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รายละเอียดงานของ
ประธานคณะกรรมการ
โครงการบาเพ็ญประโยชน์ของสโมสร
บทบาทของท่านในฐานะประธานโครงการบาเพ็ญประโยชน์ของสโมสร คือช่วยให้สโมสรบ่งชีแ้ ละตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนของท่านและชุมชนทัวโลกได้
่
อย่างแท้จริงโดยการพัฒนาและดาเนินโครงการบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่างๆ

หน้ าที่รบั ผิดชอบ
ทัวไป
่

คณะกรรมการบริ หารจัดการ

เข้าร่วมการอบรมภาคประจาปี (DTA)

วางแผนงาน ดาเนินการ และประเมินผลโครงการ

ทางานร่วมกับนายกรับเลือกเพือ่ คัดเลือกและเตรียม
คณะกรรมการ

บ่งชีโ้ อกาสในการทาโครงการทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ (Signature
Projects) ทีจ่ ะเพิม่ ผลกระทบของสโมสรในชุมชน

แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการตามทีจ่ าเป็ น (ตัวอย่างเช่น
ด้านอาชีพ ชุมชน ระหว่างประเทศ ชนรุ่นใหม่ การหาทุน)

ทางานร่วมกับองค์กรอื่นๆ อาสาสมัครและกรรมการ
เพื่อทาให้โครงการมีผลกระทบสูงสุด

ประชุมอย่างสม่าเสมอและวางแผนกิจกรรมร่วมกัน

เป็ นผูน้ าในความพยายามหาทุนเพื่อโครงการต่างๆ

กาหนดเป้ าหมายของคณะกรรมการซึง่ สอดคล้องและช่วยให้
บรรลุเป้ าหมายของสโมสรในปี นนั ้ และติดตามความก้าวหน้า
ไปสูเ่ ป้ าหมายเหล่านัน้

เข้าใจเกีย่ วกับประเด็นความรับผิดทีอ่ าจจะมีผลต่อ
โครงการของสโมสร

จัดการงบประมาณของคณะกรรมการ

ทางานร่วมกับคณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะเพื่อ
ส่งเสริมโครงการ

ทางานร่วมกับคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรและ
คณะกรรมการภาคเกีย่ วกับกิจกรรมหรือความคิดริเริม่ ของ
สโมสรร่วมหลายๆ สโมสร

ร่วมมือกับสโมสรอื่นในการทาโครงการ

รายงานกิจกรรมและความก้าวหน้าของคณะกรรมการแก่
นาเสนอโครงการของสโมสรที่ Rotary Showcase
นายกสโมสร คณะกรรมการบริหารสโมสร และสมาชิกสโมสร
บ่งชีค้ วามคาดหมายของสโมสรทีม่ ตี ่อคณะกรรมการของท่าน
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ทางานกับ
คณะกรรมการของท่าน
ท่านเป็ นประธานโครงการบาเพ็ญประโยชน์ของสโมสร ท่านจะทาอะไรเป็ นสิง่ แรก? ท่านควรจะพบกับ
ประธานทีก่ าลังจะพ้นตาแหน่ง ทบทวนข้อบังคับและแผนกลยุทธ์ของสโมสร และเริม่ คิดว่าควรจะมีใครเป็ น
กรรมการอีกบ้าง ท่านควรเริม่ ต้นวางแผนว่าจะดาเนินงานอย่างไร นอกเหนือจากการเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในเรือ่ ง
ของโครงการบาเพ็ญประโยชน์แล้ว ท่านยังจะต้องบริหารคณะกรรรมการอีกด้วย
ในหลายๆ สโมสร กรรมการในคณะกรรมการชุดหนึ่งทาหน้าทีเ่ ป็ นเวลา 3 ปี ดังนัน้ จึงเป็ นไปได้ว่ากรรมการ
ในปั จจุบนั บางคนอาจจะทางานต่อเนื่องมาถึงปี ของท่าน หากต้องมีการแต่งตัง้ กรรมการในตาแหน่งทีว่ ่างลง
ควรทางานร่วมกับนายกรับเลือกเพื่อหาผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในด้านการพัฒนาหรือการบริการชุมชน
การศึกษาหรือการเดินทางไปต่างประเทศ งานอาสาสมัครในชุมชน
พิจารณาการร่วมทางานกับคณะกรรมการอื่นๆ ในขณะทีท่ ่านพัฒนาโครงการ ตัวอย่างเช่น ท่านอาจจะ
ทางานกับคณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีภาคเพื่อดูว่าโครงการของท่านสามารถขอรับทุนสนับสนุ นจากโรตารีได้
หรือไม่ หรือทางานกับคณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะของสโมสรเพื่อส่งเสริมโครงการ งานหาทุน และ
การมีส่วนร่วมของชุมชน หรือกับคณะกรรมการสมาชิกภาพเพื่อหาศิษย์เก่าให้มสี ่วนเกีย่ วข้องกับโครงการ
บาเพ็ญประโยชน์ ท่านยังสามารถทางานกับประธานบริการระหว่างประเทศของภาคเพื่อขอรับทรัพยากร
และคาแนะนาเกี่ยวกับการประเมินชุมชนและวางแผนโครงการ Global Grant ทีป่ ระสบความสาเร็จ
ในฐานะประธาน ท่านจะต้องมอบหมายงาน ดังนัน้ จึงต้องพิจารณาตัดสินใจว่าจะใช้ความชานาญและความ
สนใจของกรรมการอย่างไรให้ดที ส่ี ุด ท่านสามารถเตรียมตัวให้กรรมการโดยดาเนินการดังต่อไปนี้
• แจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการทีก่ าลังดาเนินอยูแ่ ละเป้ าหมาย
• จับคู่กรรมการใหม่กบั กรรมการทีม่ ปี ระสบการณ์มากกว่า
• ส่งเสริมการสื่อสารของผูท้ ท่ี างานเหมือนกันในสโมสรอื่นๆ
• แจ้งรายการกิจกรรมและการประชุมต่างๆ ของภาค
• แบ่งปั นทรัพยากรต่างๆ
ร่วมมือกับคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรเพื่อทาให้เกิดผลกระทบสูงสุดทัง้ สโมสร การประชุมคณะกรรมการ
บริหารสโมสรเป็ นโอกาสอันดียงิ่ ทีจ่ ะได้พดู คุยกันอย่างต่อเนื่อง

การกาหนดเป้ าหมาย
ในบทบาทของท่าน ท่านต้องทาให้มนใจว่
ั ่ าคณะกรรมการได้กาหนดเป้ าหมายและทางานบรรลุเป้ าหมาย
ประจาปี ซง่ึ สนับสนุนแผนกลยุทธ์ของสโมสร ท่านจะกาหนดเป้ าหมายร่วมกับนายกรับเลือกและผูน้ าสโมสร
รับเลือกอื่นๆ ในการอบรมภาคประจาปี (District Training Assembly) นายกหรือเลขานุการสามารถใส่
เป้ าหมายที่ Rotary Club Central
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เป้ าหมายที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ต้องมันใจว่
่ าเป้ าหมายประจาปี ของท่านแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคณะกรรมการและความสนใจของสโมสร
เป้ าหมายควรจะมีลกั ษณะดังนี้ คือ มีส่วนร่วม วัดผลได้ ท้าทาย สามารถประสบความสาเร็จได้ และมี
กาหนดเวลาชัดเจน (ตัวอย่างเช่น สโมสรของเราจะทาโครงการบาเพ็ญประโยชน์ทยี ่ งยื
ั ่ นหรือกิจกรรม 2 อย่ าง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาสาสมัครอย่างน้อย 100 คน และเป็ นประโยชน์แก่สมาชิกในชุมชน 300 คน)

แผนปฏิ บตั ิ การ
ทางานร่วมกับคณะกรรมการของท่านเพื่อสร้างแผนปฏิบตั กิ าร ซึง่ ก็คอื ความต่อเนื่องของขัน้ ตอนเล็กๆ ที่
จาเป็ นในการบรรลุเป้ าหมายประจาปี แต่ละเป้ าหมาย ทุกขัน้ ตอนจะต้อง:
• กาหนดว่าใครจะรับผิดชอบดาเนินการ
• ระบุวนั ครบกาหนด
• ตัดสินใจว่าจะวัดความก้าวหน้าและความสาเร็จอย่างไร
• พิจารณาทรัพยากรทีม่ อี ยูแ่ ละหาทรัพยากรทีต่ อ้ งการให้ได้ ประเมินความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ
และปรับเป้ าหมายตามความจาเป็ น

การให้แรงจูงใจ
หน้าทีร่ บั ผิดชอบส่วนหนึ่งในฐานะประธาน คือ ทาให้กรรมการของท่านมีแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง จงจาไว้ว่า
กรรมการของท่านเป็ นอาสาสมัคร สิง่ ทีจ่ งู ใจโดยทัวไปได้
่
แก่:
• ความมันใจว่
่ าเป้ าหมายของคณะกรรมการจะบรรลุความสาเร็จได้ และจะเป็ นประโยชน์แก่สโมสร
และชุมชน
• โอกาสในมิตรภาพและการเป็ นเครือข่าย
• งานทีม่ อบหมายให้ตอ้ งใช้ความเชีย่ วชาญของกรรมการแต่ละคน
• ความพยายามทีจ่ ะทาให้งานของคณะกรรมการมีความสนุกสนาน

งบประมาณ
ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ท่านต้องทางานร่วมกับประธานคณะกรรมการและเหรัญญิกสโมสรทีจ่ ะหมดวาระ
เพื่อกาหนดว่าคณะกรรมการของท่านต้องการเงินทุนอะไรบ้าง และขอให้รวมการเงินนัน้ อยูใ่ นงบประมาณ
ของสโมสร กิจกรรมการหาทุนใดๆ ทีว่ างแผนเอาไว้แล้วต้องรวมอยูใ่ นงบประมาณด้วย
ท่านต้องดูแลเงินทุน ธุรกรรมการเงินและรายงานต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้ ระมัดระวังสถานการณ์
งบประมาณตลอดเวลา การประชุมกับเหรัญญิกของสโมสรอย่างสม่าเสมอจะช่วยให้สามารถปฏิบตั กิ ารได้
ทันทีเมือ่ มีปัญหาเกิดขึน้
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คาถามเพือ่ การอภิปราย
ในการอบรมภาคประจาปี
การอบรมภาคประจาปี เป็ นโอกาสอันดียงิ่ ในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูน้ าสโมสรรับเลือกคนอื่นๆ
คาถามเหล่านี้จะช่วยท่านในการเตรียมตัวสาหรับการอบรม
หน้าทีร่ บั ผิดชอบของคณะกรรมการโครงการบาเพ็ญประโยชน์ของสโมสรมีอะไรบ้าง และหน้าทีข่ องท่านใน
ฐานะประธานมีอะไรบ้าง?

คณะกรรมการของท่านได้รบั มอบหมายให้ทางานตามเป้ าหมายของสโมสรในข้อใด?

ท่านจะพิจารณาอย่างไรว่าโครงการใดจะมีผลกระทบสูงสุดกับชุมชน?

โครงการประเภทใดมีความสาคัญต่อสโมสร และแสดงถึงวิสยั ทัศน์และวัฒนธรรมของสโมสรอย่างไร?

ท่านจะมอบหมายงานอะไรบ้างให้กรรมการและจะสนับสนุนพวกเขาอย่างไร?

ท่านจะทางานร่วมกับคณะกรรมการอื่นๆ ในสโมสรและภาคอย่างไรในการพัฒนาและส่งเสริมโครงการของ
สโมสร?
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โอกาสในการบาเพ็ญประโยชน์
ของโรตารี
โครงการต่างๆ ของสโมสรโรตารีทาให้เกิดผลกระทบในชุมชนทัวโลก
่
และให้โอกาสแก่สมาชิกในการเป็ น
เครือข่ายและมีความสนุกสนาน การทาให้สมาชิกของสโมสรทุกคนมีส่วนเกีย่ วข้องในโครงการจะทาให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในความสาเร็จของสโมสรอยูเ่ สมอ
ท่านจะเพิม่ ผลกระทบทีส่ โมสรทาและแสดงให้เห็นว่าโรตารีปฏิบตั กิ ารอย่างไรในชุมชนได้ โดยการเชิญชวน
ศิษย์เก่าของโปรแกรม ผูน้ าอายุน้อย มิตรสหาย ครอบครัว ผูร้ ว่ มโครงการชุมชน และผูร้ ว่ มงานให้เข้าร่วมใน
โครงการของท่าน ความเชีย่ วชาญของพวกเขาจะสามารถช่วยปรับปรุงโครงการของท่านให้ดขี น้ึ ได้
โรตารีเสนอโปรแกรมเพื่อเพื่อนมนุษย์ โปรแกรมวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และโปรแกรมการศึกษา
มากมายทีจ่ ะช่วยสโมสรและภาคให้บรรลุเป้ าหมายในการบาเพ็ญประโยชน์ผ่านการบริการ 5 แนวทาง:
• บริการสโมสร
• บริการด้านอาชีพ
• บริการชุมชน
• บริการระหว่างประเทศ
• บริการเยาวชน
ต้องทาให้มนใจว่
ั ่ าสมาชิกรูเ้ กีย่ วกับโปรแกรมและกิจกรรมต่างๆ ของโรตารี ซึง่ ชุมชนของท่านสามารถมีส่วน
เกีย่ วข้อง:
• โปลิ โอพลัส – โปรแกรมของโรตารีซง่ึ สนับสนุ นความพยายามในการขจัดโปลิโอทัวโลก
่
• อิ นเทอร์แรคท์ – สโมสรบาเพ็ญประโยชน์สาหรับเยาวชนอายุ 12-18 ปี อุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารีในท้องถิน่
• การแลกเปลี่ยนบริ การชนรุ่นใหม่ – โปรแกรมการแลกเปลีย่ นระหว่างภาคโรตารี 2 ภาคสาหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยและผูใ้ หญ่อายุไม่เกิน 30 ปี ทใ่ี ห้ความสนใจกับการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
เพื่อนมนุษย์หรือด้านอาชีพทีจ่ ดั ให้เป็ นไปตามความต้องการ
• โปรเจคแฟร์ (Project fairs) – งานในภูมภิ าคทีภ่ าคโรตารีเป็ นเจ้าภาพ แสดงให้เห็นความพยายาม
ในการบาเพ็ญประโยชน์ในท้องถิน่ ทีเ่ ด่นๆ แก่ผรู้ ว่ มโครงการระหว่างประเทศทีค่ าดหวัง
• โรทาแรคท์ – สโมสรบาเพ็ญประโยชน์สาหรับหนุ่มสาวอายุ 18-30 ปี ซง่ึ อุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารีใน
ท้องถิน่
• กลุ่มปฏิ บตั ิ การโรแทเรียน (Rotarian Action Group) – กลุ่มโรแทเรียน โรทาแรคเทอร์ สมาชิกใน
ครอบครัว ผูร้ ว่ มโปรแกรม และศิษย์เก่าโปรแกรมต่างๆ ทีม่ คี วามสนใจและความเชีย่ วชาญเหมือนกันใน
สาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ และสนับสนุ นสโมสรและภาคด้วยการทาโครงการทีเ่ กี่ยวข้องกับเรือ่ งนัน้ ๆ
• กลุ่มบาเพ็ญประโยชน์ ชุมชนโรตารี (RCC) – กลุ่มของสมาชิกในชุมชนทีม่ ไิ ด้เป็ นโรแทเรียน
ทางานร่วมกับสโมสรโรตารีอุปถัมภ์ในท้องถิน่ เพื่อช่วยประเมินชุมชน วางแผน และดาเนินโครงการ
บาเพ็ญประโยชน์
• ชมรมมิ ตรภาพโรตารี (Rotary Fellowship) – กลุ่มโรแทเรียน โรทาแรคเทอร์ สมาชิกในครอบครัว
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•
•

•
•

ผูร้ ว่ มโปรแกรม และศิษย์เก่าโปรแกรมทีม่ ารวมกลุ่มกันตามความสนใจด้านอาชีพหรือสันทนาการ
หรืองานอดิเรกทีเ่ หมือนกัน
การแลกเปลี่ยนมิ ตรภาพโรตารี (Rotary Friendship Exchange) – โปรแกรมการแลกเปลีย่ น
ระหว่างประเทศทีเ่ ปิ ดให้โรแทเรียนและมิตรสหายทีเ่ น้นการเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมใหม่ๆ และสร้าง
มิตรภาพสามารถก่อให้เกิดการติดต่อเป็ นผูร้ ว่ มโครงการบริการระหว่างประเทศได้
ศูนย์สนั ติ ภาพโรตารี (Rotary Peace Center) – โปรแกรมทุนการศึกษาระหว่างประเทศทีจ่ ดั การ
โดยศูนย์สนั ติภาพของโรตารีหนึ่งในหลายแห่ง ให้ทุนแก่ผสู้ มัครที่มคี ุณสมบัตใิ นระดับปริญญาโท
หรือประกาศนียบัตรการพัฒนาด้านอาชีพในสาขาการอบรมทีเ่ กีย่ วกับสันติภาพและการแก้ไขข้อ
ขัดแย้ง
การแลกเปลี่ยนเยาวชน (Rotary Youth Exchange-YE) – โปรแกรมการแลกเปลีย่ นระหว่าง
ประเทศสาหรับเด็กนักเรียนอายุ 15-19 ปี ทีส่ ่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศและสันติภาพ
รางวัลเยาวชนผู้นาของโรตารี (Rotary Youth Leadership Awards-RYLA) – โปรแกรมการ
อบรมในท้องถิน่ สาหรับผูร้ ว่ มโปรแกรมทีม่ อี ายุ 14-30 ปี ทีเ่ น้นความเป็ นผูน้ า ความเป็ นพลเมือง
และความเจริญเติบโตของตนเอง
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การดาเนินโครงการบาเพ็ญประโยชน์
บทบาทของคณะกรรมการของท่านคือ เป็ นผูน้ าในโครงการของสโมสรเพื่อทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงใน
ชุมชนทีท่ ่านทางานอยู่ โครงการของสโมสรยังให้โอกาสแก่สมาชิกในการเป็ นเครือข่ายและการคบหากัน ซึง่
สามารถช่วยให้พนั ธสัญญาในโรตารีมคี วามเข้มแข็งขึน้
สาหรับแต่ละโครงการ คณะกรรมการของท่านต้องกาหนดเวลา ทาการประเมินชุมชนและกาหนดกฎเกณฑ์
ในการวัดความก้าวหน้า ใช้ทรัพยากรและเครือ่ งมือทีม่ อี ยู่สาหรับท่าน ต่อไปนี้เป็ นกระบวนการหนึ่งในการ
วางแผนและดาเนินโครงการบาเพ็ญประโยชน์ของโรตารี
1. ประเมิ นสถานการณ์
โครงการบาเพ็ญประโยชน์ทป่ี ระสบความสาเร็จต้องสนองตอบความห่วงใยในปั จจุบนั อย่างแท้จริงใน
ชุมชน และใช้สนิ ทรัพย์ของชุมชนนัน้ เพื่อทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีย่ งยื
ั ่ น ประเมินความต้องการ
เพื่อบ่งชีส้ นิ ทรัพย์และความต้องการของชุมชน เอกสารเครือ่ งมือประเมินชุมชน (Community
Assessment Tools) ให้วธิ กี ารประเมินชุมชนมากมาย ทีท่ ่านจะสามารถใช้ได้ ต้องแนบผลการ
ประเมินชุมชนเมือ่ สมัครขอรับทุน Global Grant
2. เลือกโครงการ
การประเมินจะทาให้เกิดหลักเกณฑ์สาหรับการเลือกโครงการบาเพ็ญประโยชน์ บางหลักเกณฑ์ท่ี
ควรพิจารณา รวมถึงการสนับสนุนและการมีส่วนเกีย่ วข้องของชุมชน ประวัตกิ ารบาเพ็ญประโยชน์
ของสโมสร ทรัพยากรทีม่ อี ยู่สาหรับท่าน ระยะเวลาและความยังยื
่ นของโครงการ
3. วางแผนงาน
กาหนดวัตถุประสงค์ พัฒนาแผนการทางานและงบประมาณ กาหนดว่าอาจจะมีการป้ องกันความ
รับผิดชอบอะไรบ้าง หลังจากเลือกโครงการแล้ว ท่านต้องทางานกับคณะกรรมการบริหารสโมสรและ
พนักงานของภาคเพื่อพูดคุยเกีย่ วกับทุนและทรัพยากรอื่นๆ ทีส่ ามารถช่วยท่านในการพัฒนา
แผนงานทีม่ รี ายละเอียดสาหรับโครงการ ติดต่อกับประธานบริการระหว่างประเทศของภาคเพื่อ
เชื่อมโยงกับผูเ้ ชีย่ วชาญในท้องถิน่ ภายในครอบครัวโรตารี
4. ดาเนิ นโครงการ
ส่งเสริมโครงการ การหาทุน และบริหารกิจกรรมโครงการ
5. ประเมิ นผลสาเร็จ
กาหนดว่าสิง่ ใดทาได้ผล และสิง่ ใดไม่ได้ผล บันทึกสิง่ ทีค่ น้ พบในการประเมินและรวมเข้าไว้ใน
กระบวนการวางแผนโครงการของสโมสร
ต้องการความช่วยเหลือในการเริม่ ต้นหรือ?
• คาแนะนาเรือ่ งทีเ่ น้นความสาคัญของโรตารี ให้ตวั อย่างของโครงการในแต่ละพืน้ ที่
• หลักสูตร Rotary’s Areas of Focus ที่ Learning Center มีการนาเสนอโดยพาวเวอร์พอ้ ยท์ทจ่ี ะ
ช่วยให้ความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งราวทีม่ คี วามแตกต่างออกไปของเรา
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• Rotary Showcase ให้ความสาคัญของโครงการในปั จจุบนั ทีส่ ามารถจะเป็ นประโยชน์ได้ในขณะที่
ท่านวางแผนงานโครงการ
• มีแผนกลยุทธ์และกรณีศกึ ษาของโครงการในเรือ่ งทีเ่ น้นความสาคัญ 6 เรือ่ งที่ My Rotary:
๐ กลยุทธ์สาหรับโครงการรูห้ นังสือและการศึกษาเบือ้ งต้น
๐ กลยุทธ์สาหรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน
• เพจ Project Lifecycle Resources ให้ความคิดเห็นและทรัพยากรเพิม่ เติมสาหรับการวางแผนและ
ดาเนินงานโครงการบาเพ็ญประโยชน์
ควรจาไว้ว่าคนและกลุ่มคนทีส่ ามารถช่วยในการวางแผนและดาเนินโครงการของท่านได้ คือ
• ประธานบริการระหว่างประเทศของภาคและผูจ้ ดั การโครงการบาเพ็ญประโยชน์
• โรแทเรียนและครอบครัวและมิตรสหาย
• องค์กรชุมชนต่างๆ
• สมาชิกสโมสรโรทาแรคท์
• ศิษย์เก่าโรตารี
• สมาชิกสโมสรอินเทอร์แรคท์ นักเรียนเยาวชนแลกเปลีย่ น และผูร้ ว่ มโปรแกรมไรลา
• สมาชิกกลุ่มบาเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี (RCC)
• สมาชิกของสโมสรโรตารีอ่นื ๆ
• กลุ่มปฏิบตั กิ ารโรแทเรียนและชมรมมิตรภาพโรตารี

การติดต่อกับสโมสรโรตารีอื่น
นโยบายของโรตารีหา้ มมิให้โรแทเรียนใช้ทรัพยากรเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์:
• ทาเนียบทางการ (Official Directory)
• ทาเนียบสโมสรหรือภาค
• ข้อมูลพืน้ ฐานอื่นๆ หรือรายชื่อทีร่ วบรวมไว้ซง่ึ เกีย่ วข้องกับโครงการหรือกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับโรตารี
โรแทเรียนยังถูกห้ามมิให้จดั หาทรัพยากรต่างๆ เหล่านี้แก่ผูอ้ ่นื เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ โปรดแบ่งปั น
นโยบายนี้แก่สมาชิกสโมสรเพื่อป้ องกันการใช้ทรัพยากรโรตารีในทางทีผ่ ดิ
ในบางสถานการณ์ สโมสรโรตารีอาจจะติดต่อกับสโมสรอื่นๆ เกีย่ วกับเรือ่ งทีไ่ ม่เกีย่ วกับงานและกิจกรรมของ
โรตารี ตราบเท่าทีเ่ ป็ นไปตามเงือ่ นไขดังต่อไปนี้:
• สโมสรโรตารีตอ้ งขออนุญาตจากผูว้ ่าการภาคของพวกเขาก่อนทีจ่ ะติดต่อกับสโมสรโรตารีอ่นื และ
ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการติดต่อให้แก่ผวู้ ่าการภาคนัน้ ด้วย
• สโมสรโรตารีจะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการบริหารโรตารีสากลก่อนทีจ่ ะร้องขอการสนับสนุน
ทางการเงินโดยตรงจากสโมสรโรตารีอ่นื หรือจากโรแทเรียนรายบุคคลอื่นๆ นอกเหนือจากสมาชิก
สโมสรของตน
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ทุนสนับสนุนและโปรแกรม
ของโรตารี
มูลนิธโิ รตารีให้ทุนเพื่อสนับสนุนโครงการ ทุนการศึกษา และโปรแกรมฝึกอบรมด้านอาชีพของโรตารีมากมาย

District Grants
District Grants ให้ทุนแก่กจิ กรรมระยะสัน้ ทีม่ ขี นาดเล็กทัง้ โครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์ ทุนการศึกษา และทีม
ฝึกอบรมอาชีพซึง่ ตอบสนองความต้องการในชุมชนของท่านและชุมชนต่างประเทศ

Global Grants
Global Grants สนับสนุ นกิจรรมระหว่างประเทศทีม่ ขี นาดใหญ่ทย่ี งยื
ั ่ นและให้ผลทีว่ ดั ได้ในเรือ่ งทีเ่ น้น
ความสาคัญของโรตารีอย่างน้อยหนึ่งเรือ่ ง ทุนสนับสนุ นเหล่านี้ให้เงินแก่โครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์ ทีม
ฝึกอบรมอาชีพ และทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทเพื่อการศึกษาในสถาบันการศึกษา ในการเข้าร่วมทุน
Global Grants สโมสรของท่านจะต้องมีผรู้ ว่ มโครงการระหว่างประเทศ มีวธิ กี ารทีจ่ ะหาเพื่อนผูร้ ว่ มโครงการ
หลายวิธเี ช่น:
• หาสโมสรทีก่ าลังต้องการเพื่อนร่วมโครงการจาก Rotary Ideas
• โพสต์โครงการของท่านที่ Rotary Ideas และร้องขอผูร้ ว่ มโครงการ
• ติดต่อกับประธานบริการระหว่างประเทศของภาค เพื่อเชื่อมโยงกับผูเ้ ชีย่ วชาญในท้องถิน่ ภายใน
ครอบครัวโรตารีซง่ึ มีทกั ษะและประสบการณ์ดา้ นเทคนิคในเรื่องทีเ่ น้นความสาคัญหกเรือ่ ง
• เป็ นเครือข่ายกับสมาชิกโรตารีในการประชุมของภาคและการประชุมระหว่างประเทศ
• เข้าร่วมงานโปรเจคแฟร์ทโ่ี รตารีอุปถัมภ์
• ร่วมกับสโมสรโรทาแรคท์ทส่ี โมสรของท่านอุปถัมภ์
• ติดต่อกับสมาชิกโรตารีผ่าน Discussion Group หรือจากไซท์เครือข่ายทางสังคม

การประเมินชุมชน
การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน ความต้องการและทรัพย์สนิ ของชุมชนทีท่ ่านกาลังจะช่วยเป็ นขัน้ ตอนสาคัญลาดับ
แรกในการวางแผนโครงการทีม่ ปี ระสิทธิภาพซึง่ จะเกิดผลกระทบทีม่ คี วามหมาย การประเมินชุมชนจะช่วย
สร้างความสัมพันธ์ทม่ี คี ุณค่า ทาให้ผอู้ ยูอ่ าศัยในชุมชนมีส่วนเกีย่ วข้องในการตัดสินใจซึง่ จะช่วยสร้างชุมชน
ของพวกเขา และสนับสนุ นพวกเขาให้มสี ่วนร่วมในการทาการเปลี่ยนแปลงชุมชนอย่างยังยื
่ น สิง่ สาคัญทีส่ ุด
คือโครงการจะต้องมีพน้ื ฐานจากผลทีไ่ ด้รบั จากการประเมินชุมชนซึง่ จะมีความยังยื
่ นมากกว่า
สโมสรหรือภาคทีส่ มัครขอรับทุน Global Grant เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์ หรือทีมฝึกอบรม
อาชีพต้องทาการประเมินชุมชนเป็ นสิง่ แรกและส่งแบบฟอร์มผลการประเมินชุมชนทีเ่ สร็จสมบูรณ์ พร้อมใบ
สมัคร Global Grants ที่ Grant Center
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ท่านสามารถใช้ District Grant เพื่อเป็ นทุนสาหรับการประเมินชุมชน เอกสารเครื่องมือการประเมินชุมชน
ของโรตารีจะให้ขอ้ คิดเห็นและวิธกี ารสาหรับการประเมินทรัพย์สนิ ของชุมชนและความต้องการ รวมทัง้ การ
ประชุมชุมชน การสารวจ การสัมภาษณ์ และการจัดกลุ่มอภิปรายซึง่ ทัง้ หมดเป็ นวิธกี ารทีไ่ ด้รบั การพิสูจน์
แล้ว
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การวางแผนงานหาทุน
ควรทางานร่วมกับคณะกรรมการของสโมสรในการหาทุน งานหรือการรณรงค์หาทุนทีป่ ระสบความสาเร็จ
สามารถสนับสนุ นโครงการทีท่ าให้เกิดผลอย่างมีความหมายแก่ชวี ติ ของผูค้ นอย่างแท้จริง หากสโมสรของ
ท่านเลือกการจัดงานหาทุน จงทาตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
1. กาหนดความต้องการ ตัง้ เป้ าจานวนเงินทีจ่ ะเป็ นจุดมุง่ หมายของท่านและบ่งชีป้ ระเภทของงาน
ทีจ่ ะทาให้ได้เงินจานวนนัน้ จริง
2. ตัง้ งบประมาณ ตรวจสอบเงินสาหรับการจัดงานจากงบประมาณของสโมสร กาหนดรายจ่ายและ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงรายได้
3. บ่งชี้ทรัพยากรที่ต้องการเพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของการหาทุน กาหนดจานวนคนที่
จาเป็ นในการวางแผนและดาเนินการหาทุน ใช้ Rotary Ideas เพื่อช่วยในการวางแผนงานและ
ทางานให้บรรลุเป้ าหมายการหาทุน
4. คาดการณ์ เกี่ยวกับระบบการจัดการข้อมูลและทรัพยากร (Logistics) เลือกเวลาและสถานที่
ให้เหมาะสม
5. ลดความเสี่ยงให้เหลือน้ อยที่สดุ ประเมินว่ากิจกรรมของงานอาจจะนาไปสู่ความสูญเสียที่
อาจจะเกิดขึน้ กับสโมสรหรือไม่ และพิจารณาว่าจะหลีกเลีย่ งความสูญเสียเหล่านัน้ ได้อย่างไร
6. จัดอาสาสมัคร กาหนดบทบาทและงานของอาสาสมัคร และให้สมาชิกของชุมชนมีส่วนเกีย่ วข้อง
แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดงานหาทุน
7. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ทางานร่วมกับคณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะของสโมสรเพื่อ
กาหนดกลุ่มเป้ าหมายของงานทัง้ ในสโมสรและในชุมชน และวางแผนว่าจะเข้าถึงพวกเขาอย่างไร
แจ้งสื่อเกีย่ วกับงานตามความเหมาะสม ดูทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมได้ท่ี Brand Center
8. จัดงานหาทุน ส่งเสริมให้อาสาสมัครเฝ้ าติดตามความก้าวหน้าของงานหาทุน บันทึกความสาเร็จ
และปั ญหาต่างๆ เพื่อนาไปอภิปรายระหว่างการประเมินผล
9. จัดการเงิ นทุนอย่างเหมาะสม กาหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นการติดตามก่อนจะรวบรวมเงินทุน และนา
ฝากในบัญชีทเ่ี ปิ ดขึน้ มาสาหรับงานนัน้ โดยเฉพาะ แจ้งสโมสรและผูบ้ ริจาคว่าจะใช้เงินอย่างไร
10. ยกย่องอาสาสมัคร ผู้บริ จาคและผูอ้ ปุ ถัมภ์ ส่งบัตรขอบคุณเป็ นการส่วนตัว รวมทัง้ รูปถ่ายหรือ
ประกาศนียบัตรตามความเหมาะสม
11. ประเมิ นความพยายาม บันทึกสิง่ ทีไ่ ด้ผลดีและไม่ได้ผล เพื่อให้เป็ นบทเรียนทีจ่ ะใช้ในการหาทุน
ในอนาคต
12. ทาให้มนใจในความส
ั่
าเร็จของการหาทุนในอนาคต พูดคุยถึงเรือ่ งทีห่ ่วงใยและประเด็นสาคัญ
ต่างๆ กับเหรัญญิกรับเลือกและกรรมการใหม่ในคณะกรรมการการจัดหาทุน
ดูความคิดเห็นเพิม่ เติมและทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมได้ท่ี Event Planning Guide ที่ Rotary Brand Center
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การใช้ตราสัญลักษณ์โรตารี
ภาพลักษณ์ขององค์กรทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั และยอมรับ (Masterbrand Signature) (โลโก้ทางการ) ของโรตารี บ่งชี้
ถึงโรตารีและพันธสัญญาในการปรับปรุงชุมชนทัวโลกให้
่
ดขี น้ึ โรตารีสากลเป็ นเจ้าของเครือ่ งหมายการค้า
และตราสัญลักษณ์แห่งการบริการ (อ้างอิงตราสัญลักษณ์โรตารีและตามรายการคาแนะนาเอกลักษณ์ของ
เสียงและภาพ (Voice and Visual Identity Guidelines) และประมวลนโยบายโรตารี) เพื่อประโยชน์ของ
โรแทเรียนทัวโลก
่
เมือ่ ท่านผลิตตราสัญลักษณ์ของโรตารีขน้ึ มาใหม่ ให้ใช้คาแนะนาเอกลักษณ์ของเสียงและภาพ (Voice and
Visual Identity Guidelines) และประมวลนโยบายโรตารี (มาตรา 33) สโมสรสามารถดาวน์โหลดโลโก้โรตารี
โรทาแรคท์ และโปรแกรมอื่นๆ ของโรตารีได้ท่ี Brand Center

แนวทางการตัง้ ชื่อ
ในการตัง้ ชื่อกิจกรรม โครงการ โปรแกรม เว็บไซต์หรือสิง่ พิมพ์ สโมสรโรตารีหรือหน่ วยงานอื่นๆ ของโรตารี
ต้องใช้ช่อื ของตน และต้องไม่ใช้แต่เพียงคาว่า “โรตารี” เท่านัน้ สโมสรสามารถเพิม่ ชื่อสโมสรไว้ในชื่อ
โครงการ เป็ นต้น ตัวอย่างการตัง้ ชื่อทีเ่ หมาะสม เช่น
• โครงการทาความสะอาดของสโมสรโรตารีอฟี เวนสตัน
• สวนสาธารณะ 100 ปี โรตารีของสโมสรโรตารีเมาเทนซิต้ี
• www.anycityrotaryclub.org
เอกลักษณ์ของสโมสรโรตารีซง่ึ ประกอบด้วยตราสัญลักษณ์โรตารีทเ่ี ป็ นทางการพร้อมด้วยชื่อ สโมสรควรจะ
ใช้ในการสื่อสารทุกประเภทของสโมสร รวมทัง้ เอกสารทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรม โครงการและโปรแกรมของสโมสร
ดูคาแนะนาเฉพาะเรือ่ งสาหรับการตัง้ ชื่อโครงการของสโมสรทีป่ ระมวลนโยบายโรตารี (Rotary Code of
Policies) หรือติดต่อผูแ้ ทนฝ่ ายสนับสนุนสโมสรและภาค

เครื่องหมายโรตารีบนสินค้าเพื่อการหาทุน
มีผขู้ ายทีไ่ ด้ลขิ สิทธิ ์เกือบ 160 รายทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ผลิตสินค้าทีม่ เี ครือ่ งหมายโรตารีและขายระบบการ
จัดการสโมสร รวมทัง้ เครือ่ งมือออนไลน์อ่นื ๆ ดูรายชื่อผูม้ ลี ขิ สิทธิ ์ทางการเพื่อการติดต่อได้ท่ี My Rotary
และ Official Licensees และ Community Marketplace Resources มีเพียงผูข้ ายทีไ่ ด้รบั ลิขสิทธิ ์เท่านัน้ ที่
ได้รบั อนุญาตให้ผลิตและขายสินค้าทีม่ ตี ราสัญลักษณ์โรตารี
หากสโมสรของท่านต้องการหาทุนสาหรับโครงการโดยการขายสินค้า ท่านสามารถขายผลิตภัณฑ์ทม่ี ตี รา
สัญลักษณ์โรตารีในช่วงเวลาจากัดตราบเท่าที่ท่านขายสินค้าจากผูไ้ ด้รบั ลิขสิทธิ ์จากโรตารีอย่างเป็ นทางการ
และใส่รายละเอียดดังต่อไปนี้เอาไว้บนสิง่ ของ
• ชื่อสโมสรโรตารี หรือ สัญลักษณ์ของสโมสร
• ชื่อโครงการหรืองานหาทุน
• วันเวลาของโครงการ
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หากสโมสรต้องการขายของในโครงการหาทุนระยะยาว ท่านจะต้องสมัครขอลิขสิทธิ ์ หากสโมสรต้องการซือ้
สินค้าจากผูข้ ายทีม่ ไิ ด้รบั ลิขสิทธิ ์ ผูข้ ายนัน้ จะต้องได้รบั อนุ ญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์โรตารีโดยตรงจากโรตารี
สากล โปรดติดต่อ rilicensingservices@rotary.org หากมีคาถามเกีย่ วกับลิขสิทธิ ์
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การจัดการความเสีย่ งสาหรับ
โครงการ
ไม่ว่าท่านจะจัดประชุม งานหาทุน หรือทางานร่วมกับคนหนุ่ มสาว ความรับผิดชอบในการจัดการความเสีย่ ง
เป็ นหน้าทีข่ องท่าน ในบริบทนี้ “การจัดการความเสีย่ ง” หมายถึงกระบวนการในเชิงรุกทีม่ ุ่งหมายจะบ่งชี้
สาเหตุแห่งการสูญเสียทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ และพิจารณาว่าจะลดผลกระทบทางการเงินของความสูญเสียที่
อาจจะเกิดขึน้ ได้อย่างไร การจัดการความเสีย่ งหมายรวมถึง:
• ทบทวนกิจกรรมจากมุมมองทีว่ ่า “มีอะไรทีอ่ าจจะผิดพลาดได้?”
• ปรับแก้กจิ กรรมเพื่อลดความเสีย่ ง
• ใช้สญ
ั ญาและข้อตกลงเพื่อกาหนดบทบาทและความรับผิดชอบของทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องให้ชดั เจน
(หารือกับทีป่ รึกษาทางกฎหมายในท้องถิน่ เพื่อร่างและทบทวนเอกสารกฎหมายต่างๆ)
• ดาเนินงานตามนโยบาย วิธปี ฏิบตั ิ และคาแนะนาทีก่ าหนดไว้แล้ว
การทางานในเชิงรุกสามารถช่วยลดผลกระทบของความสูญเสียได้ ในบทบาทหน้าทีข่ องท่าน ท่านอยูใ่ น
ตาแหน่งทีจ่ ะกาหนดระดับของสโมสร การระมัดระวังและการจัดการความเสีย่ งจะช่วยปกป้ องโรแทเรียน
ผูร้ ว่ มโปรแกรม และทรัพย์สนิ ของสโมสรได้
สโมสรควรจะรับคาแนะนาด้านการประกันภัยและกฎหมายจากมืออาชีพเกีย่ วกับการปกป้ องการรับผิด
ตัวอย่างเช่น หาคาแนะนาจากมืออาชีพเกี่ยวกับการจดทะเบียนสโมสร (หรือกิจกรรมของสโมสร) หรือซือ้
ความคุม้ ครองประกันภัยความรับผิดตามความเหมาะสม สโมสรในสหรัฐอเมริกาและในอาณาเขตรวมทัง้
สิทธิครอบครองได้รบั ความคุม้ ครองโดยอัตโนมัตจิ ากการประกันภัยความรับผิดชอบทัวไปและการ
่
ประกันภัยในการปฏิบตั งิ านของกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที/่ ลูกจ้างผ่านโปรแกรมทีโ่ รตารีสากลจัด
เตรียมการให้ สโมสรทีอ่ ยู่นอกสหรัฐอเมริกาควรพิจารณาซือ้ ประกันภัยถ้าหากว่ายังไม่ม ี ดูรายละเอียด
เพิม่ เติมได้จากประมวลนโยบายโรตารี (Rotary Code of Policies) มาตรา 72.050
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การจัดการความเสีย่ งสาหรับ
โปรแกรมเยาวชน
เป็ นเรือ่ งสาคัญทีจ่ ะต้องรูจ้ กั กับความเสีย่ ง เช่น การบาดเจ็บ เจ็บไข้ และการล่วงละเมิด ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กิจกรรมเยาวชน ดังนัน้ ผูร้ ่วมโปรแกรมสามารถเลือกตัวเลือกทีด่ ที ส่ี ุดในการจัดการกับความเสีย่ งเหล่านัน้
แม้ว่าการตระหนักรูเ้ พียงอย่างเดียวจะไม่สามารถป้ องกันเหตุการณ์ต่างๆ ได้ แต่กส็ ามารถนาไปสู่การพูดคุย
และการวางแผนอย่างรอบคอบ ซึง่ จะสามารถลดเหตุการณ์ต่างๆ และผลกระทบได้
พิจารณาสร้างโปรแกรมการจัดการความเสีย่ งในการทางานกับเยาวชน ซึ่งมีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
• พัฒนาและดาเนินนโยบายคุม้ ครองเยาวชนของภาคเพื่อป้ องกันและจัดการกับการทารุณกรรมหรือ
การล่วงละเมิดทางกาย ทางเพศและอารมณ์ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้
• กาหนดประมวลการประพฤติปฏิบตั สิ าหรับผูใ้ หญ่และเยาวชนทีเ่ กี่ยวข้องในโปรแกรม คัดกรอง
ผูใ้ หญ่ทจ่ี ะทางานกับเยาวชน
• รักษานโยบายในการเดินทางของเยาวชนทีช่ ดั เจน และมีระบบในการสื่อสารข้อมูลโดยเฉพาะกับ
บิดามารดาหรือผูป้ กครอง
• ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูว้ ่าการภาคในการทากิจกรรมใดๆ ก็ตามทีเ่ กี่ยวกับผูม้ อี ายุน้อย ซึง่
เกิดขึน้ ภายนอกชุมชนท้องถิน่ ของพวกเขาหรือรวมถึงการพักค้างคืน
• พิจารณาทบทวนนโยบายของภาคเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับแนวทางของโรตารีทพ่ี ฒ
ั นาโดยคณะ
กรรมการบริหารโรตารีเพื่อโปรแกรมเยาวชนแต่ละโปรแกรม
• ศึกษาความเสีย่ งและความจาเป็ นในเรือ่ งประกันภัยเมือ่ อุปถัมภ์โปรแกรมหรืองานกิจกรรมสาหรับ
เยาวชน พิจารณาคาถามเหล่านี้:
– จะเกิดอะไรขึน้ หากมีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บ?
– จะเกิดอะไรขึน้ หากเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติขน้ึ ?
• ทางานเพื่อลดความสูญเสียทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้โดยวิธกี ารดังต่อไปนี้:
– จัดซือ้ ประกันภัยทีใ่ ห้ความคุม้ ครองบุคคลภายนอกอย่างเพียงพอสาหรับภูมภิ าคของท่าน
– จัดทาแผนฉุ กเฉินและฝึกปฏิบตั อิ ย่างน้อยหนึ่งครัง้ ในระหว่างโปรแกรม
– สอนผูร้ ว่ มโปรแกรมถึงการประพฤติตนทีป
่ ลอดภัยในระหว่างโปรแกรม
ในขณะทีข่ นั ้ ตอนเหล่านี้จาเป็ นในการรับรองโปรแกรมเยาวชนแลกเปลีย่ นของภาค ขัน้ ตอนเหล่านี้ยงั ได้รบั
การแนะนาสาหรับภาคทีเ่ ข้าร่วมในโปรแกรมอินเทอร์แรคท์ ไรลา หรือกิจกรรมเยาวชนอื่นๆ
สโมสรและภาคควรจะติดต่อกับตัวแทนประกันภัยเพื่อตรวจสอบว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุม้ ครองแก่
โปรแกรมเยาวชนเพียงพอหรือไม่ การประกันภัยจะกลายเป็ นประเด็นทีม่ คี วามซับซ้อนเมือ่ ภาคหลายๆ ภาค
หรือสโมสรหลายๆ สโมสรอุปถัมภ์โปรแกรมร่วมกันเพราะแต่ละองค์กรมีความคุ้มครองทีอ่ าจจะแตกต่างกัน
ผูม้ สี ่วนร่วมทุกคน รวมทัง้ เยาวชนและผูจ้ ดั ควรจะรับรองว่ามีการประกันชีวติ และประกันสุขภาพทีม่ คี วาม
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คุม้ ครองเพียงพอในระหว่างโปรแกรม นโยบายการประกันสุขภาพมากมายทีใ่ ห้ความคุม้ ครองจากัดเมือ่ อยู่
นอกเขตพืน้ ทีท่ เ่ี จาะจงโดยเฉพาะ ดังนัน้ การระมัดระวังล่วงหน้าจึงเป็ นเรือ่ งสาคัญเป็ นอย่างยิง่ เมือ่ ผูร้ ว่ ม
โปรแกรมเดินทางหรืออาศัยอยูห่ ่างจากบ้านของตน ในกรณีเช่นนี้ ผูร้ ว่ มโปรแกรมจะต้องมีกรมธรรม์
ประกันภัยการเดินทางทีค่ ุม้ ครองอุบตั เิ หตุและด้านการแพทย์ซง่ึ คุม้ ครองในเรือ่ งต่างๆ ดังต่อไปนี้
• การเบิกค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์
• การขนส่งศพ
• การอพยพฉุกเฉิน
• การทุพลภาพและเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ
ควรปรึกษากับทีป่ รึกษาทางกฎหมายก่อนลงลายมือชื่อในข้อตกลงหรือสัญญากับองค์กรใดๆ ผูร้ บั เหมา หรือ
ผูใ้ ห้บริการ เอกสารเหล่านี้อาจจะมีการยกเว้นความรับผิดหรือมีขอ้ ตกลงทีอ่ าจจะทาให้ฝ่ายหนึ่ งรอดพ้นจาก
ความรับผิด และโอนความเสีย่ งมาให้แก่สโมสรหรือภาค โรตารีสากลจะไม่รบั ผิดชอบเกีย่ วกับความเจ็บไข้
หรือการบาดเจ็บของบุคคล ซึง่ รวมถึงผูร้ ว่ มโปรแกรม อาสาสมัคร และผูจ้ ดั หรือความสูญเสียทรัพย์สนิ ใดๆ
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับการปฏิบตั แิ ละนโยบายของโปรแกรมเยาวชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพได้จากหลักสูตร
Protecting Youth Program Participants ที่ Learning Center
ถ้อยแถลงในการปฏิ บตั ิ ของโรตารีสาหรับการทางานกับเยาวชน
โรตารีสากลพยายามสร้างสรรค์และรักษาสิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัยสาหรับเยาวชนทุกคนทีม่ สี ่วนร่วมใน
กิจกรรมของโรตารี โรแทเรียน คู่ครองของโรแทเรียน เพื่อนผูร้ ว่ มโครงการ และอาสาสมัครอื่นๆ จะต้อง
ปกป้ องดูแลเด็กและผูท้ ม่ี อี ายุน้อยอย่างเต็มความสามารถเมือ่ มีการติดต่อกันและปกป้ องพวกเขาจากการ
ล่วงละเมิดทางร่างกาย เพศ และอารมณ์
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