TAKE ACTION: www.rotary.org

งานของโรตารีเริ่มตนในชุมชน และทุกๆ ชุมชนมีความตองการและ
เรื่องที่นาหวงใยเฉพาะของตน ในขณะที่เราบําเพ็ญประโยชนในรูป
แบบตางๆ นับไมถวน เราไดเนนความพยายามของเราใน 6 เรื่อง
หลักเพื่อเพิ่มพูนผลกระทบใหมากขึ้น เรื่องที่เนนความสําคัญเหลานี้
รวมเอาความตองการของมนุษยชาติที่วิกฤตที่สุดและแผขยายไปทั่ว
โลกเขาไวดวยกัน และเรามีบันทึกความสําเร็จที่พิสูจนไดในการตอบ
สนองเรื่องดังกลาว นั่นคือ
• สันติภาพและการปองกัน / การแกไขขอขัดแยง
• การปองกันและการรักษาโรค
• นํ้าและการสุขาภิบาล
• สุขอนามัยของแมและเด็ก
• การศึกษาขั้นพื้นฐานและการรูหนังสือ
• การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

สมาชิกโรตารีที่กําลังวางแผนงานโครงการบําเพ็ญประโยชนใหมๆ
ควรพิจารณาเรื่องที่เนนความสําคัญเหลานี้ รวมทั้งโอกาสมากมายใน
การทําโครงการที่มีนวัตกรรมใน 6 เรื่องที่เนนความสําคัญ สิ่งพิมพ
ฉบับนี้ใหความรูเบื้องตนในแตละเรื่อง รวมทั้งขอเสนอแนะในการที่
สโมสรโรตารีและภาคและเพื่อนผูรวมบําเพ็ญประโยชนสามารถ
สนองความตองการเหลานี้ไดทั้งในทองถิ่นและตางประเทศ

ทุน Global Grants ของมูลนิธิโรตารี
และเรื่องที่เนนความสําคัญ
ทุกสโมสรและทุกภาคมีสิทธิสมัครขอรับทุน global grants
จากมู ล นิ ธิ โ รตารี เ พื่ อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ ยั่ ง ยื น ที่ มี ผ ล
กระทบสูงในเรื่องที่เนนความสําคัญหนึ่งเรื่องหรือมากกวา
ใน 6 เรื่อง กิจกรรมเหลานั้นอาจจะเปนโครงการเพื่อเพื่อน
มนุษย ทุนการศึกษาและทีมฝกอบรมดานอาชีพ โครงการ
global grant ที่คาดหวังควรจะตองมีแผนงานการติดตาม
และประเมินผลโดยการใชมาตรวัดตางๆ ในแตละเรื่องซึ่ง
กําหนดโดยมูลนิธิฯ เรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎเกณฑของ
global grants ในแต ล ะเรื่ อ งที่ เ น น ความสํ า คั ญ โดยหา
ขอมูลจากถอยแถลงนโยบายเรื่องที่เนนความสําคัญ (Areas
of Focus Policy Statement) ที่ Rotary.org
ROTARY SHOWCASE

สนใจหรือไมวา สโมสรอื่นๆ สรางผลกระทบในเรื่องที่เนน
ความสําคัญอยางไร? ดูที่ Rotary Showcase (www.
rotary.org/showcase) ซึ่งเปนเครื่องมือที่จะทําใหทานได
เห็น แบงปน และกระจายขาวโครงการบําเพ็ญประโยชน
ของโรตารี คนหาแรงบันดาลใจจากเรื่องราวมที่ประสบ
ความสําเร็จจากสโมสรอื่นๆ และเผยแพรขอมูลโครงการ
ของทานเองเพื่อแสดงใหโลกรูวา สโมสรของทานทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไดอยางไร

สันติภาพและการปองกัน / การแกไขขอขัดแยง
ลงมอื กระทํา

การตอบสนองตอขอขัดแยง

ใหการสนับสนุน
แกกลุมที่ถูกมองวา
ไมมีความสําคัญ ซึ่งมี

พลเรือน 20,000 คน

ความเสี่ยงตอความรุนแรง
หรือการปฏิบัติอยาง
โหดราย

พิการหรือเสียชีวิตจากกับระเบิดในแต่ละปี

ลงมอื กระทํา

บงชี้องคประกอบ
ที่เปนกลไกหรือเปน
ตัวเรงรัด ในความขัดแยง
และดําเนินการเพื่อทําให
ทุเลาลง

ประชาชน 51 ล้านคน
ลงมอื กระทํา

ใหการบรรเทาทุกข

แกผูซึ่งหนีออกจากพื้นที่
ที่มีความขัดแยง

ถูกย้ายถิน� ฐานเพราะการขัดแย้งทีใ� ช้อาวุธและ
การปฏิบตั ิอย่างโหดร้าย
คําแนะนําสูความสําเร็จ
าเพ็ญประโยชนซึ่งให
1 วางแผนงานโครงการบํ
ผูที่มีสวนไดสวนเสียในชุมชนทั้งหมดรวมทั้งสตรี
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พลเมืองที่ไมไดรับความสําคัญ เชน กลุมชาติพันธุ
หรือศาสนาที่เปนชนกลุมนอย และฝายตรงขามใน
ขอขัดแยง
เขาใจและเคารพในกฎหมายและจารีตประเพณีของ
ชุมชนทุกแหงที่ทานบําเพ็ญประโยชน

90% ของผูท้ เี� สียชีวติ
จากการขัดแย้งทีใ� ช้อาวุธเป็ นพลเรือน
และอย่างน้อยทีส� ุดครึง� หนึง� เป็ นเด็ก

ลงมอื กระทํา

ชวยเหลือเด็กๆ
ที่กําพรา บาดเจ็บ
หรือตกใจกลัว
จากความขัดแยง

การปองกันขอขัดแยง / การสรางสันติภาพ
เชื�อกันว่ามีทหารทีเ� ป็ นเด็ก 300,000 คน
(เด็กชายและเด็กหญิงอายุตํา� กว่า 18 ปี ) ซึ�งมีส่วนเกีย� วข้อง
ในความขัดแย้งทัว� โลก
คําแนะนําสูความสําเร็จ
บทบาทสมมติและกีฬาเพื่อสอนเด็กๆ และผูใหญวัยหนุมสาวถึงวิธีการที่
1 ใช
เหมาะสมทางสังคมในการจัดการกับขอขัดแยง
อบรมผูนําทองถิ่นเกี่ยวกับกลยุทธในการปองกันและไกลเกลี่ยขอขัดแยง เชน

2 สนับสนุนเวทีสนทนาในชุมชนและริเริ่มการแกปญหาความขัดแยงที่เปนทางเลือก
3

โดยถือเปนสวนหนึ่งของโครงการบําเพ็ญประโยชน
ทํางานรวมกับนักศึกษาทุนสันติภาพของโรตารี
และผูเชี่ยวชาญรวมทั้งองคกรที่เกี่ยวกับ
ลงมือกระทํา
การปองกันขอขัดแยง

ลงมือกระทํา

รวมเอากลยุทธ
ในการแกไขและ
การไกลเกลี่ยขอขัดแยง
ไวในโครงการบําเพ็ญประโยชน
ซึ่งโรงเรียนในทองถิ่น สถานเลี้ยง
เด็กกําพรา ที่ทํางาน และ
ศูนยชุมชนตางๆ มีสวนรวม

คัดสรรผูสมัครรับทุน
การศึกษาสันติภาพของโรตารี
ในแตละป มีการใหทุนสันติภาพ
ถึง 100 ทุน เพื่อศึกษาที่
ศูนยสันติภาพของโรตารี
ในมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วโลก

ลงมือกระทํา
ลงมอื กระทํา

มีสวนรวมใน
กิจกรรมมิตรภาพและ
การบําเพ็ญประโยชน

กับสโมสรโรตารีในสวนอื่นๆ
ของโลก เพื่อสงเสริม
ความเขาใจและสันติภาพ

ดําเนินโครงการที่เกี่ยวของ

กับสาเหตุที่เปนรากเหงาของ
ขอขัดแยง เชน ความยากจน

ความไมเทาเทียมกัน ความตึงเครียด
ในกลุมชาติพันธุ การขาดโอกาสใน
การศึกษาและการแจกจาย
ทรัพยากรอยางไมเทาเทียม

การปองกันและการรักษาโรค

การปองกันโรค
ประชาชน 1 พันล้านคน

ในแต่ละปี ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคเขตร้อนทีถ� ูกมองข้าม เช่น
ไข้เลือดออก และโรคเรื� อน
คําแนะนําสูความสําเร็จ
1 ปรึกษากับโรแทเรียนที่มีความเชี่ยวชาญดานการแพทยหรือสาธารณสุข
สื่อสารกับโรงพยาบาล คลีนิก มหาวิทยาลัยในทองถิ่นและในภูมิภาค รวมทั้งกระทรวงทบวงกรม

2 ดานสุขภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงการทํางานซํ้าซอนและเพื่อใชประโยชนจากทรัพยากรในทองถิ่น
ชักชวนใหผูทํางานเพื่อชุมชนและอาสาสมัครดานสุขภาพและการแพทยมารวมกิจกรรม

3 การใหภูมิคุมกันโรค

เปนเพื่อนรวมโครงการกับองคกรสุขอนามัยในชุมชนที่ประสบความสําเร็จ

4 เพื่อทําใหการบริการในปจจุบันมีความเขมแข็งและขยายตัวออกไป

กร
ลงมอื ะทํา

ชวยให
ภูมิคุมกันโรค
แกประชาชน
เพื่อตอสูกับ
โรคติดตอตางๆ

ลงมือกระทํา

สนับสนุนโปรแกรม
การศึกษาดานสุขภาพ

ซึ่งอธิบายถึงการระบาดของโรค
และสงเสริมวิธีการลดความเสี่ยง
ตอการแพรเชื้อ

สุขอนามัย

2.4 ล้านตําแหน่งด้านการแพทย์ พยาบาล

นางผดุงครรภ์ และผูช้ ่วยดูแลด้านสุขภาพทีม� ีความชํานาญเป็ นทีต� อ้ งการทัว� โลก

57 ประเทศ

มีเจ้าหน้าทีส� าธารณสุขน้อยกว่า 23 คนต่อประชากรทุกๆ 10,000 คน
คําแนะนําสูความสําเร็จ
วมกับสถานีอนามัยในทองถิ่นเพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ดึงดูดความสนใจของ
1 ทํเจาางานร
หนาที่อนามัยซึ่งมีความชํานาญหลากหลาย การขาดแคลนทักษะดานใดดานหนึ่ง
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โดยเฉพาะ อาจทําใหเกิดภาระมากเกินไปสําหรับเจาหนาที่สถานีอนามัยและจํากัด
การดูแลที่สามารถจัดใหได
ทําใหมั่นใจวามีสิ่งอํานวยความสะดวกในการอบรมในที่ซึ่งบุคลากรทํางานและอาศัย
อยูเพื่อปรับปรุงอัตราการรักษาเจาหนาที่

ลงมือกระทํา

สนับสนุน
การอบรมและ
การใหความรูอยางตอเนื่อง
แกผูที่ทํางานดานสุขภาพ
รวมทั้งใหทุนการศึกษา
เงินเดือน และการยกยอง
แกสาธารณชน

ประชาชน
100 ล้านคน

ถูกผลักเข้าสู่ความยากจนในแต่ละปี
เนือ� งจากค่ารักษาพยาบาล

1 ใน 6 ของประชาชน
ทัวโลกไม่
�
สามารถจ่ ายเงินเพือ� สุขอนามัยได้

ลงมอื กระทํา

ปรับปรุงและ
ขยายโอกาส ในการ

รับบริการดานสุขอนามัย
ในราคาถูกหรือฟรี
ในพื้นที่ที่มีบริการ
ไมเพียงพอ

คําแนะนําสูความสําเร็จ
1 ใหความสําคัญกับการสนับสนุนสถานีอนามัยชุมชนในระยะยาว
ทํางานรวมกับระบบสุขภาพสากล เพื่อเพิ่มการเขาถึงเครื่องมือ

2 อุปกรณ และโปรแกรมสุขอนามัยที่ทันสมัยที่สุด

รวบรวมเทคโนโลยีใหมๆ เชน mHealth ซึ่งสามารถเขาถึงได

3 โดยอุปกรณไรสายเคลื่อนที่ เพื่อขยายการเขาถึงสถานีอนามัย
ใหมากยิ่งขึ้น

นํ้าและการสุขาภิบาล

สุขาภิบาลและสุขอนามัย
ประชาชน 2.5 พันล้านคน
ขาดโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขอนามัยทีเ� พียงพอ

ลงมอื กระทํา

ปรับปรุงสิ่งอํานวย
ความสะดวกดาน
สุขาภิบาลใหดีขึ้น

คําแนะนําสูความสําเร็จ
หลีกเลี่ยงการกําหนดวิธีการแกปญหาใหแกชุมชน ใน

1 ทางกลับกัน ควรทํางานรวมกับชุมชนเพื่อพิจารณาสิ่ง
2

ที่เหมาะสมที่สุด
จงจําไววาสําหรับเรื่องของระบบสุขาภิบาลและสุขอนามัย
นั้น มีผูที่เสียชีวิตจากการกระหายนํ้านอยมาก แตมีคนนับ
ลานๆ คนที่เสียชีวิตจากเชื้อโรคที่เกิดจากนํ้าซึ่งสามารถ
ปองกันได

โดยการจัดสรางสวมสาธารณะ
ที่ระบายของเสียลงทอระบาย
หรือบริเวณที่ปดกั้น
อยางปลอดภัย

เด็ก 1,400 คน

เสียชีวิตในแต่ละวันจากโรคท้องร่วง ซึ�งมีสาเหตุ
มาจากการขาดสุขอนามัยและนํ�าทีไ� ม่ปลอดภัย

ลงมอื กระทํา

สงเสริมอุปนิสัย
ในการมีสุขอนามัยที่ดี

โดยการใหความรู การลางมือ
อยางถูกตองดวยสบูและนํ้าสามารถ
ชวยลดจํานวนผูปวยดวยโรค
ทองรวงลงไดถึง
รอยละ 35

ปรับปรุงคุณภาพของนํ้าและโอกาสในการเขาถึงนํ้า
คําแนะนําสูความสําเร็จ
วมกับชุมชนในการ
1 ทํจัดางานร
ตั้งคณะกรรมการนํ้า
และระบบคาธรรมเนียมนํ้า
เพื่อใหสามารถดําเนินการ
ผลิตไดตอเนื่อง และ
บํารุงรักษาระบบได

ลงมอื กระทํา

กอนที่จะขุดหรือเจาะบอนํ้า

2 แหงใหม ตองวางแผนดวย

สรางบอนํ้า

เพื่อสูบนํ้าใตดิน
จากชั้นหินที่อุมนํ้าไว

ลงมือกระทํา
จัดทําระบบ

การเก็บกักนํ้าฝน
เพื่อเก็บรักษานํ้าฝน
เอาไวใชดื่มกิน หรือ
เติมเต็มชั้นดิน
ที่สามารถอุมนํ้าได

ความรอบคอบ เพื่อใหมั่นใจวา
จะไดนํ้าที่ปลอดภัยและบอนํ้าจะมี
ความยั่งยืนตามสภาวะแวดลอม
พิจารณาใชเทคโนโลยีและอุปกรณที่รัฐรับรอง เพื่อใหมั่นใจไดวามี

3 อะไหลและสามารถจัดการซอมบํารุงได

6 ชัว� โมง

ต่อวัน คือเวลาทีส� ตรีในชนบทบางแห่ง
ของอาฟริกาต้องใช้เพือ� เก็บรวบรวมนํ�า
จากแหล่งทีห� ่างไกล

ลงมือกระทํา

สงเสริมวิธีการแก
ปญหาที่ใชเงินนอย

เชน การใชคลอรีนเม็ดหรือ
ขวดพลาสติกที่สัมผัสแสงแดดได
เพื่อปรับปรุงคุณภาพนํ้า
ใหดีขึ้น

ประชาชน 748 ล้านคน
ไม่มีน� าํ สะอาดดืม�

ลงมือกระทํา

จัดใหมีขีดความ
สามารถที่จะบําบัดนํ้าที่
บานได โดยการใชเครื่องกรอง
การฆาเชื้อโรคดวยแสงแดด
หรือเทคนิคการรวมตะกอน
เพื่อบําบัดนํ้าใหดื่มได
โดยปลอดภัย

สุขอนามัยของแมและเด็ก

สุขอนามัยของเด็ก

ลงมือกระทํา
พัฒนาหรือสนับสนุนโปรแกรม

การใหภูมิคุมกันโรคและ
ยาปฏิชีวนะ โรคหัด มาลาเรีย

ปอดบวม เอดสและทองรวง
เปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิต
ในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ขวบ

เด็ก 6.3 ล้านคน
ลงมือกระทํา

ปองกันการถายทอด
เชื้อ HIV จากแมสูลูก
โดยการใชยาแอนตี้ไวรัส
และการเลี้ยงดวยนมผง
ดัดแปลงสําหรับทารก

ทีม� ีอายุตํา� กว่า 5 ขวบ เสียชีวิตใน
แต่ละปี จากทุพโภชนาการและขาด
สุขอนามัยทีด� ีพอ

ลงมือกระทํา

ผนวกความพยายาม
ในเรื่องนํ้า สุขาภิบาล และ
สุขอนามัยเขาไวดวยกันเพื่อ

เพิ่มพูนโภชนาการของเด็กใหสูงสุด
โรคทองรวงจากนํ้าสกปรกทําให
ภาวะทุพโภชนาการของเด็ก
รุนแรงขึ้น

ลงมอื กระทํา

สงเสริม
โภชนาการที่ดี

รวมทั้งสงเสริมการ
เลี้ยงลูกดวยนมแม

การดูแลมารดาขณะตั้งครรภ
และการคลอดบุตร

ลงมอื กระทํา

จัดหาชุด
เครื่องมือทําคลอด

อนามัย
การเจริญพันธุ
สตรี
222
ล้านคน

ผู้ประสงค์จะชะลอหรือ
หลีกเลี่ยงการมีบุตร แต่ขาด
โอกาสในการคุมกำเนิดที่
ถูกต้องปลอดภัย

ลงมือกระทํา

ใหความรูเกี่ยวกับ
- และโอกาส ในการคุมกําเนิด

การสนองตอบความตองการในเรื่อง
การคุมกําเนิดเพียงอยางเดียว
สามารถชวยลดจํานวน
การเสียชีวิตของมารดา
ไดเกือบถึง 1 ใน 3
คำแนะนำสูความสำเร็จ
ใชเวลาในการทำความเขาใจถึง
ความเชื่อของผูรับประโยชนที่คาดหวัง
ในเรื่องการคุมกำเนิด และสงภาวะ
การสื่อสารที่เปดกวางและไมชี้นำ
เพื่อสรางความสัมพันธในการทำงานที่ดี
ในชุมชน

ใหแกผูมีวิชาชีพ
ดานสุขภาพ

1 ใน 39 คน

ของสตรีในอาฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา
เสียชีวิตระหว่างตั้งครรภ์และคลอดบุตร

80% ของการเสียชีวิต
ของมารดา
่ ่

เป็นเรืองทีสามารถป้องกันได้
ด้วยบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับการอบรม
คำแนะนำสูความสำเร็จ

ทำใหมั่นใจวามีความยั่งยืนโดยชวยใหชุมชน

1 ทองถิ่นสามารถทำโปรแกรมการอบรมดานสุขภาพ
2
3

เองได
ปรึกษากับสมาชิกโรตารีที่ไดรับการอบรมดานสุขอนามัย
ของมารดาและเด็กมาแลว เชน นางผดุงครรภ สูติแพทย
และนรีแพทย
ทำงานรวมกับองคกรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องสุขภาพของมารดาและเด็ก

ลงมอื กระทํา

สนับสนุน
โปรแกรม
การอบรม
ที่มีการรับรอง
อยางเปนทางการ
ใหแกผูมีวิชาชีพ
ดานสาธารณสุข

การศึกษาขั้นพื้นฐานและการรูหนังสือ

การอบรมครู
ครูอกี 1.7 ล้านคน

เป็นที่ต้องการทั่วโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษา
ในระดับประถมที่เป็นสากล
คำแนะนำสูความสำเร็จ
พัฒนาความสัมพันธระยะยาวกับครู เพื่อทำใหมั่นใจวาพวกเขามีโอกาส

1 รับการอบรมและมีวัสดุอุปกรณที่ทันสมัย

ปรึกษากับเจาหนาที่ฝายการศึกษาเพื่อวางแผนโปรแกรมการอบรมครู

2 และหลักสูตรการเรียนการสอน

ลงมอื กระทํา

สงทีมฝกอบรม
ดานอาชีพ ไปชวยอบรม
การพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
ในชุมชนชนบท

ก
ลงมอื ระทํา

จัดการอบรมครู

และจัดหา
วัสดุอุปกรณการเรียน
ที่จําเปน

กร
ลงมอื ะทํา

เปนอาสาสมัคร
ในโปรแกรม
หลังโรงเรียนเลิก
หรือสอนหนังสือ

สนับสนุนนักเรียนนักศึกษา

เด็่ ก 57 ล้านคน

ทัวโลกไม่ได้เรียนหนังสือ

ลงมือกระทํา

กร
ลงมอื ะทํา

สนับสนุนโปรแกรม
การรูหนังสือแบบมุง
ประสบการณภาษา (CLE)

โปรแกรม
การรูหนังสือ
ของผูใหญ

โปรแกรมคาใชจายตํ่าที่เนนหนัก
ในเรื่องของกิจกรรมและเนื้อหา
ซึ่งสามารถใชไดผลดีกับทั้ง
เด็กและผูใหญ

781 ล้านคน

ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีไม่รู้หนังสือ
ร้อยละ 60 เป็นสตรี

พัฒนา

กร
ลงมอื ะทํา

เปนพี่เลี้ยง

ดูแลนักเรียน
นักศึกษาใน
ชุมชนของทาน

ลงมือกระทํา

สงเสริมการสมัคร
เขาเรียนหนังสือและ

ปองกันการขาดเรียนจากสาเหตุ
ของสุขภาพ โดยการอุปถัมภ
โปรแกรมอาหารโรงเรียนและ
จัดหานํ้าดื่มสะอาด
รวมทั้งระบบสุขาภิบาล

คำแนะนำสูความสำเร็จ
กำจัดอุปสรรคในการศึกษาของเด็กผูหญิง อันเกิด

1 จากความเชื่อทางวัฒนธรรม ความหวงใยในความ

2
3

ปลอดภัยและความตองการใหเด็กผูหญิงเสียสละ
เพื่อเศรษฐกิจของครัวเรือน ความเสมอภาคทางเพศ
เปนสิ่งจำเปนตอการพัฒนาชุมชนใหยั่งยืน
ใหนักเรียน ผูปกครอง ครูอาจารยและผูบริหารมี
สวนรวม เพื่อทำใหมั่นใจวาทานจะไดรับการสนับสนุน
ในการทำงาน
ทำงานรวมกับองคกรชุมชนในทองถิ่นที่สามารถ
ใหคำแนะนำและสนับสนุนทรัพยากรในการจัด
โปรแกรม CLE

การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

การทำใหเกิดรายไดและเงินออม
ประชาชน
190
ล้
า
นคน
่
่
ได้รับสินเชือรายย่อยเพือดำเนินกิจกรรมต่างๆ

ลงมือกระทํา

ลงมือกระทํา

ทํางานรวมกับ
สถาบันการเงินสินเชื่อ
เพื่อรายยอยในทองถิ่น

เพื่อสรางโอกาสในการเขาถึง
บริการดานการเงิน และ
ชวยจัดโครงสรางพื้นฐาน
ทางการเงินในชุมชน

พัฒนาทรัพยากร
สําหรับการธนาคารเคลื่อนที่

ซึ่งทํางานรวมกับสถาบันการเงิน
สินเชื่อเพื่อรายยอย โทรศัพท
เคลื่อนที่ซึ่งสามารถใชเพื่อฝากเงิน
และโอนเงิน จะชวยเพิ่มโอกาส
ในระบบธนาคารในชุมชน
ที่กําลังพัฒนา

คำแนะนำสูความสำเร็จ
เมื่อสนับสนุนโครงการบำเพ็ญประโยชนในชุมชนที่กำพลังพัฒนา การจัดซื้อสินคา

1 และอุปกรณตางๆ ในทองถิ่นจะชวยกระตุนเศรษฐกิจ และเปนการหลีกเลี่ยงคาใชจาย
2

ในการขนสงที่ไมจำเปน
กอตั้งกลุมบำเพ็ญประโยชนชุมชนโรตารี (RCC) และชวยใหพวกเขาสามารถปฏิบัติงานได
สมาชิกกลุมบำเพ็ญประโยชนชุมชนโรตารีอยูในสถานะที่มีลักษณะเฉพาะที่สามารถบงชี้
อุปสรรคในความกาวหนาทางเศรษฐกิจของชุมชน และสามารถชวยพัฒนาวิธีการแก
ปญหาที่ยั่งยืนได

การสรางงานและการเปนผูประกอบการ
ประชาชน
1.4
พั
น
ล้
า
นคน
่
่ ่

ซึงเกือบครึงหนึงมีงานทำ มีชวี ติ อยูด่ ว้ ย
เงินรายได้นอ้ ยกว่า 1.25 เหรียญต่อวัน

ลงมอื กระทํา

ลงมอื กระทํา

สงทีมฝกอบรมดานอาชีพ

ไปสอนผูนําทางธุรกิจ
ในชุมชนที่กําลังพัฒนา
ถึงวิธีการสรางแผนงานธุรกิจ
และการทําบัญชีการเงินที่ถูกตอง

ขยายโอกาสใน
การฝกอบรมดานอาชีพ
ในองคกรไมแสวงหากําไร
ในทองถิ่น โดยรวมถึง
โปรแกรมจัดหางาน

คำแนะนำสูความสำเร็จ
สนับสนุนผูประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก
ในชุมชนที่กำลังพัฒนา ความสำเร็จของผูนำ
ธุรกิจในทองถิ่นจะเพิ่มพูนโอกาสในการจางงาน
ในชุมชนเปนทวีคูณ

ลงมอื กระทํา

ทํางานรวมกับ
สหกรณที่ใหการอบรม

จัดหาการลงทุนรวมทางเศรษฐกิจ
และการเปนเจาของทรัพยสิน
ใหแกสมาชิก โดยมี
โครงสรางที่เปน
ประชาธิปไตย

ลงมือกระทํา

จัดหาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ ใหแกสหกรณ
เพื่อเพิ่มพูนผลผลิต
และการขาย
ในตลาดทองถิ่น

ทรัพยากรเพิ่มเติม
ดูรายละเอียดจากทรัพยากรวัฏจักรของโครงการ (Lifecycle of a Project)
ที่ Rotary.org เกี่ยวกับการดำเนินโครงการบำเพ็ญประโยชน รวมทั้ง
การประเมินชุมชน การรวมมือกับฝายอื่นๆ กลยุทธเพื่อความยั่งยืน และ
วิธีการประเมินผล
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