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เอกสารพื้นฐานคณะกรรมการโครงการบําเพ็ญประโยชน์ของสโมสรเล่มนี้ แปลจากหลักสูตร
Club Service Projects Committee Basics ฉบับภาษาอังกฤษที่ Learning Center บนเว็บไซต์
ของโรตารี
ถึงแม้ว่าคณะกรรมการแปลเอกสารของศูนย์โรตารีในประเทศไทยได้แปลและทบทวนอย่าง
ละเอียดแล้ว โรตารีสากลและคณะกรรมการฯ ไม่สามารถทีจ่ ะรับรองความสมบูรณ์ของเอกสาร
เล่มนี้ได้ หากมีขอ้ ความใดไม่ชดั เจน ขอให้อา้ งอิงไปยังต้นฉบับภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารีสากลของศูนย์โรตารีในประเทศไทย
ธันวาคม 2562

สารบัญ
รายละเอียดงานของประธานคณะกรรมการ
โครงการบําเพ็ญประโยชน์ ของสโมสร
ทํางานกับคณะกรรมการของท่าน
การกําหนดเป้ าหมาย
เป้ าหมายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
แผนปฏิบตั กิ าร
การให้แรงจูงใจ
งบประมาณ

โอกาสในการบําเพ็ญประโยชน์ ของโรตารี
การดําเนิ นโครงการบําเพ็ญประโยชน์
การติดต่อกับสโมสรโรตารีอ่นื

ทุนสนับสนุนและโปรแกรมของโรตารี
District Grants
Global Grants
การประเมินชุมชน

การวางแผนงานหาทุน
การใช้ตราสัญลักษณ์โรตารี
แนวทางการตัง้ ชื่อ
เครื่องหมายโรตารีบนสินค้าเพือ่ การหาทุน

การจัดการความเสี่ยงสําหรับโครงการ
การจัดการความเสี่ยงสําหรับโปรแกรมเยาวชน
คําถามเพื่อการอภิ ปรายในการอบรมภาคประจําปี
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รายละเอียดงานของ
ประธานคณะกรรมการโครงการ
บําเพ็ญประโยชน์ของสโมสร
บทบาทของท่านในฐานะประธานโครงการบําเพ็ญประโยชน์ของสโมสร คือช่วยให้สโมสรบ่งชีแ้ ละตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนของท่านและชุมชนทัวโลกได้
่
อย่างแท้จริงโดยการพัฒนาและดําเนินโครงการบําเพ็ญ
ประโยชน์ต่างๆ

หน้ าที่รบั ผิดชอบ
ทัวไป
่

คณะกรรมการโครงการบําเพ็ญประโยชน์

เข้าร่วมการอบรมภาคประจําปี (DTA)

วางแผนงาน ดําเนินการ และประเมินผลโครงการ
บ่งชีโ้ อกาสในการทําโครงการทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์
(Signature Projects) ทีจ่ ะเพิม่ ผลกระทบของ
สโมสรในชุมชน

ทํางานร่วมกับนายกรับเลือกเพือ่ คัดเลือกและเตรียม
คณะกรรมการ
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการตามทีจ่ าํ เป็ น (เช่น
คณะอนุกรรมการด้านอาชีพ ชุมชน ระหว่างประเทศ
ชนรุ่นใหม่ หาทุน)
ประชุมอย่างสมํ่าเสมอและวางแผนกิจกรรมร่วมกัน
กําหนดเป้ าหมายของคณะกรรมการเพือ่ ช่วยให้บรรลุ
เป้ าหมายของสโมสร และติดตามความก้าวหน้าไปสู่
เป้ าหมายเหล่านัน้
ควบคุมงบประมาณของคณะกรรมการ

ทํางานร่วมกับองค์กรอื่นๆ อาสาสมัครและ
กรรมการเพือ่ ทําให้โครงการมีผลกระทบสูงสุด
เป็ นผูน้ ําในความพยายามหาทุนเพือ่ โครงการต่างๆ
เข้าใจเกีย่ วกับประเด็นความรับผิดทีอ่ าจจะมีผลต่อ
โครงการของสโมสร
ทํางานร่วมกับคณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะ
เพือ่ ส่งเสริมโครงการ

ทํางานร่วมกับคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรและ
คณะกรรมการภาคเกีย่ วกับกิจกรรมหรือความคิด
ร่วมมือกับสโมสรอื่นในการทําโครงการ
ริเริม่ ของสโมสรร่วมหลายๆ สโมสร
รายงานกิจกรรมและความก้าวหน้าของคณะกรรมการ
แก่นายก คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสโมสร
นําเสนอโครงการของสโมสรที่ Rotary Showcase
ทัง้ หมด
บ่งชีค้ วามคาดหมายของสโมสรทีม่ ตี ่อคณะกรรมการ
ของท่าน
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ทํางานกับ
คณะกรรมการของท่าน
ท่านเป็ นประธานโครงการบําเพ็ญประโยชน์ของสโมสร ท่านจะทําอะไรเป็ นสิง่ แรก? ท่านควรจะพบกับ
ประธานทีก่ ําลังจะหมดวาระ ทบทวนข้อบังคับและแผนกลยุทธ์ของสโมสร และหากจําเป็ น ควรเริม่ คิดว่าควร
จะมีใครเป็ นกรรมการอีกบ้าง นอกเหนือจากการเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่องของโครงการบําเพ็ญประโยชน์แล้ว
ท่านยังจะต้องบริหารคณะกรรรมการอีกด้วย
ในหลายๆ สโมสร กรรมการในคณะกรรมการชุดหนึ่งทําหน้าทีเ่ ป็ นเวลา 3 ปี ดังนัน้ จึงเป็ นไปได้ว่ากรรมการ
ในปั จจุบนั บางคนอาจจะทํางานต่อเนื่องมาถึงปี ของท่าน หากต้องมีการแต่งตัง้ กรรมการในตําแหน่งทีว่ ่างลง
ควรทํางานร่วมกับนายกรับเลือกเพือ่ หาผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในด้านการพัฒนาชุมชนหรือการบริการชุมชน
เคยศึกษาทีต่ ่างประเทศหรือเดินทางไปต่างประเทศ หรืองานอาสาสมัครในชุมชน
พิจารณาการร่วมทํางานกับคณะกรรมการอื่นๆ ในขณะทีท่ ่านพัฒนาโครงการ ตัวอย่างเช่น ท่านอาจจะ
ทํางานกับคณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีภาคเพือ่ ดูว่าโครงการของท่านสามารถขอรับทุนสนับสนุ นจากโรตารีได้
หรือไม่ หรือทํางานกับคณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะของสโมสรเพือ่ ส่งเสริมโครงการ งานหาทุน และ
การมีสว่ นร่วมของชุมชน หรือทํางานกับคณะกรรมการสมาชิกภาพเพือ่ หาศิษย์เก่ามาร่วมในโครงการ
บําเพ็ญประโยชน์ ท่านยังสามารถทํางานกับประธานบริการระหว่างประเทศของภาคเพือ่ ขอรับทรัพยากร
และคําแนะนําเกี่ยวกับการประเมินชุมชนและวางแผนโครงการ Global Grant ทีป่ ระสบความสําเร็จ
ในฐานะประธาน ท่านจะต้องมอบหมายงาน ดังนัน้ จึงต้องพิจารณาตัดสินใจว่าจะใช้ความชํานาญและความ
สนใจของกรรมการอย่างไรให้ดที ส่ี ุด ท่านสามารถเตรียมตัวให้กรรมการโดยดําเนินการดังต่อไปนี้
•
•
•
•
•

แจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการทีก่ ําลังดําเนินอยู่และเป้ าหมาย
จับคู่กรรมการใหม่กบั กรรมการทีม่ ปี ระสบการณ์มากกว่า
ส่งเสริมการสือ่ สารของผูท้ ท่ี ํางานเหมือนกันในสโมสรอื่นๆ
แจ้งกิจกรรมและการประชุมต่างๆ ของภาค
แบ่งปั นทรัพยากรต่างๆ

ร่วมมือกับคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรเพือ่ ทําให้เกิดผลกระทบสูงสุดทัง้ สโมสร การประชุมคณะกรรมการ
บริหารสโมสรเป็ นโอกาสอันดียงิ่ ทีจ่ ะได้พดู คุยกันอย่างต่อเนื่อง

การกําหนดเป้ าหมาย
ในบทบาทของท่าน ท่านต้องมันใจว่
่ าคณะกรรมการได้กําหนดเป้ าหมายและทํางานบรรลุเป้ าหมายประจําปี
ซึง่ สนับสนุนแผนกลยุทธ์ของสโมสร ท่านจะกําหนดเป้ าหมายร่วมกับนายกรับเลือกและผูน้ ําสโมสรรับเลือก
อื่นๆ ในการอบรมภาคประจําปี (District Training Assembly) นายกหรือเลขานุการสามารถใส่เป้ าหมายที่
Rotary Club Central
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เป้ าหมายที่มปี ระสิ ทธิ ภาพ
เป้ าหมายประจําปี ของท่านต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคณะกรรมการและความสนใจของสโมสร
เป้ าหมายควรจะมีลกั ษณะดังนี้ คือ มีสว่ นร่วม วัดผลได้ ท้าทาย สามารถประสบความสําเร็จได้ และมี
กําหนดเวลาชัดเจน (ตัวอย่างเช่น สโมสรของเราจะทําโครงการบําเพ็ญประโยชน์หรือกิจกรรม 2 อย่างที ่
ยังยื
่ น มีอาสาสมัครอย่างน้อย 100 คนเข้ามีสว่ นเกีย่ วข้อง และเป็ นประโยชน์แก่สมาชิกชุมชน 300 คน)

แผนปฏิ บตั ิ การ
ทํางานร่วมกับคณะกรรมการของท่านเพือ่ สร้างแผนปฏิบตั กิ าร ซึง่ ก็คอื ความต่อเนื่องของขัน้ ตอนเล็กๆ ที่
จําเป็ นในการบรรลุเป้ าหมายประจําปี แต่ละเป้ าหมาย ทุกขัน้ ตอนจะต้อง
กําหนดว่าใครจะรับผิดชอบดําเนินการ
ระบุวนั ครบกําหนด
ตัดสินใจว่าจะวัดความก้าวหน้าและความสําเร็จอย่างไร
พิจารณาทรัพยากรทีม่ อี ยูแ่ ล้วและหาทรัพยากรทีต่ อ้ งการให้ได้
ประเมินความก้าวหน้าอย่างสมํ่าเสมอและปรับเป้ าหมายตามความจําเป็ น






การให้แรงจูงใจ
หน้าทีร่ บั ผิดชอบส่วนหนึ่งในฐานะประธาน คือ ทําให้กรรมการของท่านมีแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง จงจําไว้ว่า
กรรมการของท่านเป็ นอาสาสมัคร สิง่ ทีจ่ งู ใจโดยทัวไปได้
่
แก่
ความมันใจว่
่ าเป้ าหมายของคณะกรรมการจะบรรลุความสําเร็จได้ และจะเป็ นประโยชน์แก่สโมสร
และชุมชน
โอกาสในมิตรภาพและการเป็ นเครือข่าย
งานทีม่ อบหมายให้ตอ้ งใช้ความเชีย่ วชาญของกรรมการแต่ละคน
ความพยายามทีจ่ ะทําให้งานของคณะกรรมการมีความสนุกสนาน






งบประมาณ

ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ท่านต้องทํางานร่วมกับประธานคณะกรรมการและเหรัญญิกสโมสรทีจ่ ะหมดวาระ
เพือ่ ปรึกษาหารือเรื่องการเงินทีค่ ณะกรรมการของท่านต้องการ และขอให้รวมการเงินนัน้ เอาไว้ใน
งบประมาณของสโมสร ต้องพิจารณากิจกรรมการหาทุนทีว่ างแผนเอาไว้แล้วด้วย
ท่านต้องดูแลกองทุน ธุรกรรมการเงินและรายงานต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้ ระมัดระวังสถานะของ
งบประมาณตลอดเวลา การประชุมกับเหรัญญิกของสโมสรอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยให้สามารถปฏิบตั กิ ารได้
ทันทีเมื่อมีปัญหาเกิดขึน้
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โอกาสในการบําเพ็ญประโยชน์
ของโรตารี
โครงการต่างๆ ของสโมสรโรตารีทาํ ให้เกิดผลกระทบในชุมชนทัวโลก
่
และให้โอกาสแก่สมาชิกในการเป็ น
เครือข่ายและมีความสนุกสนาน การทําให้สมาชิกของสโมสรทุกคนมีสว่ นเกีย่ วข้องในโครงการจะทําให้ทุก
คนมีสว่ นร่วมในความสําเร็จของสโมสรอยู่เสมอ
ท่านจะเพิม่ ผลกระทบทีส่ โมสรทําและแสดงให้เห็นว่าโรตารีปฏิบตั กิ ารอย่างไรในชุมชนได้โดยการเชิญชวน
ศิษย์เก่าของโปรแกรม ผูน้ ําอายุน้อย มิตรสหาย ครอบครัว ชุมชนทีร่ ่วมโครงการ และเพือ่ นร่วมงานให้เข้า
ร่วมในโครงการของท่าน ความเชีย่ วชาญของพวกเขาจะช่วยปรับปรุงโครงการให้ดขี น้ึ ได้
โรตารีเสนอโปรแกรมเพือ่ เพือ่ นมนุษย์ โปรแกรมวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และโปรแกรมการศึกษา
มากมายทีจ่ ะช่วยสโมสรและภาคให้บรรลุเป้ าหมายในการบําเพ็ญประโยชน์ผ่านการบริการ 5 แนวทาง
• บริการสโมสร
• บริการด้านอาชีพ
• บริการชุมชน
• บริการระหว่างประเทศ
• บริการเยาวชน
ต้องทําให้มนใจว่
ั ่ าสมาชิกรับรูเ้ กีย่ วกับโปรแกรมและกิจกรรมต่างๆ ของโรตารีทช่ี ุมชนของท่านสามารถมี
ส่วนเกีย่ วข้อง
• โปลิ โอพลัส – โปรแกรมของโรตารีซง่ึ สนับสนุ นความพยายามในการขจัดโปลิโอทัวโลก
่
• อิ นเทอร์แรคท์ – สโมสรบําเพ็ญประโยชน์สําหรับเยาวชนอายุ 12-18 ปี อุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารี
ในท้องถิน่
• การแลกเปลี่ยนบริ การชนรุ่นใหม่ – โปรแกรมการแลกเปลีย่ นระหว่างภาคโรตารี 2 ภาค ทีเ่ น้น
อย่างยิง่ เกี่ยวกับการบําเพ็ญประโยชน์เพือ่ เพือ่ นมนุษย์หรือบริการด้านอาชีพทีจ่ ดั ตามความต้องการ
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยและผูใ้ หญ่อายุไม่เกิน 30 ปี
• โปรเจคแฟร์ (Project fairs) – งานในระดับภูมภิ าคทีภ่ าคโรตารีเป็ นเจ้าภาพ เป็ นการแสดงความ
พยายามในการบําเพ็ญประโยชน์ในท้องถิน่ ให้แก่ผรู้ ่วมโครงการระหว่างประเทศทีค่ าดหวัง
• โรทาแรคท์ – สโมสรบําเพ็ญประโยชน์สาํ หรับหนุ่มสาวอายุ 18 ปี ขน้ึ ไป
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• กลุ่มปฏิ บตั ิ การโรแทเรียน (Rotarian Action Groups) – กลุ่มนานาชาติของโรแทเรียน โรทาแรคเทอร์ สมาชิกในครอบครัว ผูร้ ่วมโปรแกรม และศิษย์เก่าโปรแกรมต่างๆ ทีม่ คี วามสนใจและ
ความเชีย่ วชาญเหมือนกันในสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ และสนับสนุนสโมสรและภาคด้วยการทํา
โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องนัน้ ๆ
• กลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ ชุมชนโรตารี (RCC) – กลุ่มของสมาชิกในชุมชนทีม่ ไิ ด้เป็ นโรแทเรียน
ทํางานร่วมกับสโมสรโรตารีอุปถัมภ์ในท้องถิน่ เพือ่ ช่วยประเมินชุมชน วางแผนและดําเนินโครงการ
บําเพ็ญประโยชน์
• ชมรมมิ ตรภาพโรตารี (Rotary Fellowships) – กลุ่มนานาชาติของโรแทเรียน โรทาแรคเทอร์
สมาชิกในครอบครัว ผูร้ ่วมโปรแกรม และศิษย์เก่าโปรแกรมทีม่ ารวมกลุ่มกันตามความสนใจด้าน
อาชีพหรือสันทนาการหรืองานอดิเรกทีเ่ หมือนกัน
• การแลกเปลี่ยนมิตรภาพโรตารี (Rotary Friendship Exchange) – โปรแกรมการแลกเปลีย่ น
ระหว่างประเทศทีเ่ ปิ ดให้โรแทเรียนและมิตรสหายทีม่ ุ่งเน้นการเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมใหม่ๆ และสร้าง
มิตรภาพ สามารถทําให้เกิดการติดต่อเป็ นผูร้ ่วมโครงการระหว่างประเทศได้
• การแลกเปลี่ยนเยาวชนของโรตารี (Rotary Youth Exchange-YE) – โปรแกรมการแลกเปลีย่ น
ระหว่างประเทศสําหรับเด็กนักเรียนอายุ 15-19 ปี ทีส่ ง่ เสริมความเข้าใจระหว่างประเทศและ
สันติภาพ
• รางวัลเยาวชนผู้นําของโรตารี (Rotary Youth Leadership Awards-RYLA) – โปรแกรมการ
อบรมในท้องถิน่ สําหรับผูร้ ่วมโปรแกรมทีม่ อี ายุ 14-30 ปี ทีเ่ น้นความเป็ นผูน้ ํา ความเป็ นพลเมือง
และความเจริญเติบโตของตนเอง
นอกจากนี้ ท่านจะต้องแจ้งให้สมาชิกทราบเกีย่ วกับศูนย์สนั ติภาพโรตารีซง่ึ เป็ นโปรแกรมทุนการศึกษา
ระหว่างประเทศทีใ่ ห้ทุนแก่ผูส้ มัครทีม่ คี ุณสมบัตใิ นระดับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรการพัฒนาด้าน
อาชีพในสาขาการอบรมทีเ่ กี่ยวกับสันติภาพและการแก้ไขข้อขัดแย้ง อ่านคําแนะนําสําหรับโปรแกรมเพือ่
เรียนรูใ้ ห้มากขึน้
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การดําเนิน
โครงการบําเพ็ญประโยชน์
บทบาทของคณะกรรมการของท่านคือ เป็ นผูน้ ําในโครงการของสโมสรเพือ่ ทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงใน
ชุมชนทีท่ ่านทํางานอยู่ โครงการของสโมสรยังให้โอกาสแก่สมาชิกในการเป็ นเครือข่ายและการพบปะ
สังสรรค์กนั ซึ่งสามารถช่วยให้พนั ธสัญญาในโรตารีมคี วามเข้มแข็งขึน้
สําหรับโครงการแต่ละโครงการ คณะกรรมการของท่านต้องกําหนดเวลา ทําการประเมินชุมชนและกําหนด
กฎเกณฑ์ในการวัดความก้าวหน้า ใช้ทรัพยากรและเครื่องมือทีม่ อี ยูส่ ําหรับท่าน กระบวนการในการวางแผน
และดําเนินโครงการบําเพ็ญประโยชน์ของโรตารีมดี งั นี้
1. ประเมิ นสถานการณ์
โครงการบําเพ็ญประโยชน์ทป่ี ระสบความสําเร็จต้องสนองตอบความห่วงใยทีแ่ ท้จริงในปั จจุบนั ใน
ชุมชน และใช้ทรัพย์สนิ ของชุมชนนัน้ เพือ่ ทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีย่ งยื
ั ่ น ประเมินความต้องการ
เพือ่ บ่งชีท้ รัพย์สนิ และความต้องการของชุมชน เอกสารเครือ่ งมือประเมินชุมชน (Community
Assessment Tools) นําเสนอวิธกี ารประเมินชุมชนอย่างหลากหลายทีท่ ่านสามารถใช้ได้ ต้องส่ง
ผลการประเมินชุมชนไปด้วยเมื่อสมัครขอรับทุน Global Grant
2. เลือกโครงการ
การประเมินจะทําให้มหี ลักเกณฑ์ในการเลือกโครงการบําเพ็ญประโยชน์ บางหลักเกณฑ์ทค่ี วร
พิจารณารวมถึงการสนับสนุ นและการมีสว่ นเกี่ยวข้องของชุมชน ประวัตกิ ารบําเพ็ญประโยชน์ของ
สโมสร ทรัพยากรทีม่ อี ยู่สําหรับท่าน ระยะเวลาและความยังยื
่ นของโครงการ
3. วางแผนงาน
กําหนดวัตถุประสงค์ พัฒนาแผนการทํางานและงบประมาณ กําหนดว่าควรจะมีการป้ องกันความ
รับผิดชอบอะไรบ้าง หลังจากเลือกโครงการแล้ว ท่านต้องทํางานกับคณะกรรมการบริหารสโมสรและ
พนักงานของภาคเพือ่ พูดคุยเกีย่ วกับทุนและทรัพยากรอื่นๆ ทีส่ ามารถช่วยในการพัฒนาแผนงานทีม่ ี
รายละเอียดสําหรับโครงการ ติดต่อกับประธานบริการระหว่างประเทศของภาคเพือ่ เชื่อมโยงกับ
ผูเ้ ชีย่ วชาญในท้องถิน่ ภายในครอบครัวโรตารี
4. ดําเนิ นโครงการ
ส่งเสริมโครงการ หาทุน และบริหารกิจกรรมโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ
กําหนดว่าสิง่ ใดทําได้ผลดี และสิง่ ใดไม่ได้ผล บันทึกสิง่ ทีค่ น้ พบในการประเมินและรวมเข้าไว้ใน
กระบวนการวางแผนงานโครงการของสโมสร
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การเริม่ ต้นใช้ทรัพยากรต่อไปนี้ในการเริม่ ต้นโครงการบําเพ็ญประโยชน์
• คําแนะนําเรือ่ งทีเ่ น้นความสําคัญของโรตารี (Rotary’s Areas of Focus) ให้ตวั อย่างของโครงการใน
แต่ละเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญ
• หลักสูตร Rotary’s Areas of Focus ที่ Learning Center มีการนําเสนอโดยพาวเวอร์พอ้ ยท์ทจ่ี ะ
ช่วยให้ความรูเ้ กีย่ วกับเรื่องราวทีต่ ่างๆ ของเรา
• Rotary Showcase ให้ความสําคัญกับโครงการในปั จจุบนั ทีอ่ าจจะเป็ นประโยชน์ในขณะทีว่ างแผน
งานโครงการ
• มีแผนกลยุทธ์และกรณีศกึ ษาของโครงการในเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญ 6 เรื่องที่ My Rotary
๐ กลยุทธ์สาํ หรับโครงการรูห้ นังสือและการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (Basic Education and Literacy
Project Strategies)
๐ กลยุทธ์สาํ หรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน (Economic and Community Development
Project Strategies)
• เพจ Project Lifecycle Resources ให้ความคิดเห็นและทรัพยากรเพิม่ เติมสําหรับการวางแผนและ
ดําเนินงานโครงการบําเพ็ญประโยชน์
จงจําไว้ว่ามีผทู้ ส่ี ามารถช่วยในการวางแผนและดําเนินโครงการของท่านได้ คือ
• ประธานบริการระหว่างประเทศของภาคและผูจ้ ดั การโครงการบําเพ็ญประโยชน์
• โรแทเรียนและครอบครัวและมิตรสหาย
• องค์กรชุมชนต่างๆ
• สมาชิกสโมสรโรทาแรคท์
• ศิษย์เก่าโรตารี
• สมาชิกสโมสรอินเทอร์แรคท์ นักเรียนเยาวชนแลกเปลีย่ นของโรตารี และผูร้ ่วมโปรแกรมไรลา
• สมาชิกกลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี (RCC)
• สมาชิกของสโมสรโรตารีอ่นื ๆ
• กลุ่มปฏิบตั กิ ารโรแทเรียนและชมรมมิตรภาพโรตารี

การติ ดต่อกับสโมสรโรตารีอื่น
นโยบายของโรตารีหา้ มมิให้โรแทเรียนใช้ทรัพยากรเหล่านี้เพือ่ วัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์
• ทําเนียบฉบับทางการ (Official Directory)
• ทําเนียบสโมสรหรือภาค
• ข้อมูลพืน้ ฐานอื่นๆ หรือรายชื่อทีร่ วบรวมไว้ซง่ึ เกีย่ วข้องกับโครงการหรือกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับโรตารี
โรแทเรียนยังถูกห้ามมิให้จดั หาทรัพยากรต่างๆ เหล่านี้แก่ผอู้ ่นื เพือ่ วัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ โปรดแบ่งปั น
นโยบายนี้แก่สมาชิกสโมสรเพือ่ ป้ องกันการใช้ทรัพยากรโรตารีในทางทีผ่ ดิ
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ในบางสถานการณ์ สโมสรโรตารีอาจจะติดต่อกับสโมสรอื่นๆ ในเรื่องทีไ่ ม่เกีย่ วกับงานและกิจกรรมของ
โรตารี ตราบเท่าทีเ่ ป็ นไปตามเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
• สโมสรโรตารีตอ้ งขออนุญาตจากผูว้ ่าการภาคก่อนทีจ่ ะติดต่อกับสโมสรโรตารีอ่นื และต้องแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการติดต่อให้แก่ผวู้ ่าการภาคนัน้ ด้วย
• สโมสรโรตารีจะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการบริหารโรตารีสากลก่อนทีจ่ ะร้องขอการสนับสนุน
ทางการเงินโดยตรงจากสโมสรโรตารีอ่นื หรือจากโรแทเรียนอื่นๆ นอกเหนือจากสมาชิกสโมสรของตน
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ทุนสนับสนุนและโปรแกรม
ของโรตารี
มูลนิธโิ รตารีให้ทุนเพือ่ สนับสนุนโครงการ ทุนการศึกษา และโปรแกรมฝึกอบรมด้านอาชีพของโรตารีมากมาย

District Grants
District Grants ให้ทุนแก่กจิ กรรมระยะสัน้ ทีม่ ขี นาดเล็กทัง้ โครงการเพือ่ เพือ่ นมนุษย์ ทุนการศึกษา และทีม
ฝึกอบรมอาชีพซึง่ ตอบสนองความต้องการในชุมชนของท่านและชุมชนต่างประเทศ

Global Grants
Global Grants สนับสนุ นกิจรรมระหว่างประเทศทีม่ ขี นาดใหญ่ซง่ึ ให้ผลทีว่ ดั ได้และยังยื
่ นในเรื่องทีเ่ น้น
ความสําคัญของโรตารีอย่างน้อยหนึ่งในหกเรื่อง ทุนสนับสนุนเหล่านี้ให้เงินแก่โครงการเพือ่ เพือ่ นมนุษย์ ทีม
ฝึกอบรมอาชีพ และทุนเพือ่ การศึกษาในระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษา ในการเข้าร่วมโปรแกรมทุน
Global Grants สโมสรจะต้องมีผรู้ ่วมโครงการระหว่างประเทศ มีวธิ กี ารหาเพือ่ นร่วมโครงการหลายวิธี เช่น
• หาสโมสรทีก่ ําลังต้องการเพื่อนร่วมโครงการจาก Rotary Ideas
• โพสต์โครงการของท่านที่ Rotary Ideas และร้องขอผูร้ ่วมโครงการ
• ติดต่อกับประธานบริการระหว่างประเทศของภาค เพือ่ เชื่อมโยงกับผูเ้ ชีย่ วชาญในท้องถิน่ ภายใน
ครอบครัวโรตารีซง่ึ มีทกั ษะและประสบการณ์ดา้ นเทคนิคในเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญหกเรื่อง
• เป็ นเครือข่ายกับสมาชิกโรตารีในการประชุมของภาคและการประชุมระหว่างประเทศ
• เข้าร่วมงานโปรเจคแฟร์ทโ่ี รตารีอุปถัมภ์
• ร่วมกับสโมสรโรทาแรคท์ทส่ี โมสรของท่านอุปถัมภ์
• ติดต่อกับสมาชิกโรตารีผ่าน Discussion Group หรือจากไซต์เครือข่ายทางสังคม

การประเมิ นชุมชน
การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน ความต้องการและทรัพย์สนิ ของชุมชนทีท่ ่านกําลังจะช่วยเป็ นขัน้ ตอนสําคัญลําดับ
แรกในการวางแผนโครงการทีม่ ปี ระสิทธิภาพซึง่ จะเกิดผลกระทบทีม่ คี วามหมาย การประเมินชุมชนจะช่วย
สร้างความสัมพันธ์ทม่ี คี ุณค่า ทําให้ผอู้ ยู่อาศัยในชุมชนมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจซึ่งจะช่วยพัฒนาชุมชน
ของพวกเขา และสนับสนุ นพวกเขาให้มสี ว่ นร่วมในการเปลีย่ นแปลงชุมชนอย่างยังยื
่ น สิง่ สําคัญทีส่ ุดคือ
โครงการทีม่ พี น้ื ฐานจากผลการประเมินชุมชนจะมีความยังยื
่ นมากกว่า
สโมสรหรือภาคทีส่ มัครขอรับทุน Global Grant เพือ่ สนับสนุนโครงการเพือ่ เพือ่ นมนุษย์หรือทีมฝึกอบรม
อาชีพต้องทําการประเมินชุมชนเป็ นสิง่ แรกและส่งแบบฟอร์มผลการประเมินชุมชนทีเ่ สร็จสมบูรณ์ พร้อมใบ
สมัคร Global Grants ที่ Grant Center
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ท่านสามารถใช้ District Grant เพือ่ เป็ นทุนสําหรับการประเมินชุมชน เอกสารเครือ่ งมือการประเมินชุมชน
ของโรตารี (Rotary’s Community Assessment Tools) ให้ขอ้ คิดเห็นและวิธกี ารสําหรับการประเมินทรัพย์สนิ
และความต้องการของชุมชน รวมทัง้ การประชุมชุมชน การสํารวจ การสัมภาษณ์ และการทํากลุ่มเป้ าหมาย
ซึง่ ทัง้ หมดเป็ นวิธกี ารทีไ่ ด้รบั การพิสูจน์แล้ว
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การวางแผนงานหาทุน
ควรทํางานร่วมกับคณะกรรมการของสโมสรในการหาทุน งานหาทุนทีป่ ระสบความสําเร็จสามารถสนับสนุน
โครงการทีท่ ําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงแก่ชวี ติ ของผูค้ นอย่างแท้จริง หากสโมสรของท่านเลือกทีจ่ ะจัดงานหา
ทุน จงทําตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
1. กําหนดความต้องการ ตัง้ เป้ าจํานวนเงินทีเ่ ป็ นจุดมุ่งหมายและบ่งชี้ประเภทของงานทีจ่ ะทําให้ได้
เงินจํานวนนัน้ จริง
2. ตัง้ งบประมาณ ตรวจสอบว่าสโมสรมีงบประมาณในการจัดงานเท่าไร กําหนดรายจ่ายและ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงรายได้
3. บ่งชี้ทรัพยากรที่ต้องการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของการหาทุน กําหนดจํานวนคนทีจ่ ําเป็ นใน
การวางแผนและดําเนินการหาทุน ใช้ Rotary Ideas เพื่อช่วยในการวางแผนงานและทํางานให้
บรรลุเป้ าหมายการหาทุน
4. คาดการณ์เกี่ยวกับระบบการจัดการข้อมูลและทรัพยากร (Logistics) เลือกเวลาและสถานที่
ให้เหมาะสม
5. ลดความเสี่ยงให้เหลือน้ อยที่สุด ประเมินว่ากิจกรรมของงานอาจจะนําไปสูค่ วามสูญเสียที่
อาจจะเกิดขึน้ กับสโมสรหรือไม่ และพิจารณาว่าจะหลีกเลีย่ งความสูญเสียเหล่านัน้ ได้อย่างไร
6. จัดอาสาสมัคร กําหนดบทบาทและงานของอาสาสมัคร และให้สมาชิกของชุมชนมีสว่ นเกีย่ วข้อง
แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดงานหาทุน
7. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ทํางานร่วมกับคณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะของสโมสรเพือ่
กําหนดกลุ่มเป้ าหมายของงานทัง้ ในสโมสรและในชุมชน และวางแผนว่าจะเข้าถึงพวกเขาอย่างไร
แจ้งสือ่ เกีย่ วกับงานตามความเหมาะสม ดูทรัพยากรเพือ่ การส่งเสริมได้ท่ี Brand Center
8. จัดงานหาทุน ส่งเสริมให้อาสาสมัครเฝ้ าติดตามความก้าวหน้าของงานหาทุน บันทึกความสําเร็จ
และปั ญหาต่างๆ เพือ่ นําไปอภิปรายระหว่างการประเมินผล
9. จัดการเงิ นทุนอย่างเหมาะสม กําหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นการติดตามก่อนจะรวบรวมเงินทุน และนํา
ฝากในบัญชีทเ่ี ปิ ดขึน้ มาสําหรับงานนัน้ โดยเฉพาะ แจ้งสโมสรและผูบ้ ริจาคว่าจะใช้เงินอย่างไร
10. ยกย่องอาสาสมัคร ผู้บริจาคและผู้อุปถัมภ์ ส่งบัตรขอบคุณเป็ นการส่วนตัว รวมทัง้ รูปถ่ายหรือ
ประกาศนียบัตรตามความเหมาะสม
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11. ประเมิ นความพยายาม บันทึกสิง่ ทีไ่ ด้ผลดีและไม่ได้ผล เพือ่ ให้เป็ นบทเรียนทีจ่ ะใช้ในการหาทุน
ในอนาคต
12. ทําให้มนใจในความสํ
ั่
าเร็จของการหาทุนในอนาคต พูดคุยถึงเรื่องทีห่ ่วงใยและประเด็นสําคัญ
ต่างๆ กับเหรัญญิกรับเลือกและกรรมการใหม่ในคณะกรรมการการจัดหาทุน
ดูความคิดเห็นเพิม่ เติมและทรัพยากรเพือ่ การส่งเสริมได้ท่ี Event Planning Guide ที่ Brand Center ของโรตารี
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การใช้ตราสัญลักษณ์โรตารี
ภาพลักษณ์ขององค์กรทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั และยอมรับ (Masterbrand Signature) (โลโก้ทางการ) ของโรตารี บ่งชี้
ถึงโรตารีและพันธสัญญาในการปรับปรุงชุมชนทัวโลกให้
่
ดขี น้ึ โรตารีสากลเป็ นเจ้าของเครื่องหมายการค้า
และตราสัญลักษณ์แห่งการบริการ (อ้างอิงตราสัญลักษณ์โรตารีและมีอยู่ในรายการคําแนะนําเอกลักษณ์ของ
เสียงและภาพ (Voice and Visual Identity Guidelines) และประมวลนโยบายโรตารี (Rotary Code of Policies) เพือ่ ประโยชน์ของโรแทเรียนทัวโลก
่
เมื่อท่านผลิตตราสัญลักษณ์ของโรตารีขน้ึ มาใหม่ ให้ใช้คาํ แนะนําเอกลักษณ์ของเสียงและภาพ (Voice and
Visual Identity Guidelines) และประมวลนโยบายโรตารี (Rotary Code of Policies) (มาตรา 33) สโมสร
สามารถดาวน์โหลดโลโก้โรตารี โรทาแรคท์ และโปรแกรมอื่นๆ ของโรตารีได้ท่ี Brand Center

แนวทางการตัง้ ชื่อ
ในการตัง้ ชื่อกิจกรรม โครงการ โปรแกรม เว็บไซต์หรือสิง่ พิมพ์ สโมสรโรตารีหรือหน่วยงานอื่นๆ ของโรตารี
ต้องใช้ช่อื ของตน และต้องไม่ใช้แต่เพียงคําว่า “โรตารี” เท่านัน้ สโมสรสามารถเพิม่ ชื่อสโมสรไว้ในชือ่
โครงการ เป็ นต้น ตัวอย่างการตัง้ ชื่อทีเ่ หมาะสม เช่น
• โครงการทําความสะอาดของสโมสรโรตารีอฟี เวนสตัน
• สวนสาธารณะ 100 ปี โรตารีของสโมสรโรตารีเมาเทนซิต้ี
• www.anycityrotaryclub.org
เอกลักษณ์ของสโมสรโรตารีซง่ึ ประกอบด้วยตราสัญลักษณ์โรตารีทเ่ี ป็ นทางการพร้อมด้วยชื่อสโมสรควรจะ
ใช้ในการสือ่ สารทุกประเภทของสโมสร รวมทัง้ เอกสารทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรม โครงการและโปรแกรมของสโมสร
ดูคาํ แนะนําเฉพาะเรื่องสําหรับการตัง้ ชื่อโครงการของสโมสรทีป่ ระมวลนโยบายโรตารี (Rotary Code of
Policies) หรือติดต่อผูแ้ ทนฝ่ ายสนับสนุนสโมสรและภาค

เครื่องหมายโรตารีบนสิ นค้าเพื่อการหาทุน
มีผขู้ ายทีไ่ ด้ลขิ สิทธิเกื
์ อบ 160 รายทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ผลิตสินค้าทีม่ เี ครื่องหมายโรตารีและขายระบบการ
จัดการสโมสร รวมทัง้ เครื่องมือออนไลน์อ่นื ๆ ดูรายชื่อผูม้ ลี ขิ สิทธิทางการเพื
์
อ่ การติดต่อได้ท่ี My Rotary
และ Official Licensees และ Community Marketplace Resources มีเพียงผูข้ ายทีไ่ ด้รบั ลิขสิทธิเท่
์ านัน้ ที่
ได้รบั อนุญาตให้ผลิตและขายสินค้าทีม่ ตี ราสัญลักษณ์โรตารี
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หากสโมสรของท่านต้องการหาทุนสําหรับโครงการโดยการขายสินค้า ท่านสามารถขายผลิตภัณฑ์ทม่ี ตี รา
สัญลักษณ์โรตารีในช่วงเวลาจํากัดตราบเท่าทีท่ ่านขายสินค้าจากผูไ้ ด้รบั ลิขสิทธิจากโรตารี
์
อย่างเป็ นทางการ
และใส่รายละเอียดดังต่อไปนี้เอาไว้บนสิง่ ของ
• ชื่อสโมสรโรตารี หรือ สัญลักษณ์ของสโมสร
• ชื่อโครงการหรืองานหาทุน
• วันเวลาของโครงการ
หากสโมสรต้องการขายสินค้าในโครงการหาทุนระยะยาวจะต้องสมัครขอลิขสิทธิ ์ หากสโมสรต้องการซือ้
สินค้าจากผูข้ ายทีม่ ไิ ด้รบั ลิขสิทธิ ์ ผูข้ ายนัน้ จะต้องได้รบั อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์โรตารีโดยตรงจากโรตารี
สากล โปรดติดต่อ rilicensingservices@rotary.org หากมีคาํ ถามเกีย่ วกับลิขสิทธิ ์
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การจัดการความเสี่ยง
สําหรับโครงการ
ท่านสามารถช่วยปกป้ องทรัพย์สนิ ของสโมสรและป้ องกันตัวท่านเองรวมทัง้ สโมสรจากความรับผิดชอบโดย
การคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความเสีย่ งเกี่ยวกับกิจกรรมสโมสรทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ การตระหนักถึงความเสีย่ ง
และการจัดการกับความเสีย่ งจะช่วยปกป้ องสมาชิก ผูร้ ่วมโปรแกรมและทรัพย์สนิ ของสโมสรได้
ควรประชุมกับเหรัญญิกทีก่ ําลังจะหมดวาระเพือ่ เรียนรูเ้ กีย่ วกับแผนจัดการความเสีย่ งของสโมสร ตรวจสอบ
ดูว่าข้อแนะนําด้านล่างนี้มใี ช้อยู่แล้ว หรือจะต้องกําหนดขึน้ ในระหว่างทีท่ ่านอยู่ในตําแหน่ง
ไม่ว่าท่านจะจัดประชุม งานหาทุน หรือทํางานร่วมกับคนหนุ่ มสาว ความรับผิดชอบในการจัดการความเสีย่ ง
เป็ นส่วนหนึ่งในหน้าทีข่ องท่าน ในบริบทนี้ “การจัดการความเสีย่ ง” หมายถึงกระบวนการในเชิงรุกทีม่ ุ่ง
หมายจะบ่งชีส้ าเหตุแห่งการสูญเสียทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ และพิจารณาว่าจะป้ องกันหรือลดผลกระทบทาง
การเงินได้อย่างไร ในการจัดการความเสีย่ ง ต้องดําเนินการดังนี้
 ทบทวนกิจกรรมจากมุมมองทีว
่ ่า “มีอะไรทีอ่ าจจะผิดพลาดได้?”
 ปรับแก้กจ
ิ กรรมเพือ่ ลดความเสีย่ ง
 ใช้สญ
ั ญาและข้อตกลงเพือ่ กําหนดบทบาทและความรับผิดชอบของทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องให้ชดั เจน
(หารือกับทีป่ รึกษากฎหมายในท้องถิน่ เพือ่ ร่างและทบทวนเอกสารกฎหมายต่างๆ)
 ดําเนินงานตามนโยบาย วิธป
ี ฏิบตั ิ และคําแนะนําทีก่ ําหนดไว้แล้ว
สโมสรควรขอรับคําแนะนําจากทีป่ รึกษากฎหมายและทีป่ รึกษาการประกันภัยเกีย่ วกับการป้ องกัน
ความรับผิด ตัวอย่างเช่น ขอคําแนะนําจากทีป่ รึกษามืออาชีพเกีย่ วกับการจัดตัง้ สโมสร (หรือกิจกรรม) ใน
รูปแบบของบริษทั หรือซือ้ ความคุม้ ครองประกันภัยความรับผิดตามทีเ่ หมาะสม
สโมสรในสหรัฐอเมริกาและในอาณาเขตรวมทัง้ สิทธิครอบครองได้
์
รบั ความคุม้ ครองโดยอัตโนมัตจิ ากการ
ประกันภัยความรับผิดชอบทัวไปและการประกั
่
นภัยในการปฏิบตั งิ านของกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที/่
ลูกจ้างผ่านโปรแกรมทีโ่ รตารีสากลจัดเตรียมการให้ โดยโรแทเรียนในสหรัฐเป็ นผูจ้ ่ายค่าประกันภัย
สโมสรทีอ่ ยู่นอกสหรัฐอเมริกาควรพิจารณาซือ้ ประกันภัยถ้าหากว่ายังไม่มี ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้จาก
ประมวลนโยบายโรตารี (Rotary Code of Policies) มาตรา 72.050
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การจัดการความเสี่ยงสําหรับ
โปรแกรมเยาวชน
เป็ นเรื่องสําคัญทีจ่ ะต้องรูจ้ กั กับความเสีย่ ง เช่น การบาดเจ็บ ป่ วยไข้และการล่วงละเมิดทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กิจกรรมเยาวชนเพือ่ ทีผ่ รู้ ่วมโปรแกรมจะสามารถเลือกสิง่ ทีด่ ที ส่ี ุดในการจัดการกับความเสีย่ งเหล่านัน้ แม้ว่า
การตระหนักรูเ้ พียงอย่างเดียวจะไม่สามารถป้ องกันเหตุการณ์ต่างๆ ได้ แต่สามารถนําไปสูก่ ารพูดคุยและ
การวางแผนอย่างรอบคอบซึง่ จะสามารถลดเหตุการณ์ต่างๆ และผลกระทบได้
พิจารณาสร้างโปรแกรมการจัดการความเสีย่ งในการทํางานกับเยาวชนซึง่ มีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
• พัฒนาและดําเนินนโยบายคุม้ ครองเยาวชนของภาคเพือ่ ป้ องกันและจัดการกับการทารุณกรรมหรือ
การล่วงละเมิดทางกาย ทางเพศและอารมณ์ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้
• กําหนดประมวลการประพฤติปฏิบตั สิ าํ หรับผูใ้ หญ่และเยาวชนทีเ่ กี่ยวข้องในโปรแกรม คัดกรอง
ผูใ้ หญ่ทจ่ี ะทํางานกับเยาวชน
• รักษานโยบายในการเดินทางของเยาวชนทีช่ ดั เจน และมีระบบในการสือ่ สารข้อมูลโดยเฉพาะกับ
บิดามารดาหรือผูป้ กครอง
• ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูว้ ่าการภาคในการทํากิจกรรมใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับผูเ้ ยาว์ ซึ่งเกิดขึน้
ภายนอกชุมชนท้องถิน่ ของพวกเขา หรือซึง่ รวมถึงการพักค้างคืน
• พิจารณาทบทวนนโยบายของภาคเพือ่ ให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับแนวทางของโรตารีทพ่ี ฒ
ั นาโดยคณะ
กรรมการบริหารโรตารีเพือ่ โปรแกรมเยาวชนแต่ละโปรแกรม
• ศึกษาความเสีย่ งและความจําเป็ นในเรื่องประกันภัยเมื่ออุปถัมภ์โปรแกรมหรืองานกิจกรรมสําหรับ
เยาวชน พิจารณาคําถามเหล่านี้
– จะเกิดอะไรขึน้ หากมีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บ?
– จะเกิดอะไรขึน้ หากเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ?
• ทํางานเพือ่ ลดความสูญเสียทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยดําเนินการดังนี้
– จัดซือ้ ประกันภัยความรับผิดอย่างเพียงพอสําหรับภูมภ
ิ าคของท่าน
– จัดทําแผนฉุกเฉินและฝึกปฏิบตั อิ ย่างน้อยหนึ่งครัง้ ในระหว่างโปรแกรม
– สอนผูร้ ่วมโปรแกรมถึงการประพฤติตนทีป
่ ลอดภัยในระหว่างโปรแกรม
ขัน้ ตอนเหล่านี้เป็ นข้อกําหนดในการรับรองโปรแกรมเยาวชนแลกเปลีย่ นของภาค อีกทัง้ ยังเป็ นข้อแนะนํา
สําหรับภาคทีเ่ ข้าร่วมในโปรแกรมอินเทอร์แรคท์ ไรลา หรือกิจกรรมเยาวชนอื่นๆ
สโมสรและภาคควรจะติดต่อกับตัวแทนประกันภัยเพือ่ ตรวจสอบว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุม้ ครองแก่
โปรแกรมเยาวชนเพียงพอหรือไม่ การประกันภัยจะกลายเป็ นประเด็นทีซ่ บั ซ้อนเมื่อภาคหลายๆ ภาคหรือ
สโมสรหลายๆ สโมสรอุปถัมภ์โปรแกรมร่วมกันเพราะแต่ละองค์กรมีความคุม้ ครองทีอ่ าจจะแตกต่างกัน
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ผูม้ สี ว่ นร่วมทุกคน รวมทัง้ เยาวชนและผูจ้ ดั ควรจะรับรองว่ามีการประกันชีวติ และประกันสุขภาพทีม่ คี วาม
คุม้ ครองเพียงพอในระหว่างโปรแกรม กรมธรรม์ประกันสุขภาพมากมายทีใ่ ห้ความคุม้ ครองจํากัดเมื่ออยู่นอก
เขตพืน้ ทีท่ เ่ี จาะจงโดยเฉพาะ ดังนัน้ การระมัดระวังล่วงหน้าจึงเป็ นเรื่องสําคัญอย่างยิง่ เมื่อผูร้ ่วมโปรแกรม
เดินทางหรืออาศัยอยู่ห่างไกลจากบ้านของตน ในกรณีเช่นนี้ ผูร้ ่วมโปรแกรมจะต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยการ
เดินทางทีค่ มุ้ ครองอุบตั เิ หตุและด้านการแพทย์ซง่ึ คุม้ ครองในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
• การเบิกค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์
• การขนส่งศพ
• การอพยพฉุกเฉิน
• การทุพลภาพและเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ
ควรหารือกับทีป่ รึกษาทางกฎหมายก่อนลงลายมือชื่อในข้อตกลงหรือสัญญากับองค์กร ผูร้ บั เหมาหรือผู้
ให้บริการใดๆ เอกสารเหล่านี้อาจจะมีการยกเว้นความรับผิดหรือมีขอ้ ตกลงทีอ่ าจจะทําให้ฝ่ายหนึ่งรอดพ้น
จากการรับผิด และโอนความเสีย่ งมาให้แก่สโมสรหรือภาค โรตารีสากลจะไม่รบั ผิดชอบเกีย่ วกับความป่ วย
ไข้หรือการบาดเจ็บของบุคคล ซึง่ รวมถึงผูร้ ่วมโปรแกรม อาสาสมัครและผูจ้ ดั หรือการสูญเสียทรัพย์สนิ ใดๆ
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับการปฏิบตั แิ ละนโยบายของโปรแกรมเยาวชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพได้จากหลักสูตร
Protecting Youth Program Participants ที่ Learning Center
ถ้อยแถลงในการปฏิ บตั ิ ของโรตารีสาํ หรับการทํางานกับเยาวชน
โรตารีสากลพยายามสร้างสรรค์และรักษาสิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัยสําหรับเยาวชนทุกคนทีม่ สี ว่ นร่วมใน
กิจกรรมของโรตารี โรแทเรียน คู่ครองของโรแทเรียน เพือ่ นผูร้ ่วมโครงการ และอาสาสมัครอื่นๆ จะต้อง
ปกป้ องดูแลเด็กและผูท้ ม่ี อี ายุน้อยอย่างเต็มความสามารถเมื่อมีการติดต่อกันและปกป้ องพวกเขาจากการ
ล่วงละเมิดทางร่างกาย ทางเพศและอารมณ์
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คําถามเพื่อการอภิปราย
ในการอบรมภาคประจําปี
การอบรมภาคประจําปี เป็ นโอกาสอันดียงิ่ ในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูน้ ําสโมสรรับเลือกคนอื่นๆ
คําถามเหล่านี้จะช่วยท่านในการเตรียมตัวสําหรับการอบรม
หน้าทีร่ บั ผิดชอบของคณะกรรมการโครงการบําเพ็ญประโยชน์ของสโมสรมีอะไรบ้าง และหน้าทีข่ องท่านใน
ฐานะประธานมีอะไรบ้าง?

คณะกรรมการของท่านได้รบั มอบหมายให้ทาํ งานตามเป้ าหมายของสโมสรในข้อใด?

ท่านจะพิจารณาอย่างไรว่าโครงการใดจะมีผลกระทบสูงสุดกับชุมชน?

โครงการประเภทใดมีความสําคัญต่อสโมสร และแสดงถึงวิสยั ทัศน์และวัฒนธรรมของสโมสรอย่างไร?

ท่านจะมอบหมายงานอะไรบ้างให้กรรมการและจะสนับสนุนพวกเขาอย่างไร?

ท่านจะทํางานร่วมกับคณะกรรมการอื่นๆ ในสโมสรและภาคอย่างไรในการพัฒนาและส่งเสริมโครงการของ
สโมสร?
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