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มูลนิธิโรตารี
พันธกิจของมูลนิธโิ รตารี คือ ช่วยให้สมาชิกโรตารี
สามารถเพิม่ พูนความเข้าใจระหว่างกันในโลก
ไมตรีจติ และสันติภาพ ด้วยการปรับปรุงสุขภาพ
ส่งเสริมการศึกษาและบรรเทาความยากจน
มูลนิธเิ ป็ นองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร ได้รบั การ
สนับสนุนจากการบริจาคโดยสมัครใจของสมาชิก
โรตารีและมิตรของมูลนิธทิ ม่ี วี สิ ยั ทัศน์ทจ่ี ะทาให้
โลกดีกว่าเดิมเท่านัน้ การสนับสนุนนี้เป็ นสิง่
สาคัญทีจ่ ะทาให้โครงการทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุน
จากมูลนิธเิ กิดขึน้ ได้ อันจะนามาซึง่ การปรับปรุง
ชุมชนทีม่ คี วามขาดแคลนให้ดขี น้ึ อย่างยังยื
่ น

โปลิโอพลัส (POLIOPLUS)
การขจัดโรคโปลิโอให้ห มดไปเป็ นเรื่องที่มลี าดับความสาคัญ สูงสุดในความปรารถนาดี
ต่อ เพื่อ นมนุ ษ ย์ข องโรตารี โรตารีเริ่ม ต้น โปรแกรมนี้ ในปี ค.ศ.1985 ในปี 1988 เมื่อ
โรตารีเริม่ ต้น ทางานกับผูร้ ่วมโปรแกรมในโครงการความคิดริเริม่ ในการขจัดโปลิโอให้
หมดไปจากทัว่ โลก (Global Polio Eradication Initiative) มีผู้ป่ วยด้ว ยโรคโปลิโ อ
มากกว่า 350,000 รายในกว่า 125 ประเทศ ตัง้ แต่นัน้ มา เด็ก ๆ กว่า 2.5 พัน ล้านคน
ได้รบั ภูมคิ มุ้ กันโรคและจานวนผูป้ ่ วยโรคโปลิโอลดลงถึง 99.9 เปอร์เซ็นต์
จนถึงปี 2016 โรตารีได้บริจาคเงิน ในความพยายามที่จะขจัดโปลิโอทัวโลกโดยได้
่
รบั
การสมทบจากมูลนิธบิ ลิ ล์และเมลินดาเกทส์ มากกว่า 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐแล้ว

ทุนสนับสนุ นโปลิโอพลัส (POLIOPLUS GRANTS)
ทุน สนับสนุ น โครงการโปลิโอพลัส ให้ทุ น เพื่อ ความพยายามในการขจัด โรคโปลิโอใน
ประเทศที่มกี ารระบาดของโรคและประเทศที่มคี วามเสีย่ ง กิจกรรมต่างๆ มีอาทิเช่น การ
รณรงค์ให้ภูมคิ มุ้ กันโรค และการติดตามเฝ้ าระวังการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโปลิโอ
ทุนสนับสนุ นโปลิโอพลัส ได้รบั เงินจากกองทุนทัวไปของโปลิ
่
โอพลัสและจากการบริจาค
เงินทุนจัดสรรของภาค (DDF)
ผู้ร่ว มโครงการหลัก เช่น องค์ก ารอนามัย โลก (WHO) และองค์ก าร UNICEF หรือ
ประธานคณะกรรมการโปลิโอพลัส แห่ ง ชาติ [มีร ายชื่อ ในท าเนี ย บทางการ (Official
Directory)] เป็ นผูย
้ ่นื เสนอโครงการในเบือ้ งต้น คณะกรรมการมูลนิธจิ ะพิจารณาอนุ มตั ิ
ทุนสนับสนุนโปลิโอพลัสในการประชุมปกติตามทีก่ าหนดไว้

ทุนสนับสนุ นโปลิโอพลัสพาร์ทเนอร์ (POLIOPLUS PARTNERS
GRANTS)
ทุนสนับสนุ นโปลิโอพลัสพาร์ทเนอร์ สนับสนุ นการกระตุน้ สังคมแบบเร่งด่ว นและโครงการ
การเฝ้ าระวังโรคทีเ่ สนอโดยประธานคณะกรรมการโปลิโอพลัสแห่งชาติในประเทศทีม่ ลี าดับ
ความสาคัญ สูง มีก ารพิจารณาอนุ มตั ิใบสมัค รทุ นตลอดทัง้ ปี แ ละได้รบั เงินจากกองทุ น
ทัวไปของโปลิ
่
โอพลัส
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ทรัพยากรสาหรับโปลิโอพลัส (POLIOPLUS RESOURCES)
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จดหมายข่าวทีม่ ขี อ้ มูลปั จจุบนั และข่าวสารเกีย่ วกับความพยายาม
ในการกวาดล้างโปลิโอ ออกเดือนเว้นเดือน
ทรัพ ยากรดิจ ิต อลและวิด ีโอ End Polio Now (942-USB): ตัวเก็บ ข้อ มูล (Flash
Drive) ที่ม ีข ้อ มู ล ซึ่ง เน้ น ความส าคัญ เกี่ย วกับ โปลิโอ รวมทัง้ วิด ี โอและโลโก้ End
Polio Now รูป ภาพเกี่ย วกับ โปลิโอและการประกาศบริ ก ารสาธารณะที่ม ีคุ ณ ภาพ
ระดับทีใ่ ช้สาหรับแพร่ภาพและกระจายเสียง
End Polio Now Poster (941-EN): โปสเตอร์ท่อ
ี ธิบายถึงค ามันของโรตารี
่
ในการ
ขจัดโรคโปลิโอและกระตุน้ ให้มกี ารสนับสนุนการขจัดโรคโปลิโอ
เข็ม End Polio Now (988-MUP): เข็มติดเสือ้ ทีม่ โี ลโก้ End Polio Now
โปสเตอร์ End Polio Now Advocacy (943-EN): เน้ นความสาคัญ ของ 5 เหตุผล
หลักในการขจัดโปลิโอ
End Polio now – Make History Today (944-EN): ข้อ มู ล กราฟฟิ คที่ อ ธิบ ายถึ ง
ข้อตกลงในการหาทุนทีม่ ลู นิธบิ ลิ ล์แอนด์เมลินดาเกทส์จะสมทบเงิน 2 : 1 ให้แก่โรตารี
เว็บไซต์ endpolio.org
End Polio Now:

ทุนสันติภาพของโรตารี
(ROTARY PEACE FELLOWSHIPS)
ทุนสันติภ าพของโรตารี ช่วยให้บุค คลสามารถศึก ษาต่อ ในระดับ ปริญ ญาโทในสาขาที่
เกี่ยวกับสันติภาพ เช่น การพัฒนาระหว่างประเทศ การศึกษาสันติภาพหรือการแก้ไขข้อ
ขัดแย้ง หรือประกาศนียบัตรการพัฒนาวิชาชีพในด้านการศึกษาสันติภาพและข้อขัดแย้ง
ทีศ่ นู ย์สนั ติภาพโรตารีหนึ่งใน 6 แห่ง
ทุนการศึกษาจะรวมค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียน การฝึ กงานสาหรับผูท้ ่มี คี ุณสมบัติ ค่าที่พกั
และอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในวงเงิน ที่จากัด ตามระยะเวลาของโปรแกรม เป็ น ทุ น
การศึก ษาที่ได้รบั การสนับ สนุ นจากกองทุ น กลางที่ภ าคต่า งๆ บริจ าคเงิน DDF การ
บริจาคแบบมีระยะเวลากาหนด (Term Gift) กองทุนถาวรของโรตารี และกองทุนโลก
ภาคสามารถยื่นใบสมัค รของผูท้ ่มี คี ุณ สมบัตไิ ด้ไม่จากัดจานวน โดยไม่มคี ่าใช้จ่ายก่อน
วัน ที่ 1 กรกฎาคมเพื่อ คัด เลือกจากการแข่ง ขันทัว่ โลก ผู้สมัค รต้องส่ง ใบสมัค รให้ภ าค
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม เพื่อให้ภาคมีเวลาในการพิจารณาใบสมัคร สัมภาษณ์และส่ง
แบบฟอร์มการรับรองใบสมัครไปยังมูลนิธโิ รตารี มีการคัดเลือกผูส้ มัครถึงปี ละ 50 คนใน
ระดับ ปริญ ญาโท และ 50 คนในระดับ ประกาศนี ย บัต รการพัฒ นาวิช าชีพ ในแต่ ล ะปี
ผูส้ มัครทีไ่ ด้รบั อนุมตั ทิ ุนจากกรรมการมูลนิธจิ ะได้รบั แจ้งภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน

ทรัพยากรสาหรับทุนสันติภาพของโรตารี
(ROTARY PEACE FELLOWSHIPS RESOURCES)
 Peace in Action: จดหมายข่าวทีใ่ ห้ขอ้ มูลปั จจุบนั และข่าวสารเกี่ยวกับทุนสันติภาพ
ของโรตารี ออกเดือนเว้นเดือน
 Rotary Peace Centers Fellowships brochure (084-EN): แผ่ น พับ ที่
ให้รายละเอียดทัวไปเกี
่
ย่ วกับโปรแกรมและทุนการศึกษาสาหรับผูส้ มัครมุง่ หวัง
 Rotary Peace Centers: Making Peace a Reality brochure (850-EN): ภาพรวม
ของศูนย์สนั ติภาพโรตารีและโอกาสในการบริจาคแบบระบุช่อื ทีม่ อี ยู่
 Rotary Peace Centers pins (089-MUP): เข็ม ติด เสื้อ ที่เป็ น นกพิร าบและโลโก้
โรตารี
 www.rotary.org/peace-fellowships
 Become a Peacebuilder District: เรียนรูว้ ธิ กี ารทีภ่ าคสามารถสนับสนุนทุนสันติภาพ
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ทุนสนับสนุ น (GRANTS)
มูลนิธโิ รตารีให้ทุ นเพื่อ สนับสนุ น โครงการ ทุนการศึก ษาและการอบรมที่มีค วามหลาก
หลาย ซึง่ ดาเนินการโดยสมาชิกโรตารีทวโลก
ั่

DISTRICT GRANTS
District Grants เป็ นเงิน ก้ อ นที่ ใ ห้ เ พี ย งครัง้ เดี ย วซึ่ ง ท าให้ ส โมสรและภาคสามารถ
ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนในชุมชนของตนและในต่างประเทศได้ ภาคอาจจะขอใช้
เงินทุนจัดสรรสาหรับภาค (DDF) ได้มากถึงร้อยละ 50 ต่อปี (ดู “กองทุนประจาปี -เงินปั น
ส่วน” ทีห่ น้า 8) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทีภ่ าคและสโมสรอุปถัมภ์ รวมถึงทีมฝึกอบรมอาชีพ
ทุ น การศึก ษา โครงการบ าเพ็ญ ประโยชน์ เพื่อ เพื่อ นมนุ ษ ย์ แ ละการแลกเปลี่ย นทาง
วัฒนธรรมทีส่ อดคล้องกับพันธกิจของมูลนิธ ิ
GLOBAL GRANTS
Global Grants ให้โอกาสแก่สโมสรและภาคได้มส
ี ่วนร่วมในกิจกรรมที่เน้นความสาคัญ
ทางกลยุทธ์และมีผลกระทบสูง เป็ นทุนทีใ่ ห้แก่โครงการเพือ่ เพือ่ นมนุ ษย์ระหว่างประเทศที่
มีขนาดใหญ่ ทีมฝึกอบรมอาชีพและทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่มี
ความยังยื
่ น และวัด ผลได้ในเรื่องที่เน้ น ความส าคัญ หนึ่ ง เรื่อ งหรือ มากกว่า (ดูห น้ า 5)
กิจกรรมต่างๆ อาจจะดาเนินไปอย่างโดดๆ หรือทาร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ทุนหนึ่งทุนอาจ
จะสนับสนุนทัง้ ทีมฝึกอบรมอาชีพและโครงการเพือ่ เพือ่ นมนุษย์ทเ่ี กีย่ วข้องกัน
ความยังยื
่ นมีความหมายแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร สาหรับมูลนิธโิ รตารีแล้ว ความ
ยังยื
่ นหมายถึงการแก้ไขปั ญหาตามความต้องการของชุมชน ในวิถที างซึง่ ชุมชนทีไ่ ด้รบั
ประโยชน์จะสามารถดาเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อไปได้หลังจากการให้ทุนเสร็จสิน้ ลง
โครงการ Global Grant ต้ อ งมีง บประมาณโครงการอย่า งน้ อ ย 30,000 เหรีย ญ ซึ่ง
จานวนนี้จะรวมเงินจากกองทุนโลก (อย่างน้อย 15,000 เหรียญและอย่างมาก 200,000
เหรียญ) ที่สมทบให้ 100 เปอร์เซ็น ต์สาหรับ เงิน DDF หรือ 50 เปอร์เซ็น ต์สาหรับการ
บริจาคเงินสดจากผูอ้ ุปถัมภ์ * Global Grants ต้องอุปถัมภ์โดยสโมสรหรือภาค 2 แห่ง
คือ ผู้ร่วมโครงการเจ้าภาพในประเทศที่มกี ิจ กรรม และผูร้ ่วมโครงการระหว่างประเทศ
นอกประเทศนัน้ ๆ
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เมื่อ วางแผนโครงการ Global Grant ผู้อุ ป ถัม ภ์ ค วรจะประเมิน ความต้อ งการอย่า ง
ละเอียดซึง่ จะเป็ นการสารวจถึงความห่วงใยเร่งด่วนในทีต่ งั ้ โครงการ พร้อมทัง้ ทรัพยากรที่
มีอยู่ของสโมสรและชุมชนที่จะใช้เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านัน้ ทางานร่วมกับ
ประธานคณะกรรมการบริการระหว่างประเทศของภาคและผู้ นาภาคอื่นๆ เพื่อปรับปรุง
กระบวนการวางแผน Global Grant และพัฒ นาความร่วมมือในโครงการ เพื่อปรับปรุง
คุณภาพผลกระทบและความยังยื
่ นของ Global Grant ติดต่อกับโรแทเรียนในท้องถิน่ และ
ศิษย์เก่าโรตารี ซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่งสามารถให้คาแนะนาที่มคี ่า ตัง้ แต่เริม่ กระบวนการ
วางแผน
*มูลนิธโิ รตารีใช้รูปแบบการให้ทุนซึง่ ผูอ้ ุปถัมภ์ตอ้ งบริจาคเงินเพิม่ อีก 5 เปอร์เซ็นต์หากมี
การบริจาคเงินสดให้แก่ Global Grant เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการ
บริจาค

เรือ่ งทีเ่ น้นความสาคัญ (AREAS OF FOCUS)
โครงการต่างๆ ทุ น การศึก ษาและทีม ฝึ ก อบรมอาชีพ ทัง้ หมดที่ได้ร ับ ทุ น จาก Global
Grants จะต้องมีเป้ า หมายโดยเฉพาะในเรื่องที่เน้ นความส าคัญ หนึ่ ง เรื่อ งหรือมากกว่า
ดังต่อไปนี้
 สันติภาพและการป้ องกัน / การแก้ไขข้อขัดแย้ง
 การป้ องกันและการรักษาโรค
 น้าและการสุขาภิบาล
 สุขอนามัยของแม่และเด็ก
 การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการรูห้ นังสือ
 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน
อ่านเกี่ยวกับเป้ าหมายเฉพาะแต่ละเรื่องที่เน้นความสาคัญได้จากถ้อยแถลงนโยบาย
เรื่องทีเ่ น้นความสาคัญ (Area of Focus Policy Statements)

การมีคุณสมบัติและการดูแลเงินของมูลนิธิ
(QUALIFICATION AND STEWARDSHIP)
สิ่ งที่ภาคต้องทา
การทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในทุน District Grants และ Global Grants ภาคต้องทากระบวนการ
การมีคุณสมบัตทิ างอินเตอร์เน็ตให้สมบูรณ์ ว่าภาคยินยอมจะทาตามคาแนะนาในการดูแล
และคาแนะนาด้านการเงินของมูลนิธติ ามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ของภาค ทุกภาคต้อง
จัดสัมมนาการจัดการทุนสนับสนุน (Grant Management Seminar) ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการทีท่ าให้สโมสรมีคุณสมบัตดิ ว้ ย
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สิ่ งที่สโมสรต้องทา
สโมสรต้องทากระบวนการมีคุณ สมบัติให้ครบถ้วนทุกปี เพื่อให้มสี ทิ ธิขอรับทุน Global
Grants โดยสโมสรจะต้องส่งสมาชิก อย่างน้อยหนึ่งคนไปร่วมการสัมมนาการจัดการทุน
สนับสนุนของภาค ลงนามและปฏิบตั ติ ามบันทึกความเข้าใจของสโมสร ทาตามข้อกาหนด
เพิม่ เติมของภาคเพือ่ ให้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วน สโมสรต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดในการดูแล
เงินทุนของมูลนิธติ ามรายละเอียดในบันทึกความเข้าใจของสโมสร

กระบวนการสมัครขอรับทุนสนับสนุ น
(GRANT APPLICATION PROCESS)
เมื่อมีคุณสมบัตแิ ล้ว สโมสรและภาคสามารถส่งใบสมัครขอรับทุน ผ่าน Grant Center ได้
ตลอดทัง้ ปี

การรายงาน (REPORTING)
ภาคจะต้องส่งรายงานการรับและจ่ายเงิน ให้มูลนิธแิ ละสโมสรทุกสโมสรในภาคภายใน
12 เดือนหลังจากที่ได้รบ
ั District Grant ผูอ้ ุปถัมภ์ทุน Global Grant ต้องส่งรายงาน
ความก้าวหน้ าทุกๆ 12 เดือนตลอดระยะเวลาของทุนสนับสนุ น และส่งรายงานสรุปครัง้
สุดท้ายภายใน 2 เดือนหลังสิน้ สุดโครงการ

ทรัพยากรสาหรับทุนสนับสนุน (GRANTS RESOURCES)


Giving & Grants: จดหมายข่า วราย 3

เดือนที่มีข้อมูล เกี่ย วกับ การหาทุ น และทุ น

สนับสนุน


A Guide to Global Grants: ทรัพ ยากรส าหรับ สโมสรและภาคเกี่ย วกับ การจัด การ
Global Grants

 เป็ นผูน้ าภาคของท่าน : คณะกรรมการมูลนิธโิ รตารี: ทรัพยากรสาหรับผูน้ าภาคเกี่ยว
กับกิจกรรมมูลนิธิ รวมทัง้ ข้อมูลเกีย่ วกับ District Grants
 ค าถามที่พ บบ่ อ ยในเรื่อ งการส่ง เสริม โครงการ : ทรัพ ยากรในการยกระดับ ความ
เชีย่ วชาญในท้องถิน่ และการเข้าถึงทรัพยากรเพือ่ พัฒนาโครงการ Global Grants
 วัฏ จัก รของโครงการ : ทรัพ ยากรที่จ ะช่วยในทุ ก ขัน้ ตอนของการด าเนิ น โครงการ
Global Grants

 ข้อกาหนดและเงื่อนไขสาหรับทุน District Grants และ Global Grants ของมูลนิธิ
โรตารี
 ถ้อยแถลงนโยบายเรื่องทีเ่ น้นความสาคัญ
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ศิษย์เก่าโรตารี (ROTARY ALUMNI)
มูลนิธโิ รตารีมเี รื่องราวทีเ่ ป็ นประวัตศิ าสตร์อนั น่าภาคภูมใิ จในการให้ทุนการศึกษาและการ
แลกเปลี่ยนด้านอาชีพ แก่ผู้ร่วมโปรแกรมมากกว่า 126,000 คน ในปั จจุ บ ัน โรตารีได้
พิจารณาอดีตผู้ร่วมโปรแกรมโรทาแรคท์ อินเทอร์แรคท์ การแลกเปลี่ยนเยาวชน และ
โปรแกรมรางวัลผูน้ าเยาวชนของโรตารี (RYLA) ให้เป็ นศิษย์เก่าด้วย
ในฐานะบุคคลทีม่ คี วามสามารถพิเศษและอุทศิ ตน ศิษย์เก่ารูจ้ กั โรตารีเป็ นอย่างดี และร่วม
วิสยั ทัศน์ในการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกันในโลกและสันติภาพ เป็ นตัวแทนทีท่ รงพลัง
ของโรตารี เนื่องจากพวกเขาคือหน้าตาของกิจกรรมของโรตารีและแสดงถึงการอุทศิ ตนแก่
ชุมชนโลก ศิษย์เก่าทาหน้าที่เป็ นอาสาสมัครในโครงการบาเพ็ญประโยชน์ในท้องถิน่ และ
ต่างประเทศ รวมทัง้ เป็ นสมาชิกสโมสรโรตารีท่มี ุ่งหวังและเป็ นผู้ท่จี ะบริจาคให้แก่มูลนิธิ
โรตารี พวกเขาพร้อมที่จ ะไปเป็ น ผู้บรรยายในงานต่า งๆ ของโรตารี ติดต่อ กับประธาน
คณะอนุ ก รรมการศิษ ย์เก่ า ของภาคเพื่อขอทราบข้อมูลศิษ ย์เก่ าผู้ท่พี ร้อมจะรับ การนัด
หมายเกีย่ วกับกิจกรรมของสโมสร

ทรัพยากรสาหรับศิษย์เก่า (ALUMNI RSOURCES)









จดหมายข่าวราย 3 เดือนทีใ่ ห้ขา่ วสารและข้อมูลต่างๆ แก่ศษิ ย์เก่า
Rotary Alumni Association of the Year Nomination Form: แบบฟอร์ม การ
เสนอชื่อรางวัลสมาคมศิษย์เก่าแห่งปี
Rotary Alumni Association of the Year Recipient Brochure: แผ่นพับ ที่
อธิบายถึงผูไ้ ด้รบั รางวัลในอดีต
แบบฟอร์ม Rotary Global Alumni Service to Humanity Award Nomination
ผูร้ บั รางวัล Rotary Global Alumni Service to Humanity Award Recipient
Brochure: รายชื่อผูไ้ ด้รบ
ั รางวัลในอดีต
เข็มศิษย์เก่า: เข็มติดเสือ้ เพือ่ ยกย่องศิษย์เก่า
คาถามทีพ่ บบ่อยเกี่ยวกับสมาคมศิษย์เก่า: ค้นหารายละเอียดเบือ้ งต้นเกีย่ วกับสมาคม
ศิษย์เก่าโรตารี
Reconnect:

www.rotary.org/alumni
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การให้ทุนของมูลนิธิ
(FOUNDATION FUNDING)
มูลนิธโิ รตารีแปลงเงินบริจาคของท่านไปสูโ่ ครงการเพือ่ พัฒนาชีวติ ของผูค้ นมากมายทัง้ ใน
ประเทศและทัวโลก
่
ในฐานะทีเ่ ป็ นเครื่องมือการกุศลของโรตารี เราจะสร้างเครือข่ายทัว่
โลกของโรแทเรียนที่อุทิศเวลา เงิน และความเชี่ยวชาญให้แ ก่เรื่องที่มคี วามสาคัญของ
มูลนิธ ิ เช่น การขจัดโปลิโอ และการส่งเสริมสันติภาพ

กองทุนประจาปี -เงินปั นส่วน (ANNUAL FUND-SHARE)
กองทุนประจาปี -เงินปั นส่วน คือ แหล่งทุนเบือ้ งต้นสาหรับกิจกรรมต่างๆ มากมายหลาย
ประเภททัง้ ในท้องถิน่ และระหว่างประเทศของมูลนิธโิ รตารี
โปรแกรมโรแทเรียนทุก คนบริจาคทุกปี (EREY) เป็ นการริเริม่ การหาทุนที่กระตุ้นการ
สนับสนุ นกองทุนประจาปี ของมูลนิธ ิ ซึง่ มุ่งจะทาให้สมาชิกสโมสรโรตารีทุกคนมีสว่ นร่วม
โดยการ
 ส่งเสริมให้สมาชิกบริจาคเข้ากองทุนประจาปี ทุกปี
 ส่งเสริมให้สมาชิกมีสว่ นร่วมในโปรแกรมหรือทุนสนับสนุนของมูลนิธทิ ุกปี
เงินบริจาคให้แก่มลู นิธโิ รตารีจะถูกแปลงไปสูท่ ุนสนับสนุนเพือ่ โครงการต่างๆ ซึง่ จะพัฒนา
ชีวติ ผูค้ นมากมายโดยผ่านระบบเงินปั นส่วน (SHARE system)
ทุกสิน้ ปี โรตารี เงินบริจาคให้กองทุนประจาปี -เงินปั นส่วนจากสโมสรโรตารีทุกสโมสรใน
ภาคจะถูกแบ่งออกเป็ น 2 กองทุน คือ
 50 เปอร์เซ็นต์เข้าบัญชีกองทุนโลก
 50 เปอร์เซ็นต์เข้าบัญชีกองทุนจัดสรรของภาค (DDF)
มูลนิธจิ ะใช้จ่ายเงินในส่วนของกองทุนโลกให้แก่โปรแกรมและทุนสนับสนุ น ต่างๆ ทัวโลก
่
ซึ่ง จัด ให้ ทุ ก ภาค ภาคจะใช้ส่วนแบ่ ง ของเงิน ทุ น จัด สรรของภาค (DDF) เพื่อ ด าเนิ น
โปรแกรมและโครงการทุนสนับสนุนของมูลนิธติ ามแต่จะเลือกใช้
รอบระยะเวลาการจัดทุนของมูลนิธโิ รตารีทาให้สามารถนาเงินบริจาคของภาคมาใช้ได้
หลัง จาก 3 ปี ท่ีได้รบั เงิน มา รอบระยะเวลา 3 ปี ด ัง กล่า วเป็ น การให้เวลาแก่ ภ าคเพื่อ
วางแผนโครงการและกิจกรรมต่างๆ และยังทาให้มลู นิธสิ ามารถนาเงินบริจาคไปลงทุนได้
คณะกรรมการมู ลนิ ธิโรตารีข องภาคตัด สิน ใจว่า จะใช้เงิน ทุ น จัด สรรของภาค
อย่างไร โดยการหารือร่วมกับสโมสรในภาค
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(DDF)

ภาคอาจจะเลือกใช้เงิน DDF ได้มากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ (ซึง่ อาจจะรวมถึงดอกผลทีส่ ามารถ
ใช้ได้จากกองทุนถาวร-ระบบปั นส่วน) เพื่อเป็ นทุน District Grants ส่วนทีเ่ หลืออยูอ่ าจจะ
ใช้เป็ นทุน Global Grants หรือบริจาคให้โปรแกรมโปลิโอพลัส ศูนย์สนั ติภาพโรตารี หรือ
ภาคอื่นๆ
นอกเหนือ จากระบบปั นส่วนแล้ว ผู้บ ริจ าคอาจจะระบุ ก ารบริจ าคประจ าปี โดยตรงให้แ ก่
กองทุนโลก หรือ 1 ใน 6 เรื่องที่เน้ นความสาคัญของมูลนิธโิ รตารี (Areas of Focus) เงิน
บริจ าคกองทุน ประจาปี ท่เี จาะจงให้แ ก่เรื่องที่เน้ นความสาคัญ จะถูก นับ เป็ น ส่วนหนึ่ ง ของ
เป้ าหมายในการบริจาคประจาปี ของสโมสรและการคานวณการบริจาครายหัว แต่จะไม่นับ
รวมในการคานวณทุนจัดสรรของภาค (DDF) เช่นเดียวกัน การบริจาคเหล่านี้จะสามารถ
ได้รบั การยกย่องเหมือนการบริจาคให้กองทุนประจาปี รวมทัง้ โปรแกรมโรแทเรียนทุกคน
บริจาคทุกปี (EREY), สมาชิกบริจาคสะสมของมูลนิธโิ รตารี, พอล แฮริส เฟลโลว์, ชมรม
พอล แฮริส, เมเจอร์โดนเนอร์ และชมรมอาร์ช คลัมภ์ ซึ่งทัง้ หมดนับเป็ นโอกาสในการยก
ย่องของสโมสรทัง้ สิน้
เงินบริจาคที่เจาะจงให้แก่เรื่องที่เน้นความสาคัญของโรตารีจะไม่นับรวมอยู่ในการคานวณ
เงินในระบบปั นส่วน (SHARE) ของภาค และไม่ได้ทาให้เพิม่ จานวนเงินทุนจัดสรรของภาค
(DDF) แต่อย่างใด เนื่องจากเงินบริจาคให้แก่กองทุนประจาปี -ระบบปั นส่วนเป็ นแหล่ง ทุน
ทีส่ าคัญของทุนสนับสนุ นของมูลนิธ ิ เงินบริจาคทีร่ ะบุให้เข้าระบบเงินปั นส่วนจากโปรแกรม
โรแทเรียนทุกคนบริจ าคทุก ปี (EREY) จึงยังคงมีค วามสาคัญเป็ นอันมาก และด้วยเหตุน้ี
จึงสนับสนุนเป็ นอย่างยิง่ ให้มกี ารบริจาคในโปรแกรมนี้

กองทุนถาวร (ENDOWMENT FUND)
กองทุนถาวรช่วยให้มนใจว่
ั ่ าทุนสนับสนุ นและโปรแกรมต่างๆ ของมูลนิธิจะเติบโตและดารง
อยูต่ ลอดไป รายได้ท่ีสามารถนามาใช้จ่ายได้จากเงินกองทุนถาวรช่วยขยายกิจกรรมทีม่ อี ยู่
เดิม และบางครัง้ ยังเป็ นหลักประกันให้แก่โปรแกรมใหม่ๆ เช่น ศูนย์สนั ติภาพโรตารีอกี ด้วย
เงินบริจาคให้แก่กองทุนถาวรถูกนาไปลงทุนอย่างต่อเนื่อง และนาเงินจานวนหนึ่งของมูลค่า
เงินทุนรวมทัง้ หมดในแต่ละปี มาใช้จ่ายให้เป็ นประโยชน์แก่ทุนสนับสนุ นและโปรแกรมต่างๆ
ของมูลนิธิ การบริจาคให้กองทุนถาวรสามารถทาได้ดงั นี้
 การบริจาคทันทีดว้ ยเงินสด เงินลงทุนหรือทรัพย์สนิ อื่นๆ
 เงินบริจาคจากรายได้เลีย้ งชีพ (เช่น ทรัสต์เพื่อการกุศล รายได้ประจาปี เพื่อการกุศล
กองทุนรายได้รว่ มทุน)
 สัญญาจะบริจาคโดยพินยั กรรม หรือแผนลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
 ผูร้ บั ประโยชน์ของการประกันชีวติ บัญชีสาหรับแผนการเกษียณอายุการทางาน หรือ
บัญชีการเงินอื่นๆ
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แนวทางการบริจาค (WAYS TO GIVE)
ทาการบริ จาค (Making a contribution)
การบริจาคเงินให้มูลนิธโิ รตารีทาได้โดยการใช้บตั รเครดิตที่เว็บไซต์ www.rotary.org/
give ท่านยัง สามารถบริจาคโดยการใช้เช็ค หรือ โอนเงิน หรือบริจาคผ่านสโมสรโดยใช้
แบบฟอร์มการบริจ าคของมูลนิธ ิซ่งึ สามารถหาได้ท่ี My Rotary ดูท่ีอยู่ท างไปรษณี ย์
ของสานักงานในภูมภิ าคของท่านได้ทห่ี น้า 24
ท่า นสามารถหาข้อ มูล เกี่ย วกับ การบริจ าคโดยใช้หุ้น พัน ธบัต รและกองทุ น รวมได้ท่ี
เว็บไซต์เช่นเดียวกัน
ไม่ว่าจะเป็ นการบริจาคแบบใดก็ตาม ต้องมันใจว่
่ าได้ให้หมายเลขสมาชิกของท่าน เพื่อ
การลงบัญชีรบั และการยกย่องทีถ่ กู ต้อง

การบริ จาคซา้ (Recurring giving – Rotary Direct)
สนับสนุนความพยายามตลอดทัง้ ปี โดยการบริจาคซ้า ท่านสามารถเลือกว่าจะบริจาคเงิน
จานวนเท่าใดและบ่อยเพียงใด เป็ นวิธ ีก ารที่ง่า ยและปลอดภัยที่จ ะสร้างผลกระทบอัน
ยิง่ ใหญ่
การบริจาคออนไลน์สามารถทาได้แบบทุกเดือน ทุก 3 เดือนหรือทุกปี หากท่านสนใจ
สามารถกรอกแบบฟอร์ม การสมัค ร Rotary Direct และส่ง ไปที่โรตารีห รือ สมัค รทาง
โทรศัพท์ได้ทห่ี มายเลข +1-866-976+8279
ในการปรับ เปลี่ย นการเตรีย มบริจ าคแบบซ้ า ให้ เป็ นปั จ จุ บ ัน สามารถส่ง อีเมลไปที่
rotarydirect@rotary.org หรือโทรศัพท์ +1-866-976-8279 เพื่อความปลอดภัย การ
เปลีย่ นแปลงข้อมูลบัตรเครดิตควรจะกระทาทางโทรศัพท์ดกี ว่าทางอีเมล

การบริ จาคสมทบของลูกจ้าง (Employee matching gifts)
ทาให้ผลกระทบของการบริจาคของท่านเพิม่ ทวีคูณโดยการขอให้นายจ้างของท่านสมทบ
เงินบริจาคให้แก่มูลนิธโิ รตารี มีบริษัทมากกว่า 15,000 แห่งที่สมทบการบริจาคให้แ ก่
มูลนิธซิ ่งึ รวมถึงบริษทั ระหว่างประเทศมากมาย ค้นหาข้อมูล การสมทบเงินบริจาคของ
นายจ้างได้ท่ี www.rotary.org/matchinggifts
ติด ต่อกับฝ่ ายทรัพ ยากรมนุ ษย์เพื่อเรียนรู้ว่า บริษัทของท่านมีสทิ ธิเข้
์ าร่วมโปรแกรมนี้
หรือไม่
ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มการบริจาคสมทบของบริษทั โดยตรงได้ท่ี
The Rotary Foundation of Rotary International
Attn: Corporate Matching Gifts
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698, USA
Email: annualfund@rotary.org
Fax: +1-847-328-5260
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โปรดเรียนรู้เพิม่ เติมเกี่ยวกับโปรแกรมการบริจาคสมทบของนายจ้างของโรตารี รวมทัง้
โอกาสในการยกย่อง

บัตรเครดิ ตโรตารี (Rotary credit card)
สนับสนุนความพยายามของโรตารีโดยการใช้บตั รเครดิตโรตารีสากล ท่านเพียงแต่ใช้บตั ร
เครดิตก็จะสามารถช่วยมูลนิธโิ รตารีให้ทาสิง่ ดีๆ ในโลกได้ เงินส่วนหนึ่งของการซือ้ แต่ละ
ครัง้ ด้วยบัตรเครดิต จะเป็ นประโยชน์แก่มูลนิธ ิโดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ มูลนิธิ
โรตารีได้รบั เงินมากกว่า 8.6 ล้านเหรียญจากโปรแกรมนี้ ตัง้ แต่เริม่ โปรแกรมในปี 2000
รวมทัง้ เงิน 3.6 ล้านเหรียญเพือ่ การสนับสนุนการขจัดโปลิโอ

ทรัพยากรการให้ทุนของมูลนิธิ (FOUNDATION FUNDING
RESOURCES)
 Giving & Grants: จดหมายข่าวราย 3 เดือนทีใ่ ห้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการหาทุนและทุน
สนับสนุน
 แผ่นพับ Ways To Give (173-EN): ภาพรวมของกองทุนประจาปี กองทุนถาวร
การบริจาคตามกาหนดเวลา และการบริจาคทีเ่ จาะจงให้ศนู ย์สนั ติภาพโรตารี
 Every Rotarian, Every Year Brochure (957-EN): แผ่ น พั บ ส าหรับ แจกให้
สมาชิกทุกคนของสโมสร ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความจาเป็ นทีโ่ รแทเรียนต้องมีสว่ นร่วม
และบริจาคให้แก่กจิ กรรมและทุนสนับสนุนของมูลนิธโิ รตารี
 แผ่นพับ Rotary Peace Centers: Making Peace a Reality (850-EN): ภาพ
รวมเกีย่ วกับศูนย์สนั ติภาพโรตารีและโอกาสในการบริจาคแบบระบุช่อื
 แผ่ น พับ Your Rotary Legacy ( 330 - EN): อธิบ ายถึ ง ประโยชน์ ข องการ
บริจาคให้แ ก่ก องทุ นถาวร รวมทัง้ แบบฟอร์ม ในการเข้าร่วมชมรมผู้บ ริจ าคจาก
ผลประโยชน์หรือลงทะเบียนเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์กองทุนถาวร
 www.rotary.org/plannedgiving
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การยกย่องของมูลนิธิ
(FOUNDATION RECOGNITION)
มูลนิธโิ รตารีมชี ่องทางมากมายในการแสดงความขอบคุณต่อบุคคลที่สนับสนุ นมูลนิธิใน
เรื่องของทุนสนับสนุนและโปรแกรมต่างๆ
ที่ My Rotary ท่านสามารถดูรายงานประวัตกิ ารบริจ าค (Donor History Report) ของ
ตนทีจ่ ะมีประวัตกิ ารบริจาคเงินด้วยตนเองและสรุปการยกย่อง สามารถขอรายงานนี้โดย
อีเมลไปที่ rotarysupportcenter@rotary.org

การยกย่องบุคคล (INDIVIDUAL RECOGNITION)
ผูน้ าโรตารีสามารถใช้ My Rotary หรือ Rotary Club Central เพื่อดูการบริจาคของแต่
ละบุคคลและในระดับสโมสร เพือ่ ระบุการยกย่องตามลาดับขัน้

สมาชิ กแบบสะสมของมูลนิ ธิโรตารี (Rotary
Foundation Sustaining Member)

บริจ าคเงิน ด้ว ยตนเอง 100 เหรีย ญหรือ มากกว่ า
ในแต่ละปี โรตารีให้แ ก่ก องทุนประจาปี การบริจาค
เหล่า นี้ นับ ไปสู่ก ารเป็ น พอล แฮริส เฟลโลว์ , พอล
แฮริส เฟลโลว์ผบู้ ริจาคหลายครัง้ , สมาชิกชมรม พอล แฮริส, เมเจอร์โดนเนอร์และธงยก
ย่องสโมสร ใช้สติก๊ เกอร์ป้ายสมาชิกแบบสะสมเพือ่ ยกย่องผูบ้ ริจาคเหล่านี้ในสโมสร
ดูรายชื่อสมาชิกผูบ้ ริจาคแบบสะสมของสโมสรได้ท่ี Club Foundation Banner Report

พอล แฮริ ส เฟลโลว์ (Paul Harris Fellow)
การประกาศเกียรติคุณ พอล แฮริส เฟลโลว์ เป็ นการ
แสดงความขอบคุ ณ แก่ ผู้ท่ี บ ริจ าค (หรือ ชื่ อ ของ
ผู้ ท่ี ไ ด้ ร ับ คะแนนการยกย่ อ งของมู ล นิ ธ ิ ) 1,000
เหรีย ญหรือ มากกว่ า โดยการสะสมให้ แ ก่ ก องทุ น
ประจ าปี กองทุนโปลิโอพลัส หรือทุนสนับสนุ นของ
มูลนิ ธิท่ีได้รบั อนุ มตั ิแ ล้ว การยกย่องประกอบด้วย
ใบประกาศเกียรติคุณและเข็มกลัด ท่านสามารถเลือกสังซื
่ ้อเหรียญ พอล แฮริส เฟลโลว์
ได้ ใ นราคา 15 เหรีย ญสหรัฐ และขอรับ ปกส าหรับ ใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ได้ ฟ รี ท่ี
sh op. r o t a r y . o r g ดู ร ายชื่อ พอล แฮริส เฟลโลว์ ของสโมสรได้ ท่ี ร ายงาน C l u b
Recognition Summary
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ประกาศนี ยบัตรแสดงความขอบคุณ (Certificate of Appreciation)
จะมีก ารมอบประกาศนียบัตรแสดงความขอบคุณ เพื่อ
ยกย่อ งบริษัท หรือ องค์ก ร เนื่ อ งจากการยกย่อ งเป็ น
พอล แฮริส เฟลโลว์ จะให้ เ ฉพาะบุ ค คลเท่ า นั ้น ผู้
บริจาคอาจจะใช้คะแนนการยกย่องของมู ลนิธเิ พื่อมอบ
ประกาศนียบัตรฯ ให้แก่บริษทั หรือองค์กร

พอล แฮริ ส เฟลโลว์ ผูบ้ ริ จาคหลายครัง้
(Multiple Paul Harris Fellow)

การยกย่อ งผู้บ ริจ าคหลายครัง้ จะท าเมื่อ บริจ าคครบ
1,000 เหรียญในแต่ละระดับ การยกย่องจะประกอบด้วย
ชุด เข็มกลัดประดับพลอยสอดคล้องกับ จานวนที่ไ ด้รบั
การยกย่อง
ระดับ PHF *ช่วงเงิ นบริจาค
เข็ม
+1
2,000 – 2,999 เหรียญ
พลอยสีน้าเงิน 1 เม็ด
+2
3,000 – 3,999 เหรียญ
พลอยสีน้าเงิน 2 เม็ด
+3
4,000 – 4,999 เหรียญ
พลอยสีน้าเงิน 3 เม็ด
+4
5,000 – 5,999 เหรียญ
พลอยสีน้าเงิน 4 เม็ด
+5
6,000 – 6,999 เหรียญ
พลอยสีน้าเงิน 5 เม็ด
+6
7,000 – 7,999 เหรียญ
พลอยสีแดง 1 เม็ด
+7
8,000 – 8,999 เหรียญ
พลอยสีแดง 2 เม็ด
+8
9,000 – 9,999 เหรียญ
พลอยสีแดง 3 เม็ด
*ช่วงเงินบริจาค สามารถรวมกันได้ระหว่างการบริจาคเงินสดและคะแนนการยกย่องของ
มูลนิธทิ ไ่ี ด้รบั มา

ชมรม พอล แฮริส (Paul Harris Society)
เป็ นการยกย่องผูท้ เ่ี ลือกจะบริจาค 1,000 เหรียญหรือมาก
กว่าทุก ๆ ปี โรตารีให้แ ก่กองทุนประจาปี กองทุนโปลิโอ
พลัส หรือ Global Grant ที่ได้รบั อนุ มตั ิแล้ว การบริจาค
ของสมาชิก ชมรม พอล แฮริส นั บ ไปสู่ก ารยกย่อ งเป็ น
สมาชิกแบบสะสมของมูลนิธแิ ละโปรแกรมโรแทเรียนทุก
คนบริจ าคทุ ก ปี (EREY) (เฉพาะการบริจ าคให้ก องทุ น
ประจาปี เท่านัน้ ), พอล แฮริส เฟลโลว์, พอล แฮริส เฟลโลว์ ผูบ้ ริจาคหลายครัง้ , เมเจอร์
โดนเนอร์ และธงยกย่องสโมสร การยกย่องประกอบด้วยเข็มในรูปแบบตัววีหวั กลับที่ผู้
ประสานงานชมรมพอล แฮริส ของภาคจะมอบให้
มีรายชื่อสมาชิกชมรม พอล แฮริส อยูใ่ นรายงานชมรม พอล แฮริส
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เมเจอร์โดนเนอร์ (Major Donor)
มู ล นิ ธิโ รตารีย กย่ อ งบุ ค คลหรือ คู่ ค รองที่ ร่ ว มกั น
บริจาคเงินจนครบ 10,000 เหรียญ ไม่ว่าจะบริจาค
เจาะจงอย่างไร การจะบรรลุระดับของการยกย่องนี้
ได้จะต้องเป็ นการบริจาคด้วยตนเองเท่านัน้ มิใช่จาก
การรับคะแนนยกย่อง เมเจอร์โดนเนอร์สามารถขอ
รับคริสตัลและเข็มกลัดทีร่ ะลึกเพื่อเป็ นการยกย่องใน
แต่ละระดับ มีรายชื่อเมเจอร์โดนเนอร์อยูใ่ นรายงาน
Major Donor, Arch Klumph Society, and
Bequest Society Report .

ระดับ ช่วงเงิ นบริจาค
1
10,000 – 24,999 เหรียญ
2
25,000 – 49,999 เหรียญ
3
50,000 – 99,999 เหรียญ
4
100,000 – 249,999 เหรียญ

ชมรม อาร์ช คลัมภ์ (Arch Klumph Society)
ผู้บ ริจ าค 250,000 เหรีย ญหรือมากกว่า จะได้เป็ น สมาชิก ของ
ชมรม อาร์ช คลัมภ์ โดยจะมีภาพถ่าย ประวัติ และในบางรายจะ
มีวดิ ีทศั น์ สนั ้ ๆ อยู่ในแกลอรี่ อาร์ช คลัมภ์ ที่ชนั ้ 17 สานัก งาน
ใหญ่โลกของโรตารีสากล ในขณะที่จะมีแกลอรีดจิ ติ อลซึ่ง นาไป
แสดงตามงานต่างๆ ของโรตารีทวโลก
ั่
สมาชิกยังได้รบั เข็มติด
เสื้อ และจี้ห้อ ยคอ ใบประกาศเกีย รติคุ ณ ที่ล งนามรับ รองและ
ค าเชิญ ให้เข้าร่ว มงานของชมรมซึ่ง จัด ทัว่ โลกเป็ น การเฉพาะ
สาหรับสมาชิก เท่านัน้ สมาชิก ใหม่จ ะได้รบั เชิญ เข้า ร่วมพิธ ีรบั
สมาชิกใหม่เป็ นพิเศษ มีรายชื่อสมาชิกชมรมอาร์ช คลัมภ์ อยูใ่ นรายงาน Major Donor,
Arch Klumph Society, and Bequest Society Report .
– 250,000 - 499,999 เหรียญ
– 500,000 - 999,999 เหรียญ
Foundation Circle – 1 ล้าน - 2,499,999 เหรียญ
Platinum Trustee Circle – 2.5 ล้าน - 4,999,999 เหรียญ
Platinum Chair’s Circle – 5 ล้าน - 9,999,999 เหรียญ
Platinum Foundation Circle – 10 ล้านเหรียญและมากกว่า
Trustees Circle
Chair’s Circle
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ผูอ้ ปุ ถัมภ์กองทุนถาวร (Benefactor)
คือบุคคลที่แจ้งมูลนิธโิ รตารีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า
ได้เตรียมการให้มูลนิธเิ ป็ นส่วนหนึ่งของแผนพินัยกรรม หรือบริจาคทันที 1,000 เหรียญหรือมากกว่า
ให้แก่ก องทุนถาวร ผู้อุปถัมภ์กองทุนถาวรจะได้รบั
ใบประกาศเกียรติคุณ และสัญลัก ษณ์ ของผู้อุปถัมภ์
กองทุ น ถาวรที่จ ะใส่คู่ก ับ เข็ม โรตารีห รือ เข็ม พอล
แฮริส เฟลโลว์ มีรายชื่ออยู่ใน Benefactor Report
และบ่งชีก้ ารเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ฯ ใน Club Recognition Summary

ชมรมผูบ้ ริ จาคจากผลประโยชน์ (Bequest Society)
มูล นิ ธิโรตารีย กย่อ งคู่ ค รองหรือ บุ ค คลที่ให้ค ามัน่ สัญ ญาใน
พินัยกรรมว่าจะบริจาค 10,000 เหรียญหรือมากกว่า ผูบ้ ริจาค
อาจจะเลือกรับ การยกย่อ งที่เป็ น คริส ตัล สลัก ชื่อ และเข็ม ที่
ระลึกสาหรับคามันสั
่ ญญาทีจ่ ะบริจาคเพือ่ เป็ นการยกย่องในแต่
ละระดับ มีรายชื่อสมาชิกชมรมฯ อยู่ใน Major Donor, Arch
Klumph Society and Bequest Society Report .
ระดับ ช่วงเงิ นบริจาค
1
10,000 – 24,999 เหรียญ
2
25,000 – 49,999 เหรียญ
3
50,000 – 99,999 เหรียญ
4
100,000 – 249,999 เหรียญ
5
250,000 – 499,999 เหรียญ
6
500,000 – 999,999 เหรียญ
7
1 ล้าน – 2,499,999 เหรียญ
8
2.5 ล้าน – 4,999,999 เหรียญ
9
5 ล้าน – 9,999,999 เหรียญ
10
10 ล้านเหรียญและมากกว่า

การยกย่องสโมสร (CLUB RECOGNITION)
มูลนิธโิ รตารีมีแนวทางมากมายในการแสดงความขอบคุณ ต่อ สโมสรโรตารีท่สี นับสนุ น
มูลนิธใิ นเรื่องของทุนสนับสนุน (grants) และโปรแกรมต่างๆ
Club Foundation Banner Report แสดงถึงความก้าวหน้าในปี โรตารีปัจจุบน
ั ของสโมสร
ไปสูก่ ารยกย่องด้วยธงของการเป็ นสโมสรทีบ่ ริจาคให้มลู นิธ ิ 100% และสโมสรทีม่ สี มาชิก
บริจาคสะสมแบบ EREY 100% และบริจาคกองทุนประจาปี รายหัวสูงสุด 3 ลาดับ
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ในปี 2015-16 สมาชิก ใหม่ของสโมสร (ผูท้ ่เี ข้าร่วมหรือย้ายจากสโมสรอื่นในระหว่างปี
โรตารีปั จ จุ บนั ) จะไม่รวมอยู่ ในข้อกาหนดของการมีส่วนร่วมในการแข่งขัน สาหรับ ธง
สโมสร (ยกเว้นธงสาหรับ พอล แฮริส เฟลโลว์ 100%) อย่างไรก็ตาม การบริจ าคของ
สมาชิกใหม่จะใช้เพือ่ คานวณการบริจาครายหัว
ผู้ได้รบั ธงตามรายชื่อใน Club Foundation Banner Report อาจจะผัน แปรตลอดทัง้ ปี
โรตารี ตามการเปลีย่ นแปลงของสมาชิกภาพและการบริจาคเพิม่ เติมหรือบริจาคซ้า ผูน้ า
ควรใช้รายงานเพื่อพิจารณาว่าสโมสรของท่านจะมีคุณสมบัตไิ ด้รบั ธงยกย่องประจาปี ตาม
รายการด้านล่างนี้หรือไม่ การรับรองธงขัน้ สุดท้ายจะดาเนินการโดยมูลนิธโิ รตารีหลังจาก
สิน้ ปี โรตารีในวันที่ 30 มิถุนายน ธงของสโมสรทีไ่ ด้รบั สาหรับปี ก่อนหน้านี้จะถูกส่งให้ผวู้ ่า
การภาคในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิก ายน ท่านสามารถขอรายงาน District Foundation Banner Report ได้ท่ี อีเมล rotarysupportcenter@rotary.org

สโมสรที่บริ จาคให้มูลนิ ธิ 100 %
(100% Foundation Giving).
ธงนี้ เป็ น รางวัล ที่ม อบให้แ ก่ สโมสรที่ บ รรลุ ย อดบริจ าครายหัว
เฉลีย่ 100 เหรียญและการมีสว่ นร่วม 100% โดยสมาชิกทุกคนที่
จ่ายค่าบารุงต้องบริจาคอย่างน้อย 25 เหรียญให้แก่กองทุนใดก็
ได้รวมทัง้ กองทุนประจาปี กองทุนโปลิโอพลัส โครงการ Global
Grants ทีไ่ ด้รบ
ั อนุมตั แิ ล้วหรือกองทุนถาวรในระหว่างปี โรตารี

สโมสรที่เป็ น พอล แฮริ ส เฟลโลว์ 100 เปอร์เซ็นต์
(100% Paul Harris Fellow Club).
สโมสรจะมีส ิท ธิเ์ มื่อ สมาชิก ทุ ก คนที่จ่ า ยค่ า บ ารุ ง เป็ น พอล
แฮริส เฟลโลว์ ในขณะทีผ่ วู้ ่าการภาคส่งคาขอการยกย่องไปยัง
มูลนิธโิ รตารี การขอรับ ธงยกย่องให้เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ แต่
ประสงค์ให้สโมสรรักษาระดับ พอล แฮริส 100% เอาไว้
การทีจ่ ะได้รบั ยกย่องนัน้ :
1. ผูแ
้ ทนสโมสรต้องติดต่อผูว้ ่าการภาคหลังจากพิจารณาเห็นแล้วว่า สมาชิกสโมสรใน
ปั จจุบนั ทีช่ าระค่าบารุงแล้วทุกคนเป็ นพอล แฮริส เฟลโลว์
2. ผูว้ ่าการภาคต้องยืนยัน ว่าสมาชิกทุ กคนเป็ น พอล แฮริส เฟลโลว์ โดยใช้สรุปการยก
ย่องของสโมสร (Club Recognition Summary) แล้วจึงแจ้งมูลนิธโิ รตารี โดยส่งอีเมล
ไปที่ rotarysupportcenter@rotary.org
สรุปการยกย่องของสโมสรทีม่ ลี าดับสูงสุดจะบ่งชีว้ า่ สโมสรจะได้รบั ธงสาหรับสโมสรทีเ่ ป็ น
พอล แฮริส เฟลโลว์ 100 เปอร์เซ็นต์พร้อมวันทีท่ บ่ี รรลุผลสาเร็จ
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สโมสรที่เป็ น EREY 100% (100% Every Rotarian, Every Year Club)
สโมสรโรตารีต้อ งบรรลุก ารบริจ าคอย่า งน้ อ ยหัวละ 100 เหรีย ญ
ให้แก่กองทุนประจาปี และสมาชิกทุกคนทีจ่ ่ายค่าบารุงต้องบริจาค
ด้วยตนเองอย่างน้อย 25 เหรียญหรือมากกว่าให้แก่กองทุนประจาปี
ในระหว่างหนึ่งปี โรตารี

สโมสรที่มียอดการบริ จาครายหัวให้แก่กองทุนประจาปี
สูงสุด 3 ลาดับ (Top Three Per Capita in Annual
Fund Giving).
ธงนี้มอบให้แก่สโมสรที่มยี อดการบริจาครายหัวให้กองทุนประจาปี
สูงที่สุด 3 ลาดับในแต่ละภาค สโมสรต้องบริจาครายหัวขัน้ ต่ า 50
เหรียญให้แก่กองทุนประจาปี จงึ จะมีสทิ ธิได้รบั รางวัลนี้

สโมสรที่เป็ นสมาชิ กชมรมพอล แฮริ ส 100% (100% Paul
Harris Society Club).
เป็ นรางวัลยกย่องสโมสรทีส่ มาชิกทุกคนทีช่ าระค่าบารุงบริจาคอย่าง
น้อย 1,000 เหรียญให้แก่กองทุนประจาปี กองทุนโปลิโอพลัส หรือ
Global Grant ทีอ
่ นุมตั แิ ล้วในระหว่างปี โรตารี

หยุดโปลิโอเดี๋ยวนี้ : ประกาศเกียรติ คณ
ุ การรณรงค์สร้าง
ประวัติศาสตร์ในวันนี้ (End Polio Now: Make History Today Campaign Certificate of Appreciation) .

เป็ นรางวัลที่มอบให้แก่สโมสรที่บริจาคเงิน $1,500 หรือมากกว่าให้
แก่ก องทุ นโปลิโอพลัสทุก ปี เริม่ ต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2013
จนถึง 30 มิถุนายน 2018

คะแนนการยกย่องของมูลนิธิ (Foundation Recognition Points)
คะแนนการยกย่องของมูลนิธ ิเป็ นคะแนนที่มอบให้แก่ผบู้ ริจาคให้มูลนิธโิ รตารีผ่านกองทุน
ประจ าปี กองทุ น โปลิโอพลัส หรือ Global Grant ที่ได้ร ับ อนุ ม ัติแ ล้ว ผู้บ ริจ าคจะได้ร ับ
คะแนนการยกย่องหนึ่งคะแนนสาหรับการบริจาคทุก หนึ่งเหรียญสหรัฐให้แก่กองทุนเหล่านี้
แต่ไม่นบั การบริจาคเข้ากองทุนถาวร
ผูบ้ ริจาคสามารถมอบคะแนนการยกย่องให้ผอู้ ่นื เพื่อช่วยหรือเสนอชื่อให้พวกเขาเป็ น พอล
แฮริส เฟลโลว์ หรือ พอล แฮริส เฟลโลว์ผบู้ ริจาคหลายครัง้ คะแนนการยกย่องนี้เป็ นของผู้
บริจาคด้วยตนเองไปจนกว่าจะใช้คะแนนนัน้ หรือจนชัวชี
่ วติ (หากผูบ้ ริจาคมิใช่เมเจอร์โดน
เนอร์ คูค่ รองทีย่ งั มีชวี ติ อยูส่ ามารถใช้คะแนนเหล่านัน้ ได้)
หมายเหตุ : คะแนนการยกย่องของมูลนิธไิ ม่นับไปสู่ก ารยกย่องเป็ นเมเจอร์โดนเนอร์ และ
ชมรม พอล แฮริส
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กฎการโอนคะแนน (Transfer rules)
ในการโอนคะแนนแต่ละครัง้ ต้องโอนอย่างน้อย 100 คะแนน และต้องอนุ ญาตโดยการลง
นามในแบบฟอร์ม Paul Harris Fellow Recognition Transfer Request Form
หมายเหตุ : คะแนนการยกย่องของมูลนิ ธ ิไม่อาจโอนจากบุ ค คลให้แ ก่ส โมสรหรือภาค
ผูบ้ ริจาคไม่จาเป็ นต้องเป็ น พอล แฮริส เฟลโลว์ ในการรับคะแนนการยกย่อง

ทรัพยากรทีเ่ กีย่ วกับการยกย่อง (Recognition Resources)


Every Rotarian, Every Year Rotary Foundation Sustaining Member
Badge Stickers (956-EN).

 แผ่นพับ Every Rotarian, Every Year (957-EN): ข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนประจาปี
และระบบเงินปั นส่วน
 แผ่น พับ ชมรม พอล แฮริส (Paul Harris Society brochure – 099-EN): แผ่น
พับทีส่ ง่ เสริมโปรแกรมชมรม พอล แฮริส
 แผ่นพับ Major Gift, Major Impact (166-EN): ข้อมูลเกีย่ วกับเมเจอร์กฟิ ท์
 แผ่นพับ Your Rotary Legacy (330-EN): ข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคให้แก่กองทุน
ถาวร
 แผ่นพับ Arch Klumph Society (308-EN): ข้อมูลเกีย่ วกับชมรมอาร์ช คลัมภ์
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รางวัล (AWARDS)
รางวัลการบาเพญญประโยนน์แก่มูลนิธิโรตารีสาหรับภาค
(THE ROTRY FOUNDATION DISTRICT SERVICE AWARD)
ผูเ้ สนอชื่อ: ผูว้ ่าการภาค
วันครบกาหนด: ส่งได้ตลอดทัง้ ปี
รางวัลการบาเพ็ญประโยชน์ สาหรับภาคยกย่องโรแทเรียนในความพยายามทีเ่ กี่ยวกับการ
บาเพ็ญประโยชน์เพื่อ เพื่อนมนุ ษย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ ผูท้ ่ไี ด้รบั รางวัลจะได้รบั
ใบประกาศเกียรติคุณ ในระดับภาค (ผู้ว่าการภาคสามารถขอรับ แบบฟอร์ม ใบประกาศ
เกียรติคุณเปล่าได้ถงึ 20 ใบโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย)

รางวัลเกียรติบตั รมูลนิธิโรตารีสาหรับการบาเพญญประโยนน์
เกียรติคุณ (THE ROTARY FOUNDATION CITATION FOR
MERITORIOUS SERVICE)
ผูเ้ สนอชื่อ: ผูว้ ่าการภาค
วันครบกาหนด: ส่งได้ตลอดทัง้ ปี
รางวัลนี้เพื่อการยกย่องโรแทเรียนที่บาเพ็ญประโยชน์ อย่างแข็งขันแก่มูลนิธโิ รตารีเป็ น
เวลามากกว่าหนึ่งปี

รางวัลมูลนิธิโรตารีในการบาเพญญประโยนน์ดีเด่น (THE
ROTARY FOUNDATION DISTINGUISHED SERVICE AWARD)
ผูเ้ สนอชื่อ: โรแทเรียนคนใดก็ได้
วันครบกาหนด: 30 มิ ถนุ ายน
รางวัลนี้เป็ นการยกย่องสูงสุด ของมูลนิธ ิ ยกย่องการบาเพ็ญประโยชน์ ท่ดี ียอดเยีย่ มแก่
มูลนิธเิ หนือระดับภาคเป็ นระยะเวลาหนึ่ง เฉพาะผูท้ ่ไี ด้รบั รางวัลเกียรติบตั รมูลนิธโิ รตารี
สาหรับการบาเพ็ญประโยชน์ เกียรติคุณ ครบ 4 ปี โรตารีบริบูรณ์ แล้วเท่านัน้ จึงจะมีสทิ ธิ ์
ได้รบั การเสนอชื่อเพือ่ ขอรับการประกาศเกียรติคุณนี้
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รางวัลการบาเพญญประโยนน์สาหรับโลกทีป่ ลอดจากโปลิโอ
(SERVICE AWARD FOR A POLIO-FREE WORLD)
ผูเ้ สนอชื่อ: โรแทเรียนคนใดก็ได้
วันครบกาหนด: 1 พฤศจิ กายน
รางวัล ประจาปี น้ี ยกย่อ งการอุทิศ ตนอย่า งดีเด่น ของสมาชิก โรตารีในการรณรงค์ขจัด
โปลิโอ และส่งเสริมความพยายามครัง้ สุดท้ายในการขจัดโรคนี้ ในพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ท่ี
สอดคล้องกับ ภู มิภ าคที่ก าหนดโดยองค์ก ารอนามัย โลก จะมีรางวัล ถึง 10 รางวัล ต่ อ
ภูมภิ าคในแต่ละปี เพื่อยกย่องการบาเพ็ญประโยชน์ ท่ดี เี ด่นในการขจัดโปลิโอ มีรางวัล
นานาชาติทม่ี อบให้บุคคลไม่เกินปี ละ 10 คน

รางวัลการบริการแก่เพือ่ นมนุ ษย์ของศิษย์เก่าทัวโลกของ
่
โรตารี (ROTARY GLOBAL ALUMNI SERVICE TO HUMANITY
AWARD)
ผูเ้ สนอชื่อ: ผูป้ ระสานงานมูลนิ ธิโรตารีในภูมิภาค (RRFC)
วันครบกาหนด: 30 มิ ถนุ ายน
รางวัลนี้สร้างสรรค์ขน้ึ มาเพือ่ ยกย่องศิษย์เก่าโรตารีดเี ด่น ผูซ้ ง่ึ มีอาชีพและกิจกรรมทีแ่ สดง
ให้เห็นถึงผลกระทบของโปรแกรมโรตารีทม่ี ตี ่อการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อเพือ่ นมนุ ษย์ของ
ผู้นัน้ ผู้ได้รบั การเสนอชื่อต้อ งแสดงให้เห็น ถึง ประโยชน์ ทางสังคมของโรตารีผ่านการ
ดาเนินกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ท่มี คี วามโดดเด่นเป็ นพิเศษและความสาเร็จในวิชาชีพ
ความพิเศษของวิชาชีพ หรืออาชีพ และการบริก ารที่ย งยื
ั ่ นซึ่ง มีผลกระทบต่อชุม ชนใน
ต่างประเทศ
(ROTARY ALUMNI
ASSOCIATION OF THE YEAR AWARD )
ผูเ้ สนอชื่อ: ผูป้ ระสานงานมูลนิ ธิโรตารีในภูมิภาค (RRFC)
วันครบกาหนด: 30 มิ ถนุ ายน
รางวัลนี้ยกย่องสมาคมศิษย์เก่าที่เพิม่ ความตระหนัก ในบทบาทที่สาคัญของศิษย์เก่าใน
เรื่องทีเ่ กีย่ วกับโรตารี และแสดงถึงผลกระทบอย่างถาวรของโปรแกรมโรตารี

รางวัลสมาคมศิษย์เก่าโรตารีแห่งปี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอชื่อได้จาก www.rotary.org/awards
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ทรัพยากรทัว่ ไป (GENERAL RESOURCES)
MY ROTARY
เว็บไซต์ของสมาชิกทีร่ จู้ กั กันในชื่อว่า My Rotary เป็ นทีซ่ ง่ึ สามารถค้นพบทุกสิง่ ทีต่ อ้ งการ
ในการทางานโรตารี ท่านจะหาเครื่องมือและโปรแกรมทีค่ ุน้ เคยได้จากเมนู Club & District
Administration ลงชื่อเข้าใช้งาน (sign in) เพือ
่ ให้สามารถดาเนินการดังต่อไปนี้ได้
 ติดตามความคิดริเริม่ เกี่ยวกับสมาชิกภาพ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ และเป้ าหมาย
การบริจาคให้มลู นิธขิ องสโมสรผ่าน Rotary Club Central
 บริจาคให้มลู นิธโิ รตารี
 เรียนรูใ้ ห้มากขึน้ เกีย่ วกับกิจกรรมของมูลนิธโิ รตารี
 ค้นหาอาสาสมัคร หุน้ ส่วนผูร้ ว่ มโครงการ และการบริจาคให้แก่โครงการผ่าน Rotary
Ideas

 สมัครขอรับทุนสนับสนุนที่ Grant Center
 ดูรายงานประวัตกิ ารบริจาค ( Donor History Report) ของท่าน ซึ่งจะมีประวัตกิ าร
บริจาคและสรุปการยกย่อง
 แบ่งปั นผลกระทบของโครงการและให้แรงบันดาลใจแก่ผอู้ ่นื ได้ท่ี Rotary Showcase

รายงานต่างๆ
ผู้น าโรตารีส ามารถเข้า ถึง รายงานต่ า งๆ ดัง ต่ อ ไปนี้ ผ่า น
Center ของโรตารี
รายงาน
Donor History
Report

Club
Foundation
Banner Report
Club
Fundraising
Analysis

My Rotary

หรือ

รายละเอียด
ให้ขอ้ มูลธุรกรรมการเงินของผูบ้ ริจาคโดยแยกรายละเอียด
เป็ นเรื่องๆ (การบริจาค การโอนคะแนนยกย่องของมูลนิธิ
คามันสั
่ ญญา และการยกย่อง) ใช้เพื่อการกระทบยอดเงิน
บริจาค/การยกย่อง
ให้ขอ้ มูลวันทีท่ บ่ี รรลุผลสาเร็จสาหรับการบริจาคให้มลู นิธ ิ
โรตารีและ EREY ในปี โรตารีปัจจุบนั

Support

ประเภท
บุคคล

สโมสร,
ภาค

ตารางทีร่ วบรวมข้อมูล 5 ปี เกี่ยวกับเป้ าหมายการบริจาค สโมสร,
และยอดรวมการยกย่ อ งของกองทุ น ประจ าปี ใช้ เพื่อ ภาค
กาหนดเป้ าหมาย
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รายงาน
Club
Recognition
Summary

รายละเอียด
ประเภท
ให้ขอ้ มูลของสมาชิกที่เกี่ยวกับ ระดับของพอล แฮริส เฟล สโมสร,
โลว์ จานวนเงินทีย่ กย่อง คะแนนการยกย่องของมูลนิธทิ ่ีมี ภาค
อยู่ การเข้ า ร่ ว มโครงการ Rotary Direct, ผู้ อุ ป ถั ม ภ์
กองทุนถาวร วันทีบ่ ริจาคครัง้ สุดท้าย และการระบุกองทุน
การบ่งชีว้ า่ บรรลุการเป็ นสโมสรทีเ่ ป็ น พอล แฮริส เฟลโลว์
ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมวันที่ รวมทัง้ การบริจาคเงิน
ให้มูลนิธ ิในทุก ช่วงเวลาของสโมสร ใช้เพื่อบ่งชี้สโมสรที่
มิได้บริจาคเงิน

Monthly
Contribution
Report

ให้ขอ้ มูลการบริจาคของสโมสรแก่กองทุนประจาปี กองทุน สโมสร,
อื่นๆ (Global Grant และโปลิโอพลัส) และกองทุนถาวร ภาค

District
Foundation
Banner Report

แสดงความก้าวหน้าไปสูก่ ารยกย่องด้วยธงสโมสร (มียอด ภาค
การบริจาครายหัวให้แ ก่กองทุนประจาปี สูงสุด 3 ลาดับ ,
การบริจ าคให้มูล นิ ธ ิ 100%, สโมสรที่โรแทเรีย นทุ ก คน
บริจาคทุกปี 100%) ในช่วงหนึ่งปี โรตารี รายการอัตราส่วน
ของสโมสรทีเ่ ข้าร่วมในโปรแกรมการยกย่องสาหรับบริจาค
ให้มลู นิธ,ิ สมาชิกบริจาคสะสม EREY

รายงานชมรม
พอล แฮริส

ให้รายละเอียดสมาชิกของชมรม พอล แฮริส และประวัติ สโมสร,
การมีคุณ สมบัติเข้า เกณฑ์ 4 ปี รวมทัง้ รายละเอียดการ ภาค
ติดต่อกับผูบ้ ริจาค

District
Fundraising
Profile

ให้ขอ้ มูลภาพรวม 8 ปี ของการบริจาคเข้ากองทุนประจาปี ภาค
และกองทุ น ถาวร รวมทัง้ ยอดการบริจ าครวมที่ไ ด้รบั ,
บัญ ชีรายชื่อผู้ท่มี ีคุณ สมบัติเข้าเกณฑ์เป็ นสมาชิก ชมรม
พอล แฮริส, เมเจอร์โดนเนอร์, เมเจอร์กิ๊ฟ ท์, ผู้อุ ปถัม ภ์
กองทุ น ถาวร, สมาชิก ชมรมผู้บริจ าคจากผลประโยชน์ ,
รายการคะแนนการยกย่องของมูลนิธแิ ละเงินกองทุนถาวร
ทัง้ หมดและมูลค่าในตลาด

Recognition
Report

ให้รายชื่อสมาชิกชมรมผูบ้ ริจาคจากผลประโยชน์ , เมเจอร์ สโมสร,
โดนเนอร์ และชมรม อาร์ช คลัมภ์ รวมทัง้ วันที่ได้รบั การ ภาค
ยกย่องและมี tab ทีใ่ ห้รายละเอียดการติดต่อทางไปรษณีย์

Program
Participants
and Alumni by
District

ให้รายชื่อผู้ร่วมโปรแกรมในปั จ จุ บ ัน และอดีต ของแต่ล ะ ภาค
ภาคโดยเฉพาะ
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การสังสิ
่ ง่ พิมพ์ (ORDERING PUBLICATIONS)
สังทรั
่ พยากรของมูลนิธโิ รตารีได้ท่ี shop.rotary.org หรือ จากบริการสังสิ
่ ง่ พิมพ์ (อีเมล
shop.rotary@rotary.org หรื อ โทรศั พ ท์ +1-847-866-4600 โทรสาร +1-847-8663276) หรือจากสานักงานระหว่างประเทศในพืน
้ ที่

ส่งคาถามไปทีใ่ ด (WHERE TO DIRECT QUESTIONS)
โท รศั พ ท์ + 1-866-976-8279 ห รื อ อี เ ม ล rotarysupport.center@rotary.org เพื่ อ
ตรวจสอบคะแนนการบริจาคและคะแนนการยกย่อง ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับทุนสนับ
สนุน และถามคาถามต่างๆ
โรแทเรียนที่มิได้ใช้ภาษาอังกฤษควรติด ต่อกับสานักงานระหว่างประเทศของโรตารี ใน
ท้องถิน่

ทรัพยากรระดับภาคและโซน (DISTRICT AND ZONE
RESOURCES)
ประธานคณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีภาค (DRFCs) ส่งเสริมกิจกรรมและการหาทุนของ
มูลนิ ธิภายในภาค ทาหน้ า ที่เป็ น ผู้ติด ต่อ เบื้องต้น สาหรับ District Grant และให้ก าร
สนับสนุ นแก่คณะกรรมการมูลนิธขิ องสโมสร ประธานมูลนิธโิ รตารีภาคยังช่วยผูว้ ่าการ
ภาคในการรับรองการใช้เงิน DDF การเสนอผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตสิ าหรับรางวัลมูลนิธโิ รตารีของ
ภาคและรับข้อมูลจากโรแทเรียนก่อนการตัง้ เป้ าหมายมูลนิธขิ องภาค
ผูป้ ระสานงานมูลนิธิโรตารีในภูมภิ าค (Regional Rotary Foundation coordinatorsRRFCs) ส่งเสริมกิจกรรมของมูลนิธแ
ิ ละการหาทุนในโซนหรือพืน้ ที่ รวมทัง้ อบรมผูช้ ่วยผู้
ประสานงานมูลนิธโิ รตารีและผูน้ าภาคในการกาหนดและการทาให้บรรลุเป้ าหมายของ
โปรแกรมและการหาทุน
ทีป่ รึกษากองทุนถาวร/เมเจอร์กฟิ๊ ท์ (Endowment/major gifts advisors) ทางานอย่าง
ใกล้ชดิ กับผูน้ าภูมภิ าคและภาคในการพัฒนาแผนงานเฉพาะตัว เพื่อบ่งชี้ พัฒนา และร้อง
ขอเมเจอร์กฟิ๊ ท์ และยังช่วยอานวยการในงานกิจกรรมทีท่ าให้ผสู้ นับสนุ นมูลนิธใิ นปั จจุบนั
มีสว่ นร่วมและพัฒนาผูบ้ ริจาคทีค่ าดหวัง
ดูรายชื่อผูป้ ระสานงานฯ และทีป่ รึกษาฯ ในปั จจุบนั ได้ท่ี www.rotary.org
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สานักงานระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL OFFICES)
United States

Korea

The Rotary Foundation
14280 Collections Center Drive
Chicago, IL 60693
USA

Rotary International Office
Rm. 705, 70, Gukjegeumyung-ro
Yeongdeungpo-gu
Seoul 150-733
Korea

Canada
The Rotary Foundation (Canada)
c/o 911600
P.O. Box 4090 STN A
Toronto, ON M5W 0E9
Canada

Brazil
Rotary International Office
Rua Tagipuru 209
01156-000 São Paulo, SP
Brazil

Europe and Africa
Rotary International Office
Witikonerstrasse 15
CH-8032 Zurich
Switzerland

Germany
Rotary Deutschland
Gemeindienst e. V.
Kreuzstraße 34
40210 Düsseldorf
Germany

Great Britain and Ireland
RI in Great Britain and Ireland
Kinwarton Road
Alcester
Warwickshire B49 6PB
England

Japan
Rotary International Office
Mita Kokusai Building 24F
Mita 1 Chome 4-28, Minato-ku
Tokyo 108-0073
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