เหตุใดจึงต้องเป็ นกลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี?

“กลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ ชุมชนโรตารีอยู่ในท้องถิ่น พวกเขาเป็ นส่วน
หนึ่งของชุมชนและช่วยในการขับเคลื่อนชุมชน ทําให้แน่ ใจว่าความ
ต้องการของชุมชนได้รบั การตอบสนอง และทีส่ ําคัญทีส่ ุดกลุ่มบําเพ็ญ
ประโยชน์ ชุ ม ชนโรตารีม ีผ ลประโยชน์ ใ นความสํา เร็จ ของตนเอง
สมาชิกของกลุ่มต้องยอมรับผลการทํางาน การอุ ทศิ ตนของพวกเขา
เป็ นพื้นฐานของความยั ่งยืน โครงการทุนสนับสนุ นของโรตารีท่ตี งั ้
กลุ่ มบําเพ็ญ ประโยชน์ ชุ มชนโรตารีข้นึ มาจะช่ว ยทําให้มนใจว่
ั ่ าผล
กระทบของโครงการจะคงอยู่ในชุมชนอย่างยาวนานต่อไป หลังจากที่
ความช่วยเหลือโดยตรงของโรตารีสน้ิ สุดลง”
— Ron Denham อดีตผูว้ ่าการภาค
และผูก้ ่อตัง้ กลุ่มปฏิบตั กิ ารโรแทเรียนเรือ่ งนํ้าและการสุขาภิบาล

ดูรายละเอียดเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ ชมุ ชน
โรตารี และวิ ธีการเริ่ มต้นที่ www.rotary.org/rcc หรือติ ดต่อ
ประธานกลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ ชมุ ชนโรตารีในภาคของท่าน
หรือพนักงานของโรตารีสากล ได้ที่ rotary.service@rotary.org

กลุ่มบําเพ็ญประโยชน์
ชุมชน
โรตารี

ลงมือปฏิ บตั ิ การ

กลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีอาจจะก่อตัง้ ขึน้ ในที่แห่งใดก็ได้ท่ี
สโมสรโรตารีมคี วามกระตือรือร้น พยายามเข้าถึงผู้คนในชุมชนของ
ท่าน สอบถามถึงปญั หาทีพ่ วกเขากําลังเผชิญอยู่ และช่วยให้พวกเขา
มีค วามสามารถที่จ ะลงมือ ปฏิบ ัติก ารได้ เมื่อ ท่ านหากลุ่ม สมาชิก
มุง่ หวังทีเ่ ป็นแกนนําได้แล้ว ให้กรอกแบบฟอร์มการก่อตัง้ กลุ่มบําเพ็ญ
ประโยชน์ ชุมชนโรตารี (RCC Organization Form มีแบบออนไลน์ )
และส่งให้โรตารีสากล เพือ่ ให้กลุ่มได้รบั ตราตัง้ อย่างเป็ นทางการ
779-TH‒115(414)

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

การแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยชุมชน

กลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ ชุมชนโรตารีเป็ นทีมของชายและหญิงทีท่ ํางาน
เป็ นผูร้ ่วมโครงการกับสโมสรโรตารี เพื่อปรับปรุงชุมชนของพวกเขา
ให้ดีข้นึ กลุ่ มบําเพ็ญประโยชน์ ชุ มชนโรตารีไ ด้ร บั การอุ ปถัมภ์จาก
สโมสรโรตารี และเช่นเดียวกับสโมสรโรทาแรคท์และอินเทอร์แรคท์
สโมสรโรตารีทําตัวเป็ นเสมือนเพื่อนผูร้ ่วมบําเพ็ญประโยชน์ (partner
in service)

เรื่องที่เน้ น
ความสําคัญ

กลุ่ มบําเพ็ญประโยชน์ ชุมชนโรตารีบางกลุ่ มถู ก สร้างขึ้น มาเพื่อ ทํ า
โครงการหนึ่งโดยเฉพาะ ในขณะที่บางกลุ่มแก้ไขปญั หาที่ใหญ่ กว่ า
และยืดเยื้อ มายาวนานอย่างต่อ เนื่อง กลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ ชุมชน
โรตารีจะกําหนดเป้าหมายของกลุ่มเองตามความต้องการเฉพาะเรื่อง
ของชุมชน ในฐานะผูแ้ ทนของประชากรที่ได้รบั บริการ สมาชิกกลุ่ม
บํา เพ็ญประโยชน์ ชุ ม ชนโรตารีจ ะนํ าความกระตือ รือ ร้น ความคิด
สร้างสรรค์และความยั ่งยืนมาสู่โครงการทีพ่ วกเขาเป็ นผูอ้ อกแบบและ
ั
ดําเนินการ พวกเขาเป็นผูแ้ ก้ปญหาของชุ
มชนโดยชุมชนเอง
สมาชิกในกลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี เปิ ดกว้างสําหรับผูใ้ หญ่
คนใดก็ตามในชุมชนทีม่ คี วามคิดเห็นเช่นเดียวกันกับการอุทศิ ตนเอง
ของโรตารีในการบําเพ็ญประโยชน์ แต่มไิ ด้เป็นสมาชิกโรตารี รูปแบบ
ของกลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ ชุมชนโรตารีมคี วามยืดหยุ่นและสามารถ
ขับเคลื่อนอาสาสมัครจากทุกสาขาอาชีพ โดยทั ่วไปจะมีการประชุม
เดือนละหนึ่งหรือสองครัง้ และมีค่าบํารุ ง (หากมีการกําหนดเอาไว้)
ซึ่งมักจะเป็ น จํานวนน้ อยที่สุด ความยืดหยุ่ นนี้เองที่ส่ งเสริมความ
หลากหลายของสมาชิกภาพ และทําให้สมาชิกสามารถมุ่งเน้นไปใน
เรื่อ งของโครงการบํา เพ็ญประโยชน์ เพีย งอย่ างเดีย ว กลุ่ มบําเพ็ญ
ประโยชน์ ชุมชนโรตารียงั ให้โอกาสแก่ส มาชิกในการทํางานร่วมกับ
โรแทเรียนและพัฒนาทักษะความเป็ นผูน้ ําอันมีประโยชน์

กิ จกรรมของกลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ ชุมชนโรตารี
ทัวโลก
่

กลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีปรากฏในทุกทีท่ ม่ี สี โมสรโรตารี ทัง้
ในเมือ งและในชนบท ทัง้ ในประเทศที่พ ฒ
ั นาแล้ว และกําลัง พัฒนา
ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีมอี าทิ เช่น
 ญี่ป่นุ - กลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ ชุมชนโรตารีหนั ดะ ทํางานร่วมกับ
โรงเรียนในท้อ งถิ่นเพื่อ จัดชัน้ เรีย น เตรีย มความพร้อ มรับมือภัย
พิบตั สิ าํ หรับเยาวชนทุกวัย มีกจิ กรรมต่างๆ เช่น การปฐมพยาบาล
การสร้างส้วมเคลือ่ นที่ และการเตรียมอาหารฉุกเฉิน
 เคนยา - กลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ ชุมชนโรตารีหมู่บ้านคุระใกล้กรุ ง
ไนโรบี ก่อตัง้ บ้านสําหรับเด็กที่พ่อแม่เสียชีวติ ด้วยโรคเอดส์ เด็ก
หลายคนติดเชือ้ เอชไอวีดว้ ย
 สหรัฐ - กลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ ชุมชนโรตารีปาร์คเกอร์ โคโลราโด
จัดการเสริมสร้างประสบการณ์ การเติบโตและเพิ่มคุณค่าอย่ างมี
พลังสําหรับวัยรุ่นและผูใ้ หญ่ทม่ี คี วามต้องการพิเศษของกลุ่ม
 กัวเตมาลา - กลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ ชุมชนโรตารีปิยาบลังกา กําลัง
ก่อ ตัง้ ระบบนํ้ าสําหรับชุมชนและศูน ย์สุขภาพในท้องถิ่น สําหรับ
เพือ่ นบ้านของพวกเขาในชุมชนชนบท

