจเข้ามามีส่วนร่วม:
Family Care Toolkit (Faith to Action Initiative)
เครื่องมือการเลี้ยงดูเด็กจาก Faith to Action Initiative
การให้ผสู้ นับสนุนทุนและหุน้ ส่วนทางพันธกิจเข้ามามีส่วนร่วม:
Changing Mindsets and Practice (ACCI)
การเปลีย่ นแปลงความคิดและวิธกี ารปฏิบตั จิ าก ACCI
_____________________________________________________________________________
___

แหล่งข้อมูลสาหรับการจัดการรายกรณี
Guidelines on Determining the Best Interest of the Child (UNHCR)
แนวทางการพิจารณากาหนดประโยชน์ สูงสูงของเด็ก (UNHCR)
Toolkit for Practitioners: Assessment Forms and Guidance (Better Care Network)
เครื่องมือผูป้ ฏิบตั งิ าน: แบบการประเมินและแนวทาง (Better Care Network)
Family Care Toolkit- Gatekeeping (Faith to Action Initiative)
เครืองมือการเลี้ยงดูสาหรับครอบครัว – กระบวนการคัดกรองและเฝ้ าระวัง (Faith to Action Initiative)
_____________________________________________________________________________
___

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

แหล่งข้อมูลอ้างอิ ง
เพิ่ มเติ ม

แหล่งข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม
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แหล่งข้อมูลสาหรับการช่วยเหลือส่งเสริมครอบครัว

Guidelines on Children’s Reintegration (Inter-Agency Group on Children’s Reintegration)
แนวทางสาหรับการกลับคืนสู่ครอบครัวของเด็ก (Inter-Agency Group on Children’s Reintegration)
Webinar: Strategies for Transition to Family-Based Care (CAFO & Faith to Action Initiative)
กลยุทธ์สาหรับการเปลีย่ นแปลงสู่การเลี้ยงดูโดยครอบครัว (CAFO & Faith to Action Initiative)
_____________________________________________________________________________
___

แหล่งข้อมูลสาหรับช่วยเหลือด้านการเปลี่ยนแปลง
The Way We Care: A Guide for Managers of Programs Serving Vulnerable Children and Youth
(FHI 360)
วิธที เี่ ราดูแล: แนวทางสาหรับผูจ้ ดั การ โครงการรับใช้เด็กที่เปราะบางและวัยรุ่น (FHI 360)
Transitioning to Family Care for Children: A Guidance Manual and Toolkit: Sustainability (Faith
to Action Initiative)
การเปลี่ยนแปลงสู่เด็กสู่การดูแลแบบครอบครัว : คู่มอื แนวทางและชุดเครื่องมือ : ความยังยื
่ น (Faith to
Action Initiative)
Building Social Work Capacity (CAFO)
การสร้างศักยภาพให้กบั งานสังคมสงเคราะห์ Webinar และ Resource Guide (CAFO)
_____________________________________________________________________________
___

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

แหล่งข้อมูลอ้างอิ ง
เพิ่ มเติ ม

Parenting Capacity Scale and Interventions Tool (European Commission Daphne Program)
Guidelines on Children’s Reintegration
ระดับ ความสามารถในการเลี้ย งดู ลู ก และเครื่ อ งมือ ส าหรับ การเข้ า แทรกแซงให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
(European Commission Daphne Program)
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แหล่งข้อมูลด้านการบริ หารทรัพยากร

แหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติ ม
Changing Mindsets and Practice (ACCI)
การเปลีย่ นแปลงความคิดและวิธปี ฏิบตั ิ (ACCI)
The God Ask (Shadrach and Morton)
พระเจ้าทรงขอ (Shadrach and Morton)

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว

แหล่งข้อมูลอ้างอิ ง
เพิ่ มเติ ม

Basic Principles of Monitoring and Evaluation Webinar Resource Guide and Worksheet (CAFO)
หลักการเบื้องต้นของการติดตามผลและการประเมินผล Webinar Resource Guide and Worksheet
(CAFO)
Child Status Index (PEPFAR)
ดัชนีสถานภาพเด็ก (PEPFAR)
Monitoring & Evaluation of Reintegration Toolkit (Rise Learning Network)
เครื่องมือการติดตามผลและการประเมินผลสาหรับการกลับคืนสู่ครอบครัว (Rise Learning Network)
_____________________________________________________________________________
___

ตารางจาลองการปฏิ บตั ิ การ:

1. การมีส่วนร่วม

ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย

ข้อกังวลหรืออุปสรรคทีอ่ าจ
เกิดขึน้

คาถามสาคัญเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงให้เด็กไปสู่การ
เลี้ยงดูแบบครอบครัว

คาถามสาคัญเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงให้เด็กไปสู่การ
เลี้ยงดูแบบครอบครัว

การเปลี่ยนแปลงส่วนใดทีด่ ู
น่าสนใจสาหรับผูม้ สี ่วนได้ส่วน
เสีย

ประเด็นสาคัญ (ตอบแบบ
กระชับและได้ใจความ) เช่น
คุณจะโน้มน้าวให้ผูม้ สี ่วนได้
ส่วนเสียให้สนใจในการดูแล
เด็กรูปแบบใหม่นี้อย่างไร

ตารางจาลองการปฏิ บตั ิ การ:

2. การจัดการรายกรณี

ชื่อเด็ก

จาเป็ นต้องมีการ
เด็กและ
จาเป็ นต้องมีการ
การดูแลเด็ก
เตรียมการ
ครอบครัว
เตรียมการ
ประเภทใดทีค่ วร
ประเภทใดบ้าง จาเป็ นต้องได้รบั
ประเภทใดให้กบั
สารวจเป็ นอันดับ
สาหรับครอบครัว การสนับสนุน
เด็กบ้างก่อนการ
แรก
ก่อนการส่งมอบ หลังการส่งมอบ
ย้ายเด็ก
เด็ก
เด็กอะไรบ้าง

ผูม้ สี ่วนได้ส่วน
เสีย

ข้อกังวลหรือ
อุปสรรคทีอ่ าจ
เกิดขึน้

คาถามสาคัญ
การเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับการ
ประเด็นสาคัญ
ส่วนใดทีด่ ู
เปลี่ยนแปลงให้
(ตอบแบบกระชับ
น่าสนใจสาหรับผู้
เด็กไปสู่การเลี้ยง
และได้ใจความ)
มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดูแบบครอบครัว

ตารางจาลองการปฏิ บตั ิ การ:

3. ครอบครัว

ชื่อเด็ก

จาเป็ นต้องมีการ
เด็กและ
จาเป็ นต้องมีการ
การดูแลเด็ก
เตรียมการ
ครอบครัว
เตรียมการ
ประเภทใดทีค่ วร
ประเภทใดบ้าง จาเป็ นต้องได้รบั
ประเภทใดให้กบั
สารวจเป็ นอันดับ
สาหรับครอบครัว การสนับสนุน
เด็กบ้างก่อนการ
แรก
ก่อนการส่งมอบ หลังการส่งมอบ
ย้ายเด็ก
เด็ก
เด็กอะไรบ้าง

ผูม้ สี ่วนได้ส่วน
เสีย

ข้อกังวลหรือ
อุปสรรคทีอ่ าจ
เกิดขึน้

คาถามสาคัญ
การเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับการ
ประเด็นสาคัญ
ส่วนใดทีด่ ู
เปลี่ยนแปลงให้
(ตอบแบบกระชับ
น่าสนใจสาหรับผู้
เด็กไปสู่การเลี้ยง
และได้ใจความ)
มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดูแบบครอบครัว

ตารางจาลองการปฏิ บตั ิ การ:

4. การเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์
เจ้าหน้าทีห่ รือ
สินทรัพย์อ่นื

จุดแข็งและทักษะ

ตาแหน่งอื่นที่
เป็ นไปได้สาหรับ
โครงการใหม่

การเตรียมการที่
จาเป็ น

ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย

ข้อกังวลหรือ
อุปสรรคทีอ่ าจ
เกิดขึน้

คาถามสาคัญ
การเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับการ
ส่วนใดทีด่ ูน่าสนใจ
เปลี่ยนแปลงให้เด็ก
สาหรับผูม้ สี ่วนได้
ไปสู่การเลี้ยงดูแบบ
ส่วนเสีย
ครอบครัว

ประเด็นสาคัญ
(ตอบแบบกระชับ
และได้ใจความ)

ตารางจาลองการปฏิ บตั ิ การ:

5. การติ ดตามและการประเมินผล

ชื่อเด็ก

ความสาเร็จมี
ลักษณะอย่างไร

ตัวชี้วดั ว่าประสบ
ผลสาเร็จคืออะไร

จะมีการเก็บข้อมูล
อย่างไรและ
เมื่อไหร่?

ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย

ข้อกังวลหรือ
อุปสรรคทีอ่ าจ
เกิดขึน้

คาถามสาคัญ
การเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับการ
ส่วนใดทีด่ ูน่าสนใจ
เปลี่ยนแปลงให้เด็ก
สาหรับผูม้ สี ่วนได้
ไปสู่การเลี้ยงดูแบบ
ส่วนเสีย
ครอบครัว

ประเด็นสาคัญ
(ตอบแบบกระชับ
และได้ใจความ)

ตารางจาลองการปฏิ บตั ิ การ:

6. การรณรงค์หาทุน
ผูส้ นับสนุน/
เครือข่าย
พันธมิตร

แรงจูงใจในการ
สนับสนุน

เราควรพูดคุยกับ
สิง่ ทีต่ ้องการจาก
ผูส้ นับสนุนสนใจ พวกเขาอย่างไร?
ผูส้ นับสนุน/อะไร
ประเด็นสาคัญ
มีเอกสารหรือ
คือสิง่ จาเป็ น
เรื่องใด
ข้อมูลใดบ้างที่
สาหรับเรา
เป็ นประโยชน์

ผูม้ สี ่วนได้ส่วน
เสีย

ข้อกังวลหรือ
อุปสรรคทีอ่ าจ
เกิดขึน้

คาถามสาคัญ
การเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับการ
ประเด็นสาคัญ
ส่วนใดทีด่ ู
เปลี่ยนแปลงให้
(ตอบแบบกระชับ
น่าสนใจสาหรับผู้
เด็กไปสู่การเลี้ยง
และได้ใจความ)
มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดูแบบครอบครัว

ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วดั การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดูแลเด็กจากสถานสงเคราะห์ไปสู่
ครอบครัว
(การประเมินตนเอง)
การประเมินตนเองด้านล่างนี้ สามารถนามาใช้ได้โดยเจ้าหน้าทีท่ ุกระดับขององค์กร ตัง้ แต่ผบู้ ริหารไปจนถึง
พีเ่ ลี้ยง นอกจากนี้ยงั สามารถนามาฝึกใช้ร่วมกันในฝ่ ายต่าง ๆ ขององค์กร เช่น ผูบ้ ริหาร, ผูจ้ ดั การอาวุโส,
หัวหน้าฝ่ าย, พีเ่ ลี้ยง, เจ้าหน้าทีร่ ะดมทุน เป็ นต้น
การกาหนดเกณฑ์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการโดยยึดตามทรัพยากร คะแนนที่สูงสะท้อนให้เห็นถึงความ
พร้อมในการเปลี่ยนแปลงที่สูง อีกทัง้ ยังสามารถใช้เพื่อระบุพ้นื ที่ทตี่ ้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
เตรียมการสาหรับการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับการติดตามความคืบหน้า

ความตัง้ ใจในการเปลี่ยนแปลง
ความเชื่อ
1. เราเชื่อว่าเด็กจะมีพฒ
ั นาการทีด่ ที สี่ ุดถ้าได้อยู่ในสิง่ แวดล้อมของครอบครัวทีด่ ี
2. เราเชื่อว่าการดูแลเด็กในรูปแบบสถานสงเคราะห์เป็ นรูปแบบการดูแลทีล่ า้ สมัย
3. เราเชื่อว่าการดูแลเด็กในรูปแบบสถานสงเคราะห์ไม่สามารถให้การสนับสนุนการพัฒนา
ของเด็กได้อย่างเต็มที่
4. เราเชื่อว่าครอบครัวสามารถได้รบั การสนับสนุนให้ดูแลลูกของพวกเขาเองได้ และการ
ดูแลเด็กทางเลือกสามารถนามาใช้ได้ ในกรณีทคี่ รอบครัวไม่สามารถดูแลลูกของพวกเขา
เองได้
5. เราเชื่อว่าการดูแลเด็กแบบกลุ่ม (Group Home) เป็ นวิธกี ารแก้ปัญหาชัวคราวส
่
าหรับ
เด็กทีไ่ ม่ได้รบั การดูแลจากผูป้ กครอง
ทัศนคติ
1. เราสามารถเปลีย่ นรูปแบบการดูแลเด็กของเราได้เพราะมันเป็ น ไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
สาหรับเด็กทีเ่ ราดูแลอยู่
2. เราสามารถใช้ประสบการณ์จากการดูแลเด็กทีเ่ รามีเพื่อปรับปรุงรูปแบบการดูแลเด็กของ
เราได้
3. เราไม่กลัวทีจ่ ะต้องเจอกับการต่อต้านทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นรูปแบบการดูแลเด็ก เพราะ
เราทาไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เด็กทีเ่ ราดูแลอยู่
4. เราไม่กลัวทีจ่ ะพูดคุยถึงเรื่องการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการดูแลเด็กของเราให้แก่ผบู้ ริจาค
และสนับสนุน เพราะพวกเขาเชื่อมันในตั
่ วเรา

คะแนน 1 ถึง 5
(1 คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
และ 5 คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ )

หน้าต่อไป >

ความตัง้ ใจในการเปลี่ยนแปลง (ต่อ)

คะแนน 1 ถึง 5
(1 คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
และ 5 คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ )

ความเป็ นผู้นา
1. พวกเรามีทกั ษะความเป็ นผูน้ าเพื่อทีจ่ ะนาการเปลีย่ นแปลงมาสู่องค์กรของเรา
2. พวกเราสามารถระบุสมาชิกในองค์กรของเราทีส่ ามารถเป็ นผูน้ าได้ในช่วงของการ
เปลีย่ นแปลง
3. พีเ่ ลี้ยงในองค์กรของเราสามารถเป็ นผูน้ าในการเปลีย่ นแปลงและสามารถสนับสนุนเด็ก
ในช่วงการเปลีย่ นแปลงของพวกเขาได้
4. ผูบ้ ริหารมีทกั ษะความเป็ นผูน้ าในการส่งเสริมการเปลีย่ นแปลง โดยเฉพาะในการทางาน
ร่วมกับผูบ้ ริจาคและผูส้ นับสนุน
ความตัง้ ใจในการเปลี่ยนแปลง คะแนนรวม

ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง

คะแนน 1 ถึง 5
(1 คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
และ 5 คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ )

ความรู้
1. เรามีความรูใ้ นการประเมินความต้องการและสถานการณ์ของเด็กในความดูแลของเรา
2. เรามีความรูใ้ นการประเมินความต้องการและสถานการณ์ของผูป้ กครองและญาติของเด็ก
3. เรามีความรูท้ จี่ ะสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก โดยการวางแผนและ
ส่งมอบแผนการช่วยเหลือรายบุคคล
4. เรามีความรูท้ จี่ ะสนับสนุนการป้ องกันการแยกเด็กออกจากพ่อแม่และญาติ
5. เรามีความรูใ้ นเรื่องการรับสมัคร การประเมิน และฝึกอบรมครอบครัวทดแทน สาหรับ
เด็กทีไ่ ม่ได้รบั การดูแลจากพ่อแม่ (ครอบครัวอุปถัมภ์)
6. เรามีความรูท้ จี่ ะทางานกับเยาวชนและสนับสนุนพวกเขาในการเปลีย่ นแปลงการดูแล
ไปสู่การพ้นจากการสงเคราะห์
7. เรามีความรูใ้ นการสนับสนุนการเปลีย่ นแปลงการดูแลเด็กของเรา (ถ้ามี) ไปสู่การดูแล
เด็กในครอบครัวและชุมชน
8. เรามีองค์ความรูท้ งั ้ หมดทีจ่ าเป็ นสาหรับการเปลีย่ นรูปแบบการดูแลเด็กขององค์กรเรา
แล้ว
หน้าต่อไป >

ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง (ต่อ)

คะแนน 1 ถึง 5
(1 คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
และ 5 คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ )

ทักษะ
1. เรามีทกั ษะในการประเมินความต้องการและสถานการณ์ของเด็กในความดูแลของเรา
2. เรามีทกั ษะในการประเมินความต้องการและสถานการณ์ของผูป้ กครองและญาติของเด็ก
3. เรามีทกั ษะทีจ่ ะสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก โดยการวางแผนและ
ส่งมอบแผนการช่วยเหลือรายบุคคล
4. เรามีทกั ษะทีจ่ ะสนับสนุนการการป้ องกันการแยกเด็กออกจากพ่อแม่และญาติ
5. เรามีทกั ษะในเรื่องการรับสมัคร การประเมิน และฝึกอบรมครอบครัวทดแทน สาหรับเด็ก
ทีไ่ ม่ได้รบั การดูแลจากพ่อแม่ (ครอบครัวอุปถัมภ์)
6. เรามีทกั ษะทีจ่ ะทางานกับเยาวชนและสนับสนุนพวกเขาในการเปลีย่ นแปลงการดูแลไปสู่
การพ้นจากการสงเคราะห์
7. เรามีทกั ษะในการสนับสนุนการเปลีย่ นแปลงการดูแลเด็กของเรา (ถ้ามี) ไปสู่การดูแล
เด็กในครอบครัวและชุมชน
8. เรามีทกั ษะทัง้ หมดทีจ่ าเป็ นสาหรับการเปลีย่ นรูปแบบการดูแลเด็กขององค์กรเราแล้ว
ประสบการณ์ภาคปฏิ บตั ิ
1. เรามีประสบการณ์ภาคปฏิบตั ทิ ี่เชีย่ วชาญในการทางานกับเด็กเล็ก
2. เรามีประสบการณ์ภาคปฏิบตั ทิ ี่เชีย่ วชาญในการทางานกับเด็กโต
3. เรามีประสบการณ์ภาคปฏิบตั ทิ ี่เชีย่ วชาญในการทางานกับเด็กพิเศษ
4. เรามีประสบการณ์ภาคปฏิบตั ทิ ี่เชีย่ วชาญในการทางานกับเยาวชน
5. เรามีประสบการณ์ภาคปฏิบตั ทิ ี่เชีย่ วชาญในการทางานกับพ่อแม่
6. เรามีประสบการณ์ภาคปฏิบตั ทิ ี่เชีย่ วชาญในการทางานกับชุมชน
7. เรามีประสบการณ์ภาคปฏิบตั ทิ ี่เชีย่ วชาญในการทางานกับครอบครัวอุปถัมภ์
8. เรามีประสบการณ์ภาคปฏิบตั ทิ ี่เชีย่ วชาญในการทางานกับ (อื่น ๆ - โปรดระบุ)
หน้าต่อไป >

ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง (ต่อ)

คะแนน 1 ถึง 5
(1 คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
และ 5 คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ )

องค์กรอื่นที่สนับสนุนกระบวนการทางาน
1. เรามีผเู้ ชีย่ วชาญทีจ่ ะคอยช่วยเหลือตลอดกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทางาน
2. เรามีองค์กรเครือข่ายทีจ่ ะคอยช่วยเหลือตลอดกระบวนการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการ
ทางาน
3. เราสามารถเข้าถึงผูเ้ ชีย่ วชาญและแหล่งข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั เราตลอดกระบวนการ
เปลีย่ นแปลงรูปแบบการทางาน
4. เราเป็ นเครือข่ายกับองค์กรทีม่ แี นวคิดเดียวกันซึ่งจะสามารถสนับสนุนกระบวนการ
เปลีย่ นแปลงรูปแบบการทางานขอเราได้
5. เราทางานร่วมกับองค์กรท้องถิน่ เพื่อเติมเต็มบทบาทหน้าที่ในการทางานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง คะแนนรวม
ความพร้อมด้านเงิ นทุน
1. ผูบ้ ริจาคของเรามีส่วนร่วมและสนับสนุนองค์กรของเรา
2. ผูบ้ ริจาคของเราส่วนใหญ่มแี นวโน้มทีจ่ ะสนับสนุนในการเปลีย่ นแปลงของเรา
3. เรารูว้ ธิ กี ารหาแหล่งเงินทุนทีม่ นคงส
ั ่ าหรับการเปลีย่ นแปลงของเรา
4. ผูบ้ ริจาคของเรามีแนวโน้มทีจ่ ะสนับสนุนค่าใช้จ่ายพิเศษสาหรับการเปลีย่ นแปลง
5. ผูบ้ ริจาคของเราบางรายมีแนวโน้มทีจ่ ะสนับสนุนค่าใช้จ่ายสาหรับการเปลีย่ นแปลง
6. เรารูว้ ธิ กี ารสื่อสารเรื่องการเปลีย่ นแปลงกับผูบ้ ริจาคของเราอย่างไร
7. เรารูว้ ่าเราสามารถเพิม่ ฐานผูบ้ ริจาคของเราได้จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนี้
8. เงินทุนของเราสามารถคาดการณ์ได้และเรามีแผนทีจ่ ะพัฒนาความยังยื
่ นของเราต่อไป
ความพร้อมด้านเงิ นทุน คะแนนรวม (จากด้านบน)
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง คะแนนรวม (จากด้านบน)
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง คะแนนรวม (จากหน้ า 51)
หน้าต่อไป >

นี่ คือรูปแบบของการดูแลเด็กแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิ ม
ที่ฉันต้องการจะพัฒนาในอนาคต (เลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ:
1.

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว (อธิบาย)

2.

ครอบครัวอุปถัมภ์

3.

ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านครอบครัวอุปถัมภ์

4.

การทางานเพื่อสนับสนุนการให้เด็กได้อยู่ในครอบครัวและชุมชน

5.

การทางานเพื่อสนับสนุนการให้เยาวชนได้อยู่แบบอิสระ

6.

สถานรับเลี้ยงเด็ก (กลุ่มเด็ก)

7.

สถานบริการด้านการศึกษา (อธิบาย)

8.

สถานดูแลสุขภาพเบื้องต้น (อธิบาย)

9.

อื่น ๆ

