เข้าใจเกี่ยวกับคะแนนการยกย่องของมูลนิธิ
(Understanding Foundation Recognition Points [FRP])

คะแนนการยกย่อง (FRP) คืออะไร? และมีการสะสมอย่างไร?
ผูบ้ ริจาคเงินให้มลู นิธโิ รตารีเพือ่ กองทุนประจําปี (Annual Fund) หรือโปลิโอพลัส (PolioPlus) หรือเป็ นส่วนหนึ่งของผูอ้ ุปถัมภ์ทุน
สนับสนุ นของมูลนิธิ (Foundation Grant) จะได้รบั FRP ผูบ้ ริจาคจะได้รบั FRP หนึ่งคะแนนสําหรับทุกๆ เหรียญทีบ่ ริจาคให้
กองทุนเหล่านัน้ แต่การบริจาคให้กองทุนถาวร (Permanent Fund) จะไม่นบั เป็ น FRP
ผูบ้ ริจาคสามารถมอบ FRP ให้แก่ผอู้ ่นื เพือ่ ช่วยให้พวกเขาเป็ นหรือเสนอชือ่ ให้พวกเขาเป็ น พอล แฮริส เฟลโลว์ (PHF) หรือผู้
บริจาค พอล แฮริส เฟลโลว์ หลายครัง้ (Multiple Paul Harris Fellow)FRP เป็ นของผูท้ บ่ี ริจาคด้วยตนเองไปตลอดชีวติ หรือ
จนกว่าผูบ้ ริจาคจะใช้คะแนนเหล่านัน้ (คูค่ รองหม้ายของผูบ้ ริจาคกิตติมศักดิ ์ [Major Donor] อาจจะใช้คะแนนเหล่านัน้ ได้)
จะโอน FRP ได้อย่างไร?
ในการโอนคะแนนแต่ละครัง้ ต้องทําอย่างน้อย 100 คะแนน และต้องลงนามรับรองเมือ่ กรอกแบบฟอร์ม Recognition and
Transfer Request
 ผูบ้ ริจาคแต่ละรายเป็ นผูม้ อี าํ นาจในการโอน FRP จากบัญชีของตน
 นายกสโมสรเป็ นผูม้ อี าํ นาจในการโอน FRP จากบัญชีของสโมสร
 ผูว้ า่ การภาคเป็ นผูม้ อี าํ นาจในการโอน FRP จากบัญชีของภาค
ไม่สามารถโอน FRP จากบุคคลให้แก่สโมสรหรือภาคได้
จะสามารถโอน FRP ของโรแทเรียนที่เสียชีวิตแล้วได้หรือไม่?
ไม่ได้ FRP ของโรแทเรียนทีเ่ สียชีวติ แล้วจะหมดอายุลง นอกเสียจากว่าผูเ้ สียชีวติ เป็ นผูบ้ ริจาคกิตติมศักดิ ์ (MajorDonor) ใน
กรณีน้ี คูค่ รอง/พาร์ทเนอร์ เป็ นผูจ้ ดั การ FRP ไปตลอดชีวติ
บริ ษทั ห้างร้าน หรือองค์กรสามารถเป็ น PHF หรือไม่?
ไม่ได้ PHF จะมอบให้แก่บุคคลเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บริษทั ห้างร้านหรือองค์กรต่างๆ จะได้รบั ประกาศนียบัตรแสดงความ
ขอบคุณ (Certificate of Appreciation) เพือ่ เป็ นการยกย่องเมือ่ บริจาคเงิน 1,000 เหรียญหรือมากกว่า
ผูท้ ี่เสียชีวิตไปแล้วสามารถเป็ น PHF ได้หรือไม่?
ได้ ผูบ้ ริจาคสามารถยกย่องผูท้ เ่ี สียชีวติ ไปแล้วได้โดยการขอรับ PHF เพือ่ เป็นอนุ สรณ์ (Memorial Paul Harris Fellow)
FRP ถูกนับเป็ นส่วนหนึ่ งไปสู่การยกย่องเป็ นเมเจอร์โดนเนอร์หรือไม่?
ไม่ใช่ เฉพาะการบริจาคเงินด้วยตนเองทีเ่ พิม่ ขึน้ ๆ เท่านัน้ ทีจ่ ะนับไปสูก่ ารยกย่องเป็ นเมเจอร์โดนเนอร์
จะติ ดตาม FRP ได้จากรายงานใด?
ผูน้ ําสโมสรและภาคของท่านสามารถดู ClubRecognitionSummary(สรุปการยกย่องของสโมสร) ทีใ่ ห้รายละเอียดจํานวนเงินที่
ได้รบั FRPระดับ PHFในปจั จุบนั และวันทีซ่ ง่ึ บรรลุระดับ PHF นัน้ ๆผ่านระบบ My Rotary(ที่ www.rotary.org)
ดูประวัตกิ ารบริจาคเงินของตนเอง จํานวนทีร่ บั การยกย่อง (Recognition amount)และ FRPทีม่ อี ยูไ่ ด้ทM
่ี yRotary ท่านสามารถ
ขอสําเนารายงานประวัตขิ องผูบ้ ริจาค (DonorHistoryReport)ได้จากมูลนิธิ โดยอีเมลไปที่ contact.center@rotary.org

ใน CRS อะไรคือความแตกต่างระหว่างจํานวน (เงิ น) ที่ได้รบั การยกย่อง (Recognition Amount) กับ FRP ที่มีอยู่?
Recognition amountแสดงถึงการยกย่องเป็ น PHF ทีบ่ ุคคลได้สะสมขึน้ มาจากการบริจาคด้วยตนเอง รวมกับ FRP ทัง้ หมดที่
ได้รบั จากบุคคลอืน่ สโมสรหรือภาค FRP ทีร่ บั มาจากผูอ้ ่นื ไม่สามารถนํามานับรวมไปสูก่ ารยกย่องเป็นผูบ้ ริจาคกิตติมศักดิได้
์
และจํานวนสูงสุดทีจ่ ะแสดงในCRS คือ 9,000(เครือ่ งหมาย “+” แสดงว่าจํานวนทีแ่ ท้จริงมากกว่าคะแนนสูงสุด 9,000 คะแนน)
FRPที่มีอยู่ แสดงถึงคะแนนทีผ่ บู้ ริจาคได้รวบรวมสะสมจากการบริจาคเงินทันทีดว้ ยตนเองให้แก่มลู นิธิ คะแนนทัง้ หมดทีอ่ ยูใ่ น
รายการ สามารถโอนให้บุคคลอืน่ เพือ่ ช่วยให้พวกเขาได้รบั การยกย่องเป็ นPHF
สโมสรหรือภาคสามารถดูคะแนนการยกย่องใน CRSได้หรือไม่?
ได้ สโมสรสามารถดูคะแนนการยกย่องใน CRSได้
FRP ของภาค มีอยูใ่ นDonorHistoryReportและภาคอาจจะขอรายงานได้ทc่ี ontact.center@rotary.org
จะใช้ FRP เพื่อเพิ่ มการบริ จาคเงิ นให้แก่มลู นิ ธิได้อย่างไร?
การสมทบเงินทีบ่ ริจาคทันทีกบั FRP อาจจะช่วยให้สโมสรของท่านบรรลุหรือได้มากกว่าเป้าหมายกองทุนโปรแกรมประจําปี
(APF)รวมทัง้ บรรลุการยกย่องเป็ น PHF 100%
ในการพิจารณาว่าสโมสรของท่านใกล้จะบรรลุสถานภาพ PHF100% แล้วหรือไม่ ให้ตรวจสอบคะแนนการยกย่องของสมาชิก
สามัญทัง้ หมดใน CRSซึง่ จะมีรายชือ่ สมาชิกสามัญทัง้ หมดของสโมสร
ในการกําหนดว่าท่านใกล้จะบรรลุเป้าหมาย APF หรือยัง ให้ดทู ่ี Monthly Contribution Report
โอกาสที่จะได้รบั การยกย่องด้วย FRP มีอะไรบ้าง?
Paul Harris Fellow
การยกย่องเป็ น PHF เป็ นการแสดงความขอบคุณผูท้ บ่ี ริจาคเงินทันทีหรือแบบสะสม (หรือการ
บริจาคในชือ่ ผูอ้ ่นื ) เป็ นเงิน 1,000 เหรียญสหรัฐหรือมากกว่าให้แก่กองทุนประจําปี กองทุน
โปลิโอพลัสหรือกองทุนโลก หรือส่วนหนึ่งของการอุปถัมภ์ทุนสนับสนุ นของมูลนิธิ การยกย่อง
ประกอบด้วยประกาศนียบัตรและเข็ม นอกจากนี้ยงั มีเหรียญ PHFทีส่ ามารถสังซื
่ อ้ ได้ท่ี
shop.rotary.org ในราคา 15 เหรียญ
ประกาศนี ยบัตรแสดงความขอบคุณ
ในบางครัง้ บางคราวผูบ้ ริจาคเงิน1,000 เหรียญต้องการยกย่องบริษทั ห้างร้านหรือองค์การ
เนื่องจากการยกย่องเป็น PHF นัน้ ให้เฉพาะบุคคลเท่านัน้ ในกรณีน้จี งึ จะมอบประกาศนียบัตร
แสดงความขอบคุณให้แทน
PHF ผูบ้ ริ จาคหลายครัง้
การยกย่องเป็ น PHF ผูบ้ ริจาคหลายครัง้
จะมอบให้แก่การบริจาคทีค่ รบถึงระดับ
1,000 เหรียญต่อเนื่องกัน (2,000 เหรียญ
3,000 เหรียญ เป็ นต้น) การยกย่องจะ
ประกอบด้วยเข็มประดับพลอยทีส่ อดคล้อง
กับระดับการบริจาคของผูร้ บั

2,000 - 2,999.99 เหรียญ – พลอยสีน้ําเงิน 1 เม็ด
3,000 - 3,999.99 เหรียญ – พลอยสีน้ําเงิน 2 เม็ด
4,000 - 4,999.99 เหรียญ – พลอยสีน้ําเงิน 3 เม็ด
5,000 - 5,999.99 เหรียญ – พลอยสีน้ําเงิน 4 เม็ด
6,000 - 6,999.99 เหรียญ – พลอยสีน้ําเงิน 5 เม็ด
7,000 - 7,999.99 เหรียญ – พลอยสีแดง 1 เม็ด
8,000 - 8,999.99 เหรียญ – พลอยสีแดง 2 เม็ด
9,000 - 9,999.99 เหรียญ – พลอยสีแดง 3 เม็ด

สอบถามเพิม่ เติมที่ contact.center@rotary.org

