สถิตโิ ดยสรุป
สรุปการบริจาค

2017-18

ยอดสะสม

กองทุนประจําปี
กองทุนถาวร
กองทุนโปลิโอพลัส
อืน� ๆ*

131.4 ล้านเหรียญ

2.6 พันล้านเหรียญ

28.5 ล้านเหรียญ

348.6 ล้านเหรียญ

143.6 ล้านเหรียญ

1.5 พันล้านเหรียญ

37.6 ล้านเหรียญ

194.4 ล้านเหรียญ

341.1 ล้านเหรียญ

4.7 พันล้านเหรียญ

59.5 ล้านเหรียญ

804.9 ล้านเหรียญ

14.1 ล้านเหรียญ

—

รวมทั�งสิ� น

414.7 ล้านเหรียญ

—

เงินอุดหนุนโปรแกรมต่างๆ
และการดําเนินการ

302.7 ล้านเหรียญ

ตัง� แต่ปี 1947:
4.27 พันล้านเหรียญ

รวมการบริจาคทันที
คํามัน� สัญญาใหม่แก่
กองทุนถาวร
การโอนเข้ากองทุนโปลิโอ**

มูลนิธิโรตารี
ของโรตารีสากล

ข้อเท็จจริง ปี

* รวมเงินสดที�บริจาคเข้า Global Grants กองทุนที�ระบุผูบ
้ ริจาค และการ

บริจาคตามเงื�อนไข
DDF และการสมทบจากกองทุนโลกแก่โปลิโอพลัส ส่วนแบ่ง
จากบัตรเครดิตและกองทุนที�ระบุผูบ้ ริจาคโอนเข้าโปลิโอพลัส

** การโอนเงิน

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�

The Rotary Foundation
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698 USA
Phone: +1-847-866-3000; Fax: +1-847-328-4101
rotarysupportcenter@rotary.org

159-TH—1019(1118)

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

Rotary.org

2018

ค่าใช้จา่ ยสําหรับโปรแกรม

(ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2018 เปนเงินเหรียญสหรัฐ)

ค่าใช้จา่ ยรวมในปี 2017-18

โปลิโอพลัส ตั้งแตป 1985 เปนตนมา สมาชิกโรตารีชวยใหภูมิคุมกันโรค

(ล้านเหรียญ)

โปลิโอแกเด็กๆ มากกวา 2.5 พันลานคน ณ เดือนมิถุนายน 2018 โรตารี
ไดใชเงินไปแลวมากกวา 1.8 พันลานเหรียญในการขจัดโรคโปลิโอทั่วโลก
การขจัดไวรัสโปลิโอใหหมดไปจาก 3 ประเทศสุดทายที่ยังคงมีการระบาด
ของโรคและทําใหมั่นใจวาโปลิโอจะไมหวนกลับไปที่อื่น ในป 2017-18
ใหเงินอุดหนุนโปรแกรมซึ่งรวมทุนสนับสนุนโปลิโอพลัสพารทเนอรแลว
เปนเงินทั้งสิ้น 156.5 ลานเหรียญ

$328

Global grants ให้ทน
ุ แก่กจิ กรรมระหว่างประเทศทีม� ขี นาดใหญ่

ซึง� มีผลลัพธ์ยงยื
ั � นและวัดผลได้อนั สนับสนุ นเรือ� งทีเ� น้นความสําคัญ
6 เรือ� งของโรตารี กิจกรรมต่างๆ มีอาทิ โครงการเพือ� เพือ� นมนุษย์
ทุนการศึกษาและทีมฝึกอบรมอาชีพ ตัง� แต่ปี 2013-14 เป็ นต้นมา
มูลนิธไิ ด้ให้ทนุ รวม 332.1 ล้านเหรียญรวม 5,677 ทุน ในปี 201718 มูลนิ ธิอนุมตั ิ Global Grants 1,306 ทุน และให้เงิ นอุดหนุน
โปรแกรมรวม 76.9 ล้านเหรียญ

District grants สนับสนุนโครงการขนาดเล็กที่มีระยะสั้นซึ่งเกี่ยว

เนื่องกับพันธกิจของมูลนิธิ ตั้งแตป 2013-14 เปนตนมา มูลนิธิอนุมัติ
District Grants 2,466 ทุนเปนเงินรวม 126.1 ลานเหรียญ ในป
2017-18 อนุมัติ 503 ทุน รวมเงินอุดหนุนทั้งสิ้น 27.4 ลานเหรียญ
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ให้เงิ นอุดหนุนโปรแกรม

ศูนย์สนั ติภาพโรตารี ในแตละป มูลนิธิสนับสนุนการอบรมผูรับ

ทุ น สั น ติ ภ าพ ณ ศู น ย สั น ติ ภ าพของโรตารี 6 แห ง ให ทุ น เพื่ อ ศึ ก ษา
ดานสันติภาพในระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรพัฒนาวิชาชีพ
ซึ่งตั้งแตป 2002-03 เปนตนมา มีผูรับทุนมากกวา 1,245 คนจากกวา
120 ประเทศเขารวมโปรแกรม ในป 2017-18 มีผูรับทุน 94 คนจาก
44 ประเทศเริ่มการศึกษา ณ ศูนยสันติภาพโรตารีและใหเงินอุดหนุน
ผูรับทุนและศูนยสันติภาพโรตารีรวม 4.0 ลานเหรียญ

ศูนย์สนั ติภาพ
โรตารี
กองทุนอืน� ๆ การดําเนินโปรแกรม

District grants

%
92
ให้เงิ นอุดหนุนโปรแกรม
และการดําเนิ นการ

การหาทุนรวมในปี 2017-18
$414.7
(ล้านเหรียญ)

$

กองทุนประจําปี
กองทุนถาวร

28.5

$

$

59.52
$

กองทุนโปลิโอพลัส
อืน� ๆ4
1
2
3
4

131.4

$

37.6

เงินทีค� นื กลับมาและยอดเงินปรับปรุงอืน� สุทธิ
คํามันสั
� ญญาใหม่แก่กองทุนถาวรทัง� หมด
การโอนเข้ากองทุนโปลิโอ
รวมเงินสดทีบ� ริจาคเข้า Global Grants กองทุนทีร� ะบุ
ผูบ้ ริจาคและการบริจาคตามเงือ� นไข

143.6

$

14.13

