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มููลนิธิิ ิโรตารีี
มูู ล นิิ ธิิโ รตารีีช่่ วย ให้้โ รแทเรีียน สามารถ
เพิ่่�มพูนู ความเข้้าใจระหว่่างกัันในโลก ไมตรีีจิติ
และสัันติิภ าพ ด้้วยการปรัับปรุุงสุุข ภาพ
จััดให้้มี กี ารศึึกษาที่่�มี คุี ุณภาพ ปรัับ ปรุุง
สิ่่�ง แวดล้้อ ม และบรรเทาความยากจน มููลนิิธิิ
เป็็ นองค์์กรไม่่แสวงหาผลกำำ�ไรซึ่่�ง ได้้รับั การ
สนัับสนุุ นจากการบริิจาคโดยสมััครใจของ
สมาชิิกโรตารีีและมิิตรของมููลนิิธิที่่ิ �มีวิี สัิ ยทั
ั ศน์
ั ์
ที่่�จะทำำ�ให้้โลกดีีกว่่าเดิิมเท่่านั้้�น การสนัับสนุุ น
นี้้�เป็็ นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ที่่�จะทำำ�ให้้โครงการที่่�ได้้รับทุ
ั ุน
สนัับสนุุ นจากมููลนิิธิเิ กิิดขึ้้น� ได้้ อัันจะนำำ �มาซึ่่�ง
การปรัับปรุุงชุุมชนที่่มี� คี วามขาดแคลนให้้ดีขึ้้ี น�
อย่่างยั่่�งยืืน

โปลิิโอพลััส (POLIOPLUS)
การขจััดโรคโปลิิโอให้้หมดไปเป็็ นเรื่่�องที่่�มีลำี �ดั
ำ บั ความสำำ�คัญ
ั สููงสุุดในความปรารถนาดีีต่่อ
เพื่่�อนมนุุ ษย์์ของโรตารีี โรตารีีเริ่่มต้
� น้ โปรแกรมนี้้�ในปีี ค.ศ.1985 ในปีี 1988 เมื่่�อโรตารีี
เริ่่มต้
� ้นทำำ�งานกัับผู้้�ร่่วมโปรแกรมในโครงการความคิิดริเิ ริ่่ม� ในการขจััดโปลิิโอให้้หมดไป
จากทั่่�วโลก (Global Polio Eradication Initiative) มีีผู้้�ป่่วยด้้วยโรคโปลิิโอมากกว่่า
350,000 รายในกว่่า 125 ประเทศ ตั้้�งแต่่นั้้นม
� า เด็็กๆ เกืือบ 3 พัันล้า้ นคนได้้รับั
ภููมิคุ้้�มกั
ิ นั โรคโปลิิโอและจำำ�นวนผู้้�ป่่วยโรคโปลิิโอลดลงถึึงร้้อยละ 99.9
จนถึึงปีี 2020 การบริิจาคให้้แก่่ความพยายามในการขจััดโปลิิโอทั่่�วโลกของโรตารีี
รวมทั้้�งเงิินที่่ไ� ด้้รับั การสมทบจากมููลนิิธิบิิ ลิ ล์์และเมลิินดาเกทส์์ เป็็ นเงิินมากกว่่า
2 พัันล้า้ นเหรีียญสหรััฐแล้้ว

ทุุนสนัับสนุุ นโปลิิโอพลััส (PolioPlus Grants)
ทุุนสนัับสนุุ นโปลิิโอพลััสให้้เงิินเพื่่อ� ความพยายามในการขจััดโรคโปลิิโอในประเทศที่่�มี ี
การระบาดและประเทศที่่�มีคี วามเสี่่ย� งของโรค ทุุนนี้้�สนัับสนุุนการรณรงค์์ให้้ภูมิู คุ้้�มกั
ิ นั โรค
และการติิดตามเฝ้้ าระวัังการแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโปลิิโอ
ทุุนสนัับสนุุ นโปลิิโอพลััสได้้รับั เงิินจากกองทุุนทั่่ �วไปของโปลิิโอพลััสและจากการบริิจาค
เงิินทุนจั
ุ ดั สรรของภาค (DDF)
หน่่ วย งานที่่�เ ป็็ น ผู้้�ร่่ วม โครงการหลััก เช่่ น องค์์ก ารอนามััย โลก (WHO) และองค์์ก าร
UNICEF เป็็ นผู้้�ยื่�น่ เสนอโครงการในเบื้้�องต้้น คณะกรรมการมููลนิิธิจิ ะพิิจารณาอนุุ มัติั ทุิ ุน
สนัับสนุุนโปลิิโอพลััสในการประชุุมปกติิตามกำำ�หนดการ

ทุุนสนัับสนุุ นโปลิิโอพลััสพาร์์ทเนอร์์ (PolioPlus Partners Grants)
ทุุนสนัับสนุุ นโปลิิโอพลััสพาร์์ทเนอร์์สนัับสนุุ นการกระตุ้้�นสัังคมแบบเร่่งด่่วนและโครงการ
การเฝ้้ าระวัังโรคที่่�เสนอโดยประธานคณะกรรมการโปลิิโอพลััสในประเทศที่่�มีลำี ำ�ดับั ความ
สำำ�คัญ
ั สููง มีีการพิิจารณาอนุุมัติั ใิ บสมััครทุุนตลอดทั้้�งปีี และได้้รับั เงิินจากกองทุุนทั่่ �วไปของ
โปลิิโอพลััส
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ทรััพยากรสำำ�หรับั โปลิิโอพลััส (PolioPlus Resources)

 End Polio Now Newsletter: จดหมายข่่าวที่่�ให้้ข้อ้ มููลปัั จจุุบันั และข่่าวสารเกี่่�ยวกับั
ความพยายามในการกวาดล้้างโปลิิโอ ออกเดืือนเว้้นเดืือน
 End Polio Now Poster: โปสเตอร์์ที่่แ� สดงโลโก้้และกราฟฟิิ ค End Polio Now
 เข็็ม End Polio Now: เข็็มติดิ เสื้้อ� ที่่�มีโี ลโก้้ End Polio Now
 ใบปลิิว Top 5 Reasons to Eradicate Polio: เน้้นความสำำ�คัญ
ั ของ 5 เหตุุผลหลัักใน
การบรรลุุผลสำำ�เร็็จเป็็ นโลกที่่�ปลอดจากโปลิิโอ
ดููรายละเอีียดและทรััพยากรเพิ่่�มเติิมที่่� endpolio.org

2

ทุุนสัันติิภาพโรตารีี

(ROTARY PEACE FELLOWSHIPS)
ทุุนสันติ
ั ภิ าพโรตารีีช่่วยให้้บุุคคลสามารถศึึกษาต่่อในระดัับบััณฑิิตศึึกษาในสาขาที่่�
เกี่่�ยวกับสั
ั นติ
ั ภิ าพ เช่่น การพััฒนาระหว่่างประเทศ การศึึกษาสัันติภิ าพหรืือการแก้้ไข
ความขััดแย้้ง หรืือประกาศนีียบััตรการพััฒนาวิิชาชีีพในด้้านการศึึกษาสัันติภิ าพและ
ความขััดแย้้งที่่�ศููนย์์สันติ
ั ภิ าพโรตารีี 1 ใน 7 แห่่ง
ทุุนการศึึกษาจะรวมค่่าเดิินทาง ค่่าเล่่าเรีียน ค่่าที่่�พักั ค่่าเดิินทางไปกลัับและค่่าอาหาร
และค่่าใช้้จ่า่ ยสำำ�หรัับการฝึึกงานและการเรีียนภาคสนาม เป็็ นทุนุ การศึึกษาที่่�ได้้รับั
การสนัับสนุุ นจากกองทุุนกลางที่่�ภาคต่่างๆ บริิจาคเงิิน DDF การบริิจาคแบบมีีระยะ
เวลากำำ�หนด (Term Gift) กองทุุนถาวรของโรตารีี และกองทุุนโลก
ภาคสามารถยื่่�นใบสมััครของผู้้�ที่่มี� คุี ุณสมบััติไิ ด้้ไม่่จำำ�กัดจำ
ั ำ�นวน และไม่่มีค่ี ่าใช้้จ่่าย
ก่่อนวัันที่่� 1 กรกฎาคมเพื่่�อคััดเลืือกจากการแข่่งขัันทั่่ �วโลก ผู้้�สมััครต้้องส่่งใบสมััคร
ให้้ภาคภายในวัันที่่� 15 พฤษภาคม เพื่่อ� ให้้ภาคมีีเวลาในการพิิจารณาใบสมััคร สััมภาษณ์์
และส่่งแบบฟอร์์มการรัับรองใบสมััครไปยัังมููลนิิธิโิ รตารีี มีีการคััดเลืือกผู้้�สมััครมากถึึง
50 คน ในระดัับปริิญญาโท และ 80 คนในระดัับประกาศนีียบััตรการพััฒนาวิิชาชีีพใน
แต่่ละปีี ผู้้�สมััครที่่�ได้้รับั อนุุมัติั ทุิ นุ จากคณะกรรมการมููลนิิธิจิ ะได้้รับั แจ้้งภายในวัันที่่�
15 พฤศจิิกายน

ทรััพยากรสำำ�หรับั ทุุนสัันติิภาพโรตารีี

(Rotary Peace Fellowships Resources)
 Peace in Action: จดหมายข่่าวที่่�ให้้ข้อ้ มููลปัั จจุุบันั และข่่าวสารเกี่่�ยวกับทุ
ั ุนสันติ
ั ภิ าพ
ของโรตารีี ออกเดืือนเว้้นเดืือน
 Certificate postcard: โปสการ์์ดที่่ใ� ห้้ข้อ้ มููลเกี่่�ยวกับั ศููนย์์และโปรแกรมในระดัับ
ประกาศนีียบััตร
 Master’s postcard: โปสการ์์ดที่่�ใ ห้้ข้้อ มููล เกี่่�ยวกั บั ศููน ย์์แ ละโปรแกรมในระดัับ
ปริิญ ญาโท
 Rotary Peace Fellowships presentation: ภาพรวมของโปรแกรมศููน ย์์
สัันติภิ าพโรตารีี
 Become a Peacebuilder District: วิิธีกี ารที่่�ภาคสามารถสนัับสนุุนทุนสั
ุ นติ
ั ภิ าพ

ดููรายละเอีียดและทรััพยากรเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� rotary.org/peace-fellowships
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โปรแกรมของมููลนิธิิ ิโรตารีีที่่มี� ีมููลค่่าไม่่น้อ้ ยกว่่า 2 ล้้านเหรีียญสหรััฐ
(PROGRAMS OF SCALE)

ทุุนสนัับสนุุนของโรตารีีนี้้�สร้้างขึ้้น� จากขอบเขต ผลกระทบและความยั่่�งยืืนของโครงการ
บำำ�เพ็็ญประโยชน์์ของโรตารีีที่่ป� ระสบความสำำ�เร็็จในเรื่่อ� งที่่�เน้้นความสำำ�คัญ
ั ของเรา
ซึ่่�งสามารถสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานที่่�มีขน
ี าดใหญ่่ขึ้้น� และระยะเวลายาวนานขึ้้�น
ทุุนสนัับสนุุนนี้้�ส่ง่ เสริิมพลัังแก่่สมาชิิกโรตารีีในการทำำ�งานกัับผู้้�ร่วม
่ โครงการที่่�มี ี
ประสบการณ์์ในการดำำ�เนิินโครงการที่่�มีขน
ี าดใหญ่่และผลกระทบสููง ซึ่่�งจะเป็็ นประโยชน์์
แก่่ผู้้�ด้อ้ ยโอกาสจำำ�นวนมากทั่่�วพื้้�นที่่ท� างภููมิศิ าสตร์์ที่่มี� คี วามสํําคััญ
มููลนิิธิโิ รตารีีให้้ทุนุ สนัับสนุุน 2 ล้้านเหรีียญสหรััฐ จำำ�นวนหนึ่่�งทุุนในแต่่ละปีี แก่่
โปรแกรมฯ ที่่�อุุปถััมภ์โ์ ดยสโมสรหรืือภาคโรตารีี ซึ่่�งทำำ�งานโดยการร่่วมมืือกัันอย่่าง
เข้้มแข็็งกัับพันธมิ
ั ติ ร ทุุนสนัับสนุุนแต่่ละทุุนจะช่่วยทำ�ำ ให้้โปรแกรมมีีขนาดใหญ่่ขึ้้น� หรืือ
ขยายขอบข่่ายในเวลามากกว่่า 3-5 ปีี เพื่่อ� สร้้างการเปลี่่ยน
� แปลงที่่�ยั่่ �งยืืน
กระบวนการสมััครที่่�มีกี ารแข่่งขัันกำ�ำ หนดให้้ส่ง่ ภาพรวมของโปรแกรมในรููปแบบของ
บัันทึกึ แนวความคิิด (Concept Note) เป็็ นขั้้น� ตอนแรก และภายหลัังจึึงส่่งโปรแกรมใน
รายละเอีียดที่่เ� ป็็ นรูปู แบบของข้้อเสนอ (Proposal) สำำ�หรัับบัันทึกึ แนวความคิิดนั้้น�
ผู้้�สมััครควรจะเตรีียมส่ง่ ภาพรวมของโปรแกรมตามหลัักฐานและได้้วางแผนงานโดย
การปรึึกษาหารืือกัับผู้้�มีส่ี วน
่ ได้้ส่วน
่ เสีียหลัักแล้้ว ซึ่่�งจะเป็็ นการเพิ่่�มโอกาสในการดำำ�เนิิน
งานให้้ประสบความสำำ�เร็็จและมีีความยั่่�งยืืน สำำ�หรัับขั้้น� ตอนของการจััดทำ�ำ ข้้อเสนอนั้้�น
การเฝ้้ าติิดตามการประเมิินผล และแผนงานการเรีียนรู้้�ควรจะบููรณาการอย่่างเต็็มรูปู แบบ
เข้้าไว้้ในโปรแกรมเพื่่อ� การวััดผลกระทบ
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ทุุนสนัับสนุุ น (GRANTS)
มููลนิิธิโิ รตารีีให้้ทุนุ เพื่่อ� สนัับสนุุนโครงการ ทุุนการศึึกษาและการอบรมหลากหลายอย่่างที่่�
ดำำ�เนิินการโดยสมาชิิกโรตารีีทั่่ �วโลก

ทุุนสนัับสนุุ นระดัับภาค (DISTRICT GRANTS)

ทุุนสนัับสนุุ นระดัับภาคเป็็ นเงิินก้้อนที่่�ให้้เพีียงครั้้�งเดีียวซึ่่�งทำำ�ให้้สโมสรและภาค
สามารถตอบสนองความต้้องการเร่่งด่่วนในชุุมชนของตนและในต่่างประเทศได้้ ภาค
อาจจะขอใช้้เงิินทุนจั
ุ ดั สรรสำำ�หรัับภาค (District Designated Fund - DDF) ได้้มากถึึง
ร้้อยละ 50 ต่่อปีี (ดูู “กองทุุนประจำำ�ปีี-เงิินปัันส่วน
่ ” ที่่�หน้้า 10) เพื่่อ� สนัับสนุุ นกิจิ กรรมที่่�
ภาคและสโมสรอุุปถััมภ์์ รวมถึึงทีีมผู้้�ฝึึกอบรมด้้านอาชีีพ ทุุนการศึึกษา โครงการบำำ�เพ็็ญ
ประโยชน์์เพื่่อ� เพื่่อ� นมนุุ ษย์์และโปรแกรมเยาวชนที่่�สอดคล้้องกัับพันธกิ
ั จิ ของมููลนิิธิิ

ทุุนสนัับสนุุ นระดัับโลก (GLOBAL GRANTS)

ทุุนสนัับสนุุ นระดัับโลกให้้โอกาสแก่่สโมสรและภาคได้้มีส่ี ่วนร่่วมในกิิจกรรมที่่�เน้้น
ความสำำ�คัญ
ั ทางกลยุุทธ์์และมีีผลกระทบสููง เป็็ นทุุนที่่ใ� ห้้แก่่โครงการเพื่่อ� เพื่่อ� นมนุุ ษย์์
ระหว่่างประเทศที่่�มีขน
ี าดใหญ่่ ทีีมผู้้�ฝึึกอบรมด้้านอาชีีพและทุุนการศึึกษาในระดัับ
ปริิญญาตรีีและบััณฑิิตศึึกษาที่่�มีคี วามยั่่�งยืืนและวััดผลได้้ในเรื่่�องที่่�เน้้นความสำำ�คัญ
ั ของ
โรตารีี (ดููหน้้า 6) หนึ่่�งเรื่่�องหรืือมากกว่่า
ความยั่่�งยืืนมีีความหมายแตกต่่างกัันไปในแต่่ละองค์์กร สำำ�หรัับมููลนิิธิโิ รตารีีแล้้ว
ความยั่่�งยืืนหมายถึึงการแก้้ไขปัั ญหาตามความต้้องการของชุุมชน ในวิิถีที างซึ่่�ง
ชุุมชนที่่ไ� ด้้รับั ประโยชน์์จะสามารถดำำ�เนิินกิจิ กรรมต่่างๆ ต่่อไปได้้หลัังจากการให้้
ทุุนเสร็็จสิ้้น� ลง
โครงการทุุนสนัับสนุุนระดัับโลกมีีงบประมาณขั้้�นต่ำ��ำ 30,000 เหรีียญ ผูุุ้��อุุปถััมภ์ทุ์ นุ สามารถ
ใช้้การผนวกรวมเงิิน DDF เงิินสดและการบริิจาคโดยตรง รวมถึึงรายได้้จากกองทุุนถาวร
เพื่่อ� ให้้ทุนุ แก่่ทุนุ สนัับสนุุนระดัับโลก
มููลนิิธิจิ ะสมทบเงิินจากกองทุุนโลกร้้อยละ 80 ให้้กับั การบริิจาคเงิิน DDF กองทุุนโลกจะ
สมทบเงิินให้้สูงู สุุด 400,000 เหรีียญ แต่่ไม่่มีขั้้ี นต่ำ
� ��ำ
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การบริิจาคเงิินสดจะไม่่ได้้รับั การสมทบจากกองทุุนโลกอีีกต่่อไป แต่่ยังั คงช่่วยเป็็ น
เงิินทุุนให้้แก่่ทุุนสนัับสนุุ นระดัับโลกได้้ ผู้้�อุุปถััมภ์์ทุุนสนัับสนุุ นระดัับโลกจะต้้อง
จ่่ายเงิินเพิ่่�มอีีกร้้อยละ 5 สำำ�หรัับการบริิจาคเงิินสดเข้้าทุุนสนัับสนุุ นระดัับโลกเพื่่�อ
เป็็ นค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการบริิจาคนั้้�น ทุุนสนัับสนุุ นระดัับโลกทั้้�งหมด
จะต้้องได้้รับั การอุุปถััมภ์์จากสโมสรหรืือภาค 2 แห่่ง คืือผู้้�อุุปถััมภ์์เจ้้าภาพในประเทศ
ซึ่่�งดำำ�เนิินกิิจกรรมและผู้้�อุุปถััมภ์์ระหว่่างประเทศซึ่่�งอยู่่�นอกประเทศนั้้�น
เมื่่�อวางแผนโครงการทุุนสนัับสนุุ นระดัับโลกเพื่่�อสนัับสนุุ นโครงการเพื่่�อเพื่่�อนมนุุ ษย์์
หรืือทีีมผู้้�ฝึึ กอบรมด้้านอาชีีพ ผู้้�อุุปถััมภ์์จะต้้องทำำ�การประเมิินชุุมชน (Community
Assessment) อย่่างละเอีียดซึ่่ง� จะเป็็ นการสำำ�รวจถึึงความห่่วงใยเร่่งด่่วนในที่่�ตั้้ง� โครงการ
พร้้อมทั้้�งทรััพยากรที่่�มีอี ยู่่�ของชุุมชนที่่จ� ะใช้้เพื่่อ� จััดการปัั ญหาความห่่วงใยเหล่่านั้้�น ผลการ
ประเมิินจะต้้องสื่่�อไปถึึงการออกแบบโครงการและต้้องส่่งไปพร้้อมใบสมััคร ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ที่่�เ ป็็ น โรแทเรีียนในท้้อ งถิ่่�น และศิิษ ย์์เ ก่่ า โรตารีีส ามารถให้้คำำ� แนะนำำ �ที่่�มี ค่ี ่า ตั้้�ง แต่่ เ ริ่่�ม
กระบวนการวางแผน

ทุุนสนัับสนุุ นเพื่่อ� ตอบสนองต่่อภััยพิบัิ ติั ิ

(DISASTER RESPONSE GRANTS)
ทุุนสนัับสนุุ นของโรตารีีส่่งเสริิมความพยายามในการบรรเทาทุุกข์์และฟื้้� นฟููในพื้้�นที่่�
ที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากภััยพิบัิ ติั ทิ างธรรมชาติิภายในช่่วง 6 เดืือนที่่�ผ่า่ นมา ภาคที่่�มี ี
คุุณสมบััติใิ นพื้้�นที่่ที่่� ไ� ด้้รับั ผลกระทบอาจจะสมััครขอรัับทุนุ ได้้ถึงึ 25,000 เหรีียญ ขึ้้น� อยู่่�
กัับเงิินทุนที่่
ุ มี� อี ยู่่� ภาคสามารถสมััครขอรัับทุนุ สนัับสนุุนเพิ่่�มเติิมหลัังจากที่่�ได้้รายงาน
ทุุนสนัับสนุุนฯ ก่่อนหน้้านี้้�แล้้ว เงิินจากทุุนสนัับสนุุนนี้้�สามารถใช้้เพื่่อ� จััดหาสิ่่�งของ
เครื่่อ� งใช้้พื้้น� ฐาน เช่่น น้ำำ�� อาหาร ยารัักษาโรค และเสื้้อ� ผ้้า ภาคที่่�ขอรัับความช่่วยเหลืือ
จะต้้องรัับผิดช
ิ อบในการกำำ�หนดความต้้องการของชุุมชนที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบจากภััยพิบัิ ติั ิ
และควรจะทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิดกั
ิ บั เจ้้าหน้้าที่่�และกลุ่่�มชุุมชนในท้้องถิ่่�น เพื่่อ� เป็็ นหลัักประกััน
ว่่าการให้้ทุนุ เป็็ นไปตามความต้้องการเหล่่านั้้�น

เรื่่อ� งที่่�เน้้นความสำำ�คัญ
ั (Areas of Focus)

โครงการเพื่่�อเพื่่�อนมนุุ ษย์์ต่่างๆ นัักศึึกษาทุุนและทีีมผู้้�ฝึึกอบรมด้้านอาชีีพทั้้�งหมดที่่�
ได้้รับทุ
ั ุนสนัับสนุุ นระดัับโลก จะต้้องมีีเป้้ าหมายโดยเฉพาะในเรื่่อ� งที่่�เน้้นความสำำ�คัญ
ั ของ
มููลนิิธิหิ นึ่่�งเรื่่อ� งหรืือมากกว่่า ดัังต่่อไปนี้้�
 การสร้้างเสริิมสัันติภิ าพและป้้ องกัันความขััดแย้้ง (Peacebuilding and conflict
prevention)
 การป้้ องกัันและรัักษาโรค (Disease prevention and treatment)
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	น้ำำ�� สุุขาภิิบาลและสุุขอนามััย (Water, sanitation, and hygiene)
	สุุขอนามััยของแม่่และเด็็ก (Maternal and child health)
 การศึึกษาขั้้�นพื้้น� ฐานและการรู้้�หนัังสืือ (Basic education and literacy)
 การพััฒนาเศรษฐกิิจชุุมชน (Community economic development)
	สิ่่�งแวดล้้อม (Environment)
อ่่านเป้้ าหมายเฉพาะของแต่่ละเรื่่อ� งที่่�เน้้นความสำำ�คัญ
ั ได้้จากถ้้อยแถลงนโยบายเรื่่อ� ง
ที่่�เน้้นความสำำ�คัญ
ั (Areas of Focus Policy Statements)

การมีีคุุณสมบััติิและการดููแลเงิินของมููลนิธิิ ิ

(Qualification and Stewardship)
สิ่่� งที่่�ภาคต้้องทำำ�
การที่่�จะมีีส่่วนร่่วมในทุุนสนัับสนุุ น ภาคต้้องทำำ�กระบวนการการมีีคุุณสมบััติทิ าง
ออนไลน์์ให้้สมบููรณ์์ โดยภาคต้้องยิินยอมทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ�ด้้านการเงิินและการดููแล
การเงิินในบัันทึกึ ความเข้้าใจ (MOU) ของภาค ทุุกภาคต้้องจััดสััมมนาการจััดการ
ทุุนสนัับสนุุน (Grant Management Seminar) ให้้เป็็ นส่วน
่ หนึ่่�งของกระบวนการที่่�ทำ�ำ ให้้
สโมสรมีีคุณ
ุ สมบััติด้ิ วย
้

สิ่่� งที่่�สโมสรต้้องทำำ�
สโมสรต้้องทำำ�กระบวนการมีีคุุณสมบััติใิ ห้้ครบถ้้วนทุุกปีี เพื่่�อให้้มีสิี ทิ ธิิขอรัับทุุน
สนัับสนุุ นระดัับโลก โดยสโมสรจะต้้องส่่งสมาชิิกหนึ่่�งคนหรืือมากกว่่าไปร่่วมการ
สััมมนาการจััดการทุุนสนัับสนุุ นของภาค ลงนามและปฏิิบัติั ติ ามบัันทึกึ ความเข้้าใจของ
สโมสร และทำำ�ตามข้้อกำำ�หนดเพิ่่�มเติิมในการมีีคุุณสมบััติติ ามที่่�ภาคกำำ�หนด

กระบวนการสมััครขอรัับทุุนสนัับสนุุ น

(Grant Application Process)
เมื่่�อมีีคุุณสมบััติแิ ล้้ว สโมสรและภาคสามารถส่่งใบสมััครขอรัับทุุนสนัับสนุุ นระดัับภาค
และระดัับโลก ผ่่าน Grant Center ผู้้�ขอรัับทุนุ การศึึกษาจากทุุนสนัับสนุุนระดัับโลกที่่�
จะเริ่่มศึ
� กึ ษาในเดืือนสิิงหาคม กัันยายน หรืือตุุลาคม ต้้องส่่งใบสมััครให้้มูลู นิิธิภิ ายใน 30
มิิถุุนายน ใบสมััครที่่�เกี่่�ยวกับั การเดิินทางต้้องส่่งก่่อนวัันเดิินทาง 90 วััน

ในการสมััครขอรัับทุุนสนัับสนุุ นเพื่่�อตอบสนองต่่อภััยพิบัิ ติั ิ ผู้้�ว่่าการภาคและประธาน
มููลนิิธิโิ รตารีีภาคต้้องกรอกใบสมััครให้้สมบููรณ์์ และส่่งไปที่่� grants@rotary.org
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การรายงาน (Reporting)

ภาคจะต้้องส่่งรายงานฉบัับสุุดท้า้ ยที่่�บันทึ
ั กึ การรัับจ่่ายของทุุนสนัับสนุุ นระดัับภาคให้้
มููลนิิธิภิ ายใน 12 เดืือนหลัังจากที่่�ผู้้�อุุปถััมภ์ไ์ ด้้รับทุ
ั นุ หรืือภายใน 2 เดืือนหลัังจากที่่�เงิิน
สนัับสนุุนก้้อนสุุดท้้ายถููกใช้้จ่่ายออกไป ผู้้�อุุปถััมภ์์ทุุนสนัับสนุุ นระดัับภาคและ ทุุน
สนัับสนุุ นเพื่่อ� ตอบสนองต่่อภััยพิบัิ ติั ิ จะต้้องส่่งรายงานความก้้าวหน้้าฉบัับแรกภายใน
12 เดืือนที่่�ได้้รับั การจ่่ายเงิินทุุนครั้้�งแรก หลัังจากนั้้�น ต้้องส่่งรายงานความก้้าวหน้้ า
ภายใน 12 เดืือน หลัังจากวัันที่่�รายงานฉบัับก่่อนหน้้าได้้รับั การยอมรัับ ต้้องส่่งรายงาน
ฉบัับสุุดท้า้ ยภายใน 2 เดืือนหลัังจากเสร็็จสิ้้น� โครงการ รายงานทุุนสนัับสนุุนระดัับภาค
และระดัับโลกจะต้้องส่่งผ่่าน Grant Center ส่่วนรายงานทุุนสนัับสนุุนเพื่่อ� ตอบสนอง
ต่่อภััยพิบัิ ติั จิ ะต้้องส่่งไปที่่� grants@rotary.org

ทรััพยากรสำำ�หรับั ทุุนสนัับสนุุ น (Grants Resources)

 Giving & Grants: จดหมายข่่า วราย 3 เดืือนที่่�ใ ห้้ข้้อ มููล เกี่่�ยวกั บั การหาทุุน และทุุน
สนัับสนุุน
	คำำ�แนะนำำ�สำ�ำ หรัับทุนุ สนัับสนุุนระดัับโลก (A Guide to Global Grants): ทรััพยากร
สำำ�หรัับสโมสรและภาคเกี่่�ยวกับั การจััดการทุุนสนัับสนุุ นระดัับโลก
 แผนการเรีียนรู้้�การสััมมนาการจััดการทุุนสนัับสนุุน (Grant management Seminar
Learning Plan): ชุุดหลัักสููตร 9 หลัักสููตรในระบบออนไลน์์ที่่� Learning Center ของ
โรตารีีที่่เ� ป็็ นเครื่่�องมืือให้้สโมสรและภาคสำำ�หรัับการสมััครและจััดการทุุนสนัับสนุุ น
ระดัับโลก
 เครื่่อ� งมืือประเมิินชุมชน
ุ
(Community Assessment Tools): คำำ�แนะนำำ�และทรััพยากร
สำำ�หรัับสโมสรเพื่่อ� การประเมิินชุมชน
ุ
	คำำ �ถ ามที่่�พ บบ่่ อ ยในเรื่่�อ งการส่่ ง เสริิม โครงการ (Project Enhancement
Frequently Asked Questions): ทรััพ ยากรในการยกระดัับ ความเชี่่�ยวชาญ
ในท้้องถิ่่�นและการเข้้าถึึงทรััพยากรเพื่่อ� พััฒนาโครงการทุุนสนัับสนุุ นระดัับโลก
 ทรััพยากรวงจรของโครงการ (Project Lifecycle Resources): ทรััพยากรที่่�จะช่่วย ใน
ทุุกขั้้�นตอนของการดำำ�เนิินโครงการทุุนสนัับสนุุ นระดัับโลก
 ข้้อตกลงและเงื่่อ� นไขสำำ�หรัับทุนุ ระดัับภาคและระดัับโลกของมููลนิิธิโิ รตารีี (Terms and
Conditions for Rotary Foundation District Grants and Global Grants)
	ถ้้อยแถลงนโยบายเรื่่อ� งที่่�เน้้นความสำำ�คัญ
ั (Areas of Focus Policy Statements)
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ศิิษย์์เก่่าโรตารีี (ROTARY ALUMNI)
มููลนิิธิโิ รตารีีมีเี รื่่อ� งราวที่่�เป็็ นประวััติศิ าสตร์์อันน่
ั ่าภาคภููมิใิ จในการให้้ทุนุ การศึึกษาและ
การแลกเปลี่่ยน
� ด้้านอาชีีพแก่่ผู้้�ร่่วมโปรแกรมมากกว่่า 130,000 คน โรตารีีได้้พิจิ ารณา
อดีีตผู้้�มีีส่่วนร่่วมในโรตารีีดังั ต่่อไปนี้้�ให้้เป็็ นศิษิ ย์์เก่่า คืือ โรทาแรคท์์ อิินเทอร์์แรคท์์
การแลกเปลี่่ยน
� เยาวชน และโปรแกรมการพััฒนาความเป็็ นผู้้�นำำ�ของเยาวชนโรตารีี
(RYLA) และทุุนการศึึกษาและโปรแกรมในระดัับภูมิู ภิ าคและท้้องถิ่่�น
ในฐานะบุุคคลที่่�มีคี วามสามารถพิิเศษและอุุทิศิ ตน ศิิษย์์เก่่ารู้้�จัักโรตารีีเป็็ นอย่่างดีีและ
ร่่วมวิสัิ ยทั
ั ศน์
ั ์ ในการส่่งเสริิมความเข้้าใจระหว่่างกัันในโลกและสัันติภิ าพ เป็็ น
ผู้้�สนัับสนุุ นที่่ท� รงพลัังของโรตารีี เนื่่�องจากพวกเขาคืือหน้้าตาของกิิจกรรมของโรตารีี
และแสดงถึึงการอุุทิศิ ตนแก่่ชุมชน
ุ โลก ศิิษย์์เก่่าทำำ�หน้้าที่่�เป็็ นอาสาสมััครในโครงการ
บริิการระหว่่างประเทศในท้้องถิ่่�น รวมทั้้�งเป็็ นสมาชิิกโรตารีีมุ่่�งหวัังและผู้้�บริิจาคมุ่่�งหวััง
ของมููลนิิธิโิ รตารีี พวกเขาพร้้อมที่่�จะไปเป็็ นผู้้�บรรยายในงานต่่างๆ ของโรตารีี ติิดต่่อ
กัับประธานศิิษย์์เก่่าของภาคเพื่่อ� ขอข้้อมููลศิิษย์์เก่่าที่่�พร้้อมจะมีีส่วนร่
่ วม
่ ในกิิจกรรมของ
สโมสร

ทรััพยากรสำำ�หรับั ศิิษย์์เก่่า (Alumni Resources)

 Rotary Alumni Association of the Year nomination form: แบบฟอร์์มการเสนอชื่่�อ
รางวััลสมาคมศิิษย์์เก่่าแห่่งปีี
 Rotary Alumni Association of the Year recipients brochure: แผ่่นพับที่่
ั อ� ธิิบายถึึง
ผู้้�ได้้รับั รางวััลในอดีีต
 แบบฟอร์์มการเสนอชื่่อ� Rotary Alumni Global Service Award
 แผ่่นพับั Rotary Alumni Global Service Award recipient: อธิิบายถึึงผู้้�ได้้รับั รางวััล
ในอดีีต
	คำำ�ถามที่่�พบบ่่อยเกี่่�ยวกับั สมาคมศิิษย์์เก่่า: ครอบคลุุมข้้อมููลพื้้�นฐานเกี่่�ยวกับั สมาคม
ศิิษย์์เก่่าโรตารีี
 ชุุดเครื่่�องมืือสำำ�หรัับศิษิ ย์์เก่่า: ข้้อมููลสำำ�หรัับโรแทเรีียนทุุกคนที่่�ทำ�ำ งานร่่วมกับศิ
ั ษิ ย์์เก่่า
ดููรายละเอีียดและทรััพยากรเพิ่่�มเติิมที่่� rotary.org/alumni หรืืออีีเมล alumni@rotary.org
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การให้้ทุุนของมููลนิธิิ ิ (FOUNDATION FUNDING)
มููลนิิธิโิ รตารีีแปลงเงิินบริจิ าคของท่่านไปสู่่�โครงการที่่�เปลี่่ยน
� แปลงชีีวิติ ของผู้้�คนมากมาย
ทั้้�งในประเทศและทั่่�วโลก ในฐานะที่่�เป็็ นเครื่่อ� งมืือการกุุศลของโรตารีี เราใช้้ประโยชน์์จาก
เครืือข่่ายทั่่�วโลกของโรแทเรีียนที่่อุ� ุทิศิ เวลา เงิิน และความเชี่่�ยวชาญให้้แก่่เรื่่อ� งที่่�มีลำี �ดั
ำ บั
ความสำำ�คัญ
ั ของมููลนิิธิิ เช่่น การขจััดโปลิิโอ และการส่่งเสริิมสันติ
ั ภิ าพ

กองทุุนประจำำ �ปีี-เงิินปัั นส่่วน (Annual Fund-SHARE)

กองทุุนประจำำ�ปีี-เงิินปัันส่วน
่ เป็็ นแหล่่งทุุนเบื้้�องต้้นสำ�ำ หรัับกิจิ กรรมต่่าง ๆ อย่่างกว้้างขวาง
ทั้้�งในท้้องถิ่่�นและระหว่่างประเทศของมููลนิิธิโิ รตารีี
โรแทเรีียนทุกุ คนบริิจาคทุุกปีี (EREY) เป็็ นความคิิดริเิ ริ่่ม� ในการหาทุุนที่่มุ่� งุ� หมายจะ
กระตุ้้�นการสนัับสนุุนกองทุุนประจำำ�ปีีของมููลนิิธิิ ซึ่่�งขอให้้สมาชิิกโรตารีีทุกุ คนมีีส่วนร่
่ วม
่
ดัังนี้้�
	บริิจาคเข้้ากองทุุนประจำำ�ปีีทุกุ ปีี
	มีีส่วนร่
่ วม
่ ในโปรแกรมหรืือทุุนสนัับสนุุนของมููลนิิธิทุิ กุ ปีี
เงิินบริจิ าคให้้แก่่มูลู นิิธิโิ รตารีีจะถููกแปลงไปสู่่�ทุุนสนัับสนุุนเพื่่อ� เปลี่่ยน
� แปลงชีีวิติ ผู้้�คน
มากมายโดยผ่่านกองทุุนประจำำ�ปีี-เงิินปัันส่วน
่
เงิินบริจิ าคให้้กองทุุนประจำำ�ปีี-เงิินปัันส่วน
่ จะถููกแบ่่งดัังนี้้�
	ร้้อยละ 47.5 เข้้าบััญชีีกองทุุนโลก
	ร้้อยละ 47.5 เข้้าบััญชีีกองทุุนจัดั สรรของภาค (DDF)
	ร้้อยละ 5 เข้้าบััญชีีค่า่ ใช้้จ่า่ ยในการดำำ�เนิินงาน
มููลนิิธิใิ ช้้เงิินในส่่วนของกองทุุนโลกเพื่่อ� จ่่ายให้้แก่่โปรแกรมและทุุนสนัับสนุุนต่่าง ๆ
ทั่่�วโลกซึ่่�งจััดให้้ทุกุ ภาคโรตารีี ภาคจะใช้้ส่วน
่ แบ่่งของเงิินทุนจั
ุ ดั สรรของภาค (DDF)
เพื่่อ� ให้้ทุนุ แก่่โปรแกรมและทุุนสนัับสนุุนของมููลนิิธิติ ามแต่่จะเลืือกใช้้
รอบระยะเวลาการจััดทุนข
ุ องมููลนิิธิโิ รตารีีทำ�ำ ให้้สามารถนำำ�เงิินบริจิ าคของภาคมาใช้้ได้้
หลัังจาก 3 ปีี ที่่ไ� ด้้รับั เงิินมา รอบระยะเวลา 3 ปีี ดังั กล่่าวเป็็ นการให้้เวลาแก่่ภาคเพื่่อ�
วางแผนโครงการและกิิจกรรมต่่าง ๆ และยัังทำำ�ให้้มูลู นิิธิสิ ามารถนำำ�เงิินบริจิ าคไปลงทุุน
ได้้ เช่่น ร้้อยละ 47.5 ของเงิินบริจิ าคที่่�ได้้รับั ในปีี ค.ศ. 2021-22 จะจััดให้้ใช้้จ่า่ ยได้้ในปีี
2024-25
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คณะกรรมการมููล นิิ ธิิโ รตารีีภ าคตััดสิ ิน ใจว่่ า จะใช้้ทุุ นจั ดั สรรของภาค (DDF) อย่่างไร
โดยการหารืือร่่วมกับั สโมสรในภาค ภาคอาจจะเลืือกใช้้เงิิน DDF ได้้มากถึึงร้้อยละ 50
(ซึ่่�งอาจจะรวมถึึงดอกผลที่่�สามารถใช้้ได้้จากกองทุุนถาวร-ระบบปัั นส่่วน) เพื่่�อเป็็ น
ทุุนสนัับสนุุ นระดัับภาคในรููปแบบเงิินก้้อน ภาคอาจจะใช้้ DDF ส่่วนที่่เ� หลืืออยู่่�สำ�ำ หรัับ
ทุุนสนัับสนุุนระดัับโลกหรืือบริิจาค ทางเลืือกของการบริิจาค มีีอาทิิ โปรแกรมโปลิิโอพลััส
โปรแกรมการสร้้างสัันติภิ าพ กองทุุนถาวรร่่วม กองทุุนโลก กองทุุนสนัับสนุุนการสนอง
ตอบต่่อภััยพิบัิ ติั ิ หรืือบริิจาคให้้แก่่ภาคอื่่น� ๆ
DDF เสริิมสร้้างพลัังแก่่ภาคของท่่านให้้สามารถทำำ�โครงการต่่าง ๆ ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�สุดสำ
ุ �ำ หรัับ
โรแทเรีียนในพื้้�นที่่� การบริิจาคให้้กองทุุนประจำำ�ปีี-เงิินปัันส่วน
่ เป็็ นการตระเตรีียม DDF
เพื่่�ออนาคต ดัังนั้้�น สโมสรและภาคควรกำำ�หนดและทบทวนเป้้ าหมายในการหาทุุน
ที่่� Rotary Club Central เพื่่�อให้้สามารถติิดตามและเพิ่่�มทรััพยากรการเงิินให้้มากขึ้้น�
เพื่่�อให้้มีทุี ุนสนัับสนุุ นและทำำ�กิจิ กรรมของมููลนิิธิโิ รตารีีได้้มากขึ้้น�
นอกเหนืือจากระบบปัั นส่่วนแล้้ว ผู้้�บริิจาคอาจจะระบุุการบริิจาคประจำำ�ปีีให้้แก่่
กองทุุนโลก หรืือเรื่่�องที่่�เน้้นความสำำ�คัญ
ั (Areas of Focus) ของมููลนิิธิิ เงิินบริจิ าค
กองทุุนประจำำ�ปีีที่่�เจาะจงให้้แก่่กองทุุนโลก หรืือเรื่่�องที่่�เน้้นความสำำ�คัญ
ั จะถููกนัับเป็็ น
ส่่วนหนึ่่�งของเป้้ าหมายในการบริิจาคประจำำ�ปีีของสโมสรและการคำำ�นวณการบริิจาค
รายหััว แต่่จะไม่่นับั รวมในการคำำ�นวณทุุนจัดั สรรของภาค (DDF) การบริิจาคให้้กองทุุน
ประจำำ�ปีี รวมทั้้�งโรแทเรีียนทุุกคนบริิจาคทุุกปีี (EREY), สมาชิิกบริิจาคสะสมของมููลนิิธิิ
โรตารีี, พอล แฮริิส เฟลโลว์์, สัังคมผู้้�บริิจาค พอล แฮริิส, เมเจอร์์โดนเนอร์์ และชมรม
อาร์์ช คลััมภ์์ จะได้้รับั การยกย่่อง ซึ่่�งทั้้�งหมดนัับเป็็ นโอกาสในการยกย่่องของสโมสรด้้วย
เงิินบริจิ าคให้้แก่่กองทุุนประจำำ�ปีี-ระบบปัั นส่่วนเป็็ นแหล่่งทุุนที่่สำ� ำ�คัญ
ั ของทุุนสนัับสนุุ น
ของมููลนิิธิิ และได้้รับั การสนัับสนุุนเป็็ นอย่่างยิ่่�งให้้บริจิ าคแก่่กองทุุนนี้้�

กองทุุนเพื่่อ� ตอบสนองต่่อภััยพิบัิ ติั ิ (DISASTER RESPONSE FUND)
กองทุุนเพื่่อ� ตอบสนองต่่อภััยพิบัิ ติั ขิ องโรตารีีรับั การบริิจาคเงิินสดจากบุุคคลและสโมสร
รวมทั้้�งการบริิจาคเงิิน DDF เป็็ นกองทุุนสำ�ำ รองเกี่่�ยวกับภั
ั ยพิ
ั บัิ ติั ทั่่ิ �วไป และการบริิจาค
ไม่่สามารถระบุุเหตุุการณ์์เฉพาะได้้ ถึึงแม้้ว่า่ จะแยกออกมาจากกองทุุนประจำำ�ปีี การ
บริิจาคให้้แก่่กองทุุนเพื่่อ� ตอบสนองภััยพิบัิ ติั จิ ะนัับไปสู่่�การยกย่่องโรแทเรีียนทุกุ คนบริิจาค
ทุุกปีี , สมาชิิกแบบสะสมของมููลนิิธิโิ รตารีี, พอลแฮริิส เฟลโลว์์, สัังคมผู้้�บริิจาค พอลแฮริิส
เฟลโลว์์ และสัังคมผู้้�บริิจาค อาร์์ช คลััมภ์์ และยัังนัับไปสู่่�โอกาสในการยกย่่องสโมสรด้้วย
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กองทุุนถาวร (Endowment)

กองทุุนถาวรของมููลนิิธิโิ รตารีีเป็็ นหลัักประกัันว่่าโรแทเรีียนในอนาคตจะมีีทรััพยากรที่่�
จำำ�เป็็ นต่่อการวางแผนและดำำ�เนิินโครงการที่่�ยั่่ �งยืืนปีี แล้้วปีีเล่่า เงิินต้นที่่
้ เ� ป็็ นเงิินบริจิ าคแก่่
กองทุุนถาวรจะไม่่ถููกนำำ�ไปใช้้จ่า่ ย แต่่ดอกผลที่่�เกิิดจากเงิินต้นที่่
้ ล� งทุุนจะถููกนำำ�ไปใช้้ใน
ทุุนสนัับสนุุนและโปรแกรมต่่าง ๆ ของมููลนิิธิทุิ กุ ปีี
การบริิจาคให้้กองทุุนถาวรสามารถทำำ�ได้้ดังั นี้้�
 การบริิจาคทัันทีด้ี วย
้ เงิินสด เงิินลงทุุนหรืือทรััพย์์สินอื่
ิ น�่ ๆ
 เงิินบริจิ าคจากรายได้้เลี้้�ยงชีีพ (เช่่น ทรััสต์์เพื่่�อการกุุศล รายได้้ประจำำ�ปีีเพื่่�อการกุุศล
กองทุุนรายได้้ร่วมทุ
่ นุ )
 การบริิจาคโดยพิินัยั กรรม ด้้วยเจตจำำ�นง หรืือแผนลงทุุนด้้านอสัังหาริิมทรััพย์์
	ผู้้�รัับประโยชน์์ของการประกัันชีวิี ติ บััญชีีสำ�ำ หรัับแผนการเกษีียณอายุุการทำำ�งาน หรืือ
บััญชีีการเงิินอื่น�่ ๆ

แนวทางการบริิจาค (Ways to Give)

ทำำ�การบริิจาค (Making a contribution)
การบริิจาคเงิินให้้มููลนิิธิโิ รตารีีทำำ�ได้้โดยการใช้้บัตั รเครดิิตที่่�เว็็บไซต์์ rotary.org/
donate ท่่านยัังสามารถบริิจาคโดยการใช้้เช็็ค การโอนเงิิน หรืือการบริิจาคผ่่านสโมสร
โรตารีีของท่่านโดยใช้้แบบฟอร์์มการบริิจาคของมููลนิิธิโิ รตารีี (The Rotary Foundation
Contribution Form) ซึ่่�งสามารถหาได้้ที่่� My Rotary เจ้้าหน้้าที่่�สโมสรที่่�ลงชื่่�อเข้้าใช้้
My Rotary สามารถบริิจาคออนไลน์์ให้้สโมสรหรืือสมาชิิกได้้ ดููที่่อ� ยู่่�ทางไปรษณีีย์ข์ อง
สำำ�นัักงานในภููมิภิ าคของท่่านได้้ที่่ห� น้้า 29
ท่่ า นสามารถหาข้้อ มููล เกี่่�ยวกั ับ การบริิจ าคหุ้้�น พัันธ บััต รและกองทุุ น รวมได้้ที่่�
เว็็บไซต์์ www.rotary.org/securities
ไม่่ว่่าจะเป็็ นการบริิจาคแบบใด ต้้องมั่่�นใจว่่าได้้ให้้หมายเลขสมาชิิกของท่่านเพื่่�อการ
ลงบััญชีีรับั และการยกย่่องที่่�ถูกู ต้้อง
การบริิจาคซ้ำำ�� (Recurring giving – Rotary Direct)
สนัับสนุุ นมููลนิิธิติ ลอดทั้้�งปีี โดยการบริิจาคซ้ำำ��ผ่่าน Rotary Direct ท่่านสามารถเลืือกว่่า
จะบริิจาคเงิินจำ�นวน
ำ
เท่่าใดและบ่่อยเพีียงใดก็็ได้้ เป็็ นวิธีิ กี ารที่่�ง่า่ ยและปลอดภััยที่่จ� ะสร้้าง
ผลกระทบอัันยิ่่ง� ใหญ่่ การบริิจาคออนไลน์์สามารถทำำ�ได้้แบบทุุกเดืือน ทุุก 3 เดืือนหรืือ
ทุุกปีี ผู้้�บริิจาคสามารถกรอกแบบฟอร์์มการบริิจาคของมููลนิิธิโิ รตารีีและส่่งไปที่่�โรตารีี
หรืือโทรศััพท์์ติดต่
ิ ่อ Support Center +1-866-9ROTARY (+1-866-976-8279) หรืืออีีเมล
rotarysupportcenter@rotary.org
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ผู้้�บริิจาคสามารถเปลี่่ยน
� แปลงหรืือยกเลิิกการบริิจาคซ้ำำ��ในระบบออนไลน์์เมื่่�อใดก็็ได้้ผ่่าน
My Rotary ลงชื่่อ� เข้้าใช้้ (Sing In) แล้้ว ไปที่่� Account Settings โดยทำำ�ตามลิ้้�งค์์ที่่มุ� มบน
ุ
ขวาแล้้วเลืือกแท็็ป Donor Self-Service
การส่่งเงิินบริิจาคสำำ�หรัับสมาชิิ กสโมสร
โปรแกรมโรแทเรีียนทุุกคนบริิจาคทุุกปีี ส่ง่ เสริิมให้้สมาชิิกโรตารีีสนัับสนุุ นมููลนิิธิโิ รตารีีโดย
การบริิจาคด้้วยตนเอง เพื่่�อให้้การบริิจาคของสมาชิิกเป็็ นเรื่่�องที่่�ง่า่ ย ผู้้�นำำ�สโมสรมากมาย
จึึงใช้้แบบฟอร์์มผู้้�บริจิ าคหลายคนของมููลนิิธิโิ รตารีี (Rotary Foundation Multiple Donor
Form) เพื่่อ� ส่่งเงิินบริจิ าคของสมาชิิกหลายคนพร้้อมกััน ในขณะที่่�แต่่ละคนจะได้้รับั
คะแนนการบริิจาคเป็็ นเอกเทศ การส่่งเงิินบริจิ าคด้้วยวิธีิ นี้้ี �ทำ�ำ ให้้แต่่ละคนได้้รับั ใบเสร็็จรัับ
เงิินที่่นำ� ำ�ไปหัักภาษีีได้้ (หากมีี) ผู้้�กรอกแบบฟอร์์มผู้้�บริจิ าคหลายคนต้้องรัับรองว่่าผู้้�บริิจาค
ไม่่ได้้รับั สิ่่�งใดเป็็ นการแลกเปลี่่ยน
� การบริิจาคและผู้้�บริิจาคมีีสิทิ ธิ์์ �ได้้รับั ประโยชน์์จากภาษีี
การกุุศล (หากมีี)
คำำ�แนะนำำ�อื่่�น ๆ สำำ�หรัับการส่่งเงิินบริิจาค:
 ตรวจสอบรายชื่่อ� ผู้้�บริิจาคและจำำ�นวนเงิินซ้ำ��อี
ำ กี ครั้้�งหนึ่่�ง
 ตอบรัับการบริิจาคและรวมทั้้�งจำำ�นวนเงิินที่่บริ
� จิ าค ต้้องมั่่�นใจว่่าผู้้�บริิจาครู้้�ว่า่ พวกเขาได้้
บริิจาคเงิินและจะได้้รับั ใบเสร็็จรัับเงิินที่่นำ� ำ�ไปหัักภาษีีได้้ (หากมีี)
 ต้้องให้้หมายเลขประจำำ�ตัวั สมาชิิกของผู้้�บริิจาค เพื่่อ� ให้้ผู้้�บริจิ าคได้้รับั คะแนน
การยกย่่องสำำ�หรัับการบริิจาคอย่่างเหมาะสม สามารถหาข้้อมููลได้้โดยติิดต่่อที่่�อีเี มล
rotarysupportcenter@rotary.org
 การบริิจาคเพื่่�อการกุุศลเป็็ นการตััดสินิ ใจส่่วนตัวั ในเรื่่�องเกี่่�ยวกับั ภาษีี และจะไม่่
สามารถตััดสินิ ใจทำำ�ได้้โดยที่่�ผู้้�บริจิ าคมิิได้้รับรู้้�
ั หรืือมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง โปรดงดใช้้
แบบฟอร์์มผู้้�บริิจาคหลายคน สำำ�หรัับการบริิจาคเพื่่อ� เป็็ นของขวััญแบบไม่่รู้้�ตัวั
การขอบคุุณหรืือยกย่่องใครคนใดคนหนึ่่�ง
 ควรส่่งรายได้้จากสลากหรืือการชิิงโชคให้้มูลู นิิธิโิ รตารีีในรููปแบบการบริิจาคของสโมสร
โดยมิิต้้องมอบคะแนนการบริิจาคให้้แก่่สมาชิิกรายบุุคคล การมอบหมายคะแนน
ให้้สโมสรหรืือภาคเป็็ นการลดโอกาสที่่�มูลู นิิธิจิ ะออกใบเสร็็จรัับเงิินที่่ส� ามารถนำำ�ไปหััก
ภาษีีแก่่บุุคคลอย่่างไม่่ถูกู ต้้อง
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การบริิจาคเพื่่�อเป็็ นอนุุสรณ์์และการยกย่่อง (Memorial and tribute gifts)
หากท่่านประสงค์์จะยกย่่องหรืือระลึึกถึึงผู้้�ใดด้้วยการบริิจาคให้้แก่่มูลู นิิธิโิ รตารีี วิิธีที่่ี ดี� ที่่ี สุ� ดุ
คืือใช้้ Rotary.org/donate เลืือกแท็็ป Donate แล้้วเลืือกกองทุุนที่่ต้� อ้ งการสนัับสนุุน และ
เลืือกหััวข้้อ “I would like to make this donation in honor or in memory of someone”
(ฉัันต้อ้ งการบริิจาคเพื่่อ� ยกย่่องหรืือระลึึกถึึงใครคนหนึ่่�ง) ผู้้�บริจิ าคจะได้้รับั คะแนนการ
ยกย่่องและใบเสร็็จรัับเงิินที่่�นำำ�ไปหัักภาษีีได้้ (หากมีี) ในกรณีีที่่เ� ป็็ นการบริิจาคเพื่่�อ
เป็็ นที่่ร� ะลึึก บุุคคลที่่�ปรารถนาจะยกย่่องหรืือครอบครััวจะได้้รับั การแจ้้งเตืือนถึึงการ
บริิจาค กระบวนการนี้้�เรีียบง่่ายและผู้้�ได้้รับั การยกย่่องรวมทั้้�งสมาชิิกในครอบครััวจะ
ได้้รับั การแจ้้งเตืือนโดยอีีเมลหรืือการแจ้้งแบบที่่�สามารถพิิมพ์อ์ อกมาเก็็บไว้้ได้้
ด้้วยเหตุุผลทางด้้านภาษีี โปรดอย่่าส่่งเงิินให้้แก่่มูลู นิิธิใิ นนามของบุุคคลใดที่่�มิทิ ราบว่่า
จะมีีการบ่่งชี้้ใ� ห้้เขาเป็็ นผู้้�บริจิ าค บุุคคลที่่�มีรี ายชื่่�อเป็็ นผู้้�บริจิ าคจะได้้รับั ใบเสร็็จรัับเงิินที่่�
นำำ�ไปหัักภาษีีได้้ (หากมีี) โดยมิิได้้บริจิ าคเงิิน ซึ่่�งอาจจะทำำ�ให้้เขาและมููลนิิธิโิ รตารีีต้อ้ ง
มีีความเสี่่ย� งทางด้้านกฎหมาย โปรดดููส่วนข
่ อง Paul Harris Fellow and Foundation
Recognition Points (คะแนนการยกย่่องของพอล แฮริิส เฟลโลว์์และมููลนิิธิ)ิ เพื่่�อเรีียนรู้้�
เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกับั การมอบคะแนนการยกย่่องของมููลนิิธิใิ ห้้แก่่ผู้้�อื่น�่
ติิดต่่อที่่� memorials@rotary.org เพื่่อ� ขอข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
การบริิจาคสมทบกัับลููกจ้้าง (Employee matching gifts)
ทำำ�ให้้ผลกระทบของการบริิจาคของท่่านเพิ่่�มทวีีคูณ
ู โดยการขอให้้นายจ้้างของท่่านสมทบ
เงิินบริจิ าคให้้แก่่มููลนิิธิโิ รตารีี มีีบริษัิ ัทมากกว่่า 15,000 แห่่งที่่�สมทบการบริิจาคให้้แก่่
มููลนิิธิซึ่่ิ �งรวมถึึงบริิษัทั ระหว่่างประเทศมากมาย หาข้้อมููลการสมทบเงิินบริจิ าคของ
นายจ้้างได้้ที่่� rotary.org/matchinggifts ติิดต่่อกัับฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์เพื่่อ� เรีียนรู้้�ว่่าบริิษัทั
ของท่่านมีีสิทิ ธิ์์ �เข้้าร่่วมโปรแกรมนี้้�หรืือไม่่
ท่่านสามารถส่่งแบบฟอร์์มการบริิจาคสมทบของบริิษัทั โดยตรงได้้ที่่�
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
นายจ้้างของท่่านจะได้้รับั คะแนนการยกย่่องและใบเสร็็จรัับเงิินที่่นำ� ำ�ไปหัักภาษีีได้้
(หากใช้้ได้้) หากมีีการบริิจาค เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกับั โปรแกรมการบริิจาคสมทบกัับ
นายจ้้างของโรตารีี
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บััตรเครดิิตโรตารีี (Rotary credit card)
สนัับสนุุนความพยายามของโรตารีีโดยการใช้้บัตั รเครดิิตโรตารีีสากล ท่่านเพีียงแต่่ใช้้บัตั ร
เครดิิตก็็จะสามารถช่่วยมููลนิิธิโิ รตารีีให้้ทำ�สิ่่
ำ ง� ดีี ๆ ในโลกได้้ เมื่่อ� มีีการออกบััตรใหม่่ในแต่่
ละครั้้�งและเงิินส่่วนหนึ่่� งของการซื้้�อแต่่ละครั้้�งด้้วยบััตรเครดิิตจะมีีผลเป็็ นการบริิจาคแก่่
โปรแกรมความคิิดริเิ ริ่่ม� ในการขจััดโปลิิโอของโรตารีี โดยท่่านไม่่ต้อ้ งเสีียค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�ม
มููลนิิธิโิ รตารีีได้้รับั เงิินมากกว่่า 8.6 ล้้านเหรีียญจากโปรแกรมนี้้� ตั้้�งแต่่เริ่่ม� โปรแกรม
ในปีี 2000 รวมทั้้�งเงิิน 4.6 ล้้านเหรีียญเพื่่�อการสนัับสนุุ นการขจััดโปลิิโอ
การหาทุุนสำำ�หรัับมููลนิิธิิ โรตารีีบน Raise for Rotary
Raise for Rotary เป็็ นแพลตฟอร์์มที่่ทำ� �ำ ให้้บุุคคลและทีีมงานต่่าง ๆ สามารถสร้้างสรรค์์
การหาทุุนออนไลน์์ที่่เ� ป็็ นประโยชน์์ต่่อมููลนิิธิโิ รตารีี เป็็ นแนวทางที่่�ยอดเยี่่�ยมในการ
เฉลิิมฉลองเหตุุการณ์์เฉพาะตััวและโอกาสพิิเศษ ผู้้�จััดงานสามารถแบ่่งปัั นการหาทุุน
ผ่่านสื่่อ� ทางสัังคม อีีเมล และการส่่งข้้อความ (Text) เพื่่อ� ให้้ครอบครััว มิิตรสหาย
เพื่่อ� นร่่วมงาน และผู้้�สนัับสนุุนสามารถบริิจาคออนไลน์์ได้้ Raise for Rotary มีีในภาษา
อัังกฤษและสกุุลเงิินของสหรััฐเท่่านั้้�น แต่่จะมีีภาษาและสกุุลเงิินอื่น�่ ๆ เพิ่่�มเติิมในปีี 2021
การหาทุุนสำำ�หรัับมููลนิิธิิ โรตารีีบน Facebook
ท่่านสามารถหาทุุนสำ�ำ หรัับมููลนิิธิโิ รตารีีโดยใช้้ Facebook เพีียงเลืือกให้้ Rotary
International หรืือ End Polio Now เป็็ นองค์์กรที่่�ไม่่แสวงหากำำ�ไรของท่่านและแบ่่งปัั น
กัับมิติ รสหาย เงิินทุนที่่
ุ ไ� ด้้รับผ่
ั า่ นเพจ Rotary International จะสนัับสนุุนกองทุุนโลกซึ่่�ง
จ่่ายเงิินสำ�ำ หรัับความต้้องการเร่่งด่่วนที่่สุ� ดข
ุ องมููลนิิธิิ ส่่วนทุนที่่
ุ ไ� ด้้รับั จาก End Polio
Now จะใช้้เพื่่อ� สนัับสนุุนการขจััดโปลิิโอ
การบริิจาคผ่่าน Facebook เหมืือนกัับแพลตฟอร์์มอื่น�่ ๆ ที่่�ไม่่ใช่่โรตารีี คืือจะถููกผนวก
รวมและไม่่สามารถให้้เครดิิตกัับแต่่ละบุุคคลได้้ หากท่่านประสงค์์จะการบริิจาคได้้รับั
การบัันทึกึ เอาไว้้ จะต้้องบริิจาคโดยตรงไปที่่�มูลู นิิธิโิ รตารีี

ทรััพยากรกองทุุนของมููลนิธิิ ิ (Foundation Funding Resources)

 ความรู้้�พื้้�น ฐานมููล นิิ ธิิโ รตารีี: หลััก สููต รออนไลน์์ ซึ่่�ง มีีก ารนำำ � เสนอที่่�อ ธิิบ ายถึึง
การทำำ� งานของมููล นิิ ธิิโ รตารีี
 Giving & Grants: จดหมายข่่า วราย 3 เดืือนที่่�ใ ห้้ข้้อ มููล เกี่่�ยวกั บั การหาทุุน และ
ทุุน สนัับสนุุน
 แผ่่ นพั บั Every Rotarian, Every Year (957-EN): สำำ� หรัับ แจกให้้ส มาชิิก ทุุ ก คน
ของสโมสร ให้้ข้อ้ มููลเกี่่�ยวกับั ความจำำ�เป็็ นที่่โ� รแทเรีียนต้อ้ งมีีส่่วนร่่วมและบริิจาคให้้แก่่
กิิจกรรมและทุุนสนัับสนุุนของมููลนิิธิโิ รตารีี
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 Your Rotary Legacy commitment notification card: ภาพรวมของกองทุุนถาวร การ
ยกย่่องที่่�มีเี รื่่อ� งราวสืืบทอดและโอกาสในการบริิจาคแบบเจาะจง รวมทั้้�งบััตรตอบรัับที่่�
จำำ�เป็็ นต้อ้ งมีีสำ�ำ หรัับการยกย่่อง
 Your Legacy, Rotary’s Promise brochure: แผ่่นพับที่่
ั ใ� ห้้รายละเอีียดเกี่่�ยวกับั กองทุุน
ถาวรและการสร้้างเรื่่�องราวที่่�เล่่าขานในระดัับ 25,000 เหรีียญหรืือมากกว่่า เน้้ นถึึง
ประวััติขิ องผู้้�บริิจาค และยัังมีีบัตั รตอบรัับเพื่่อ� ริิเริ่่ม� การยกย่่อง (พิิมพ์จำ์ �นวนจำ
ำ
�กั
ำ ดั )
 Rotary’s Endowment: คำำ�แนะนำำ �เกี่่�ยวกับั กองทุุนถาวรและโครงสร้้างของเรื่่�องราว
ที่่�สืืบทอดและโอกาสในการยกย่่อง มีีลิ้้ง� ค์์ที่่ท่� ่านสามารถแจ้้งคำำ�มั่่ �นสััญญาซึ่่�งจำำ�เป็็ น
สำำ�หรัับการยกย่่อง รวมทั้้�งชุุดเครื่่อ� งมืือสำำ�หรัับผู้้�นำำ�ภาค
 Planned Giving: ทรััพ ยากรและข้้อ มูู ล ข่่ า วสารในการวางแผนบริิจาคให้้แก่่
โรตารีี ผ่่านแผนอสัังหาริิมทรััพย์์และการเงิิน
 Rotary Club Central: เครื่่�องมืือออนไลน์์ ที่่�ช่่วยสโมสรในการกำำ�หนดเป้้ าหมายและ
ติิดตามความก้้าวหน้้าไปสู่่�เป้้ าหมายเหล่่านั้้�นตลอดทั้้�งปีี โรตารีี Rotary Club Central
ทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�สโมสรเลืือกสรรเป้้ าหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสโมสรมากที่่�สุุด เน้้ นเรื่่�องที่่�
สำำ�คัญ
ั 6 เรื่่�อง คืือ สมาชิิกภาพ การบริิจาค โครงการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ ผู้้�นำำ �อายุุน้้อย
ภาพลัักษณ์์สาธารณะ และการประกาศเกีียรติิคุณ
ุ โรตารีี
 Rotary Foundation Multiple Donor Form: แบบฟอร์์มผู้้�บริจิ าคหลายคนของมููลนิิธิิ
โรตารีี ช่่วยทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�สโมสรทำำ�งานง่่ายขึ้้�นในการส่่งเงิินจำำ�นวนมากในครั้้�งเดีียว
และทำำ�รายการจำำ�นวนเงิินของผู้้�บริิจาคแต่่ละคน
 DDF Best Practices brochure: แผ่่นพั บที่่
ั �ใ ห้้ภ าพรวมของขั้้�น ตอนที่่�ภ าคควร
พิิจารณาเพื่่อ� วางแผนและดำำ�เนิินการใช้้เงิิน DDF ให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุด
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การยกย่่องของมููลนิธิิ ิ

(FOUNDATION RECOGNITION)
มููลนิิธิโิ รตารีีให้้โอกาสมากมายแก่่บุุคคลที่่�สนัับสนุุ นมููลนิิธิใิ นเรื่่�องของทุุนสนัับสนุุ นและ
โปรแกรมต่่างๆ ให้้ได้้รับั การยกย่่องและความขอบคุุณ
ที่่� My Rotary ท่่านสามารถดููรายงานประวััติกิ ารบริิจาค (Donor History Report) ของ
ตนเองที่่�จะมีีประวััติกิ ารบริิจาคเงิินด้้วยตนเองและสรุุปการยกย่่อง สามารถขอรายงานนี้้�
โดยอีีเมลไปที่่� rotarysupportcenter@rotary.org

การยกย่่องบุุคคล (Individual Recognition)

ผู้้�นำำ�โรตารีีสามารถใช้้ My Rotary หรืือ Rotary Club Central เพื่่อ� ดููการบริิจาคของแต่่ละ
บุุคคลและในระดัับสโมสร เพื่่อ� บ่่งชี้้ค� วามก้้าวหน้้าในการยกย่่อง
สมาชิิ กแบบสะสมของมููลนิิธิิ โรตารีี
(Rotary Foundation Sustaining Member)
บริิจาคเงิินด้้วยตนเอง 100 เหรีียญหรืือมากกว่่าใน
แต่่ละปีี โรตารีีให้้แก่่กองทุุนประจำำ�ปีี การบริิจาคเหล่่า
นี้้�นัับไปสู่่�การเป็็ น พอล แฮริิส เฟลโลว์์, พอล แฮริิส
เฟลโลว์์ผู้้�บริจิ าคหลายครั้้�ง, สมาชิิกสัังคมผู้้�บริิจาค พอล แฮริิส, เมเจอร์์โดนเนอร์์และ
ธงยกย่่องสโมสร ใช้้สติ๊๊�กเกอร์์ป้้ายสมาชิิกแบบสะสมเพื่่อ� ยกย่่องผู้้�บริิจาคเหล่่านี้้�ในสโมสร
ดููรายชื่่อ� สมาชิิกผู้้�บริิจาคแบบสะสมของสโมสรได้้ที่่� Club Foundation Banner Report
พอล แฮริิส เฟลโลว์์ (Paul Harris Fellow)
จะมีีก ารมอบการประกาศเกีีย รติิคุุณ พอล แฮริิส
เฟลโลว์์ ให้้แ ก่่ ผู้้�ที่่�บริ ิจ าค (หรืือชื่่�อ ของผู้้�ที่่�ไ ด้้รั ับ
คะแนนการยกย่่ อ งของมูู ล นิิ ธิิ) 1,000 เหรีีย ญ
หรืือมากกว่่าโดยการสะสมให้้แก่่กองทุุนประจำำ�ปีี
กองทุุน โปลิิโ อพลััส หรืือทุุน สนัับ สนุุ น ระดัับ
โลกที่่�ไ ด้้รับั อนุุ มัติั แิ ล้้ว การยกย่่องประกอบด้้วย
เกีียรติิบัตั รและเข็็มกลััด ดููรายชื่่อ� พอล แฮริิส เฟลโลว์์ของสโมสรได้้ที่่ร� ายงาน Club
Recognition Summary
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เกีียรติิบััตรแสดงความขอบคุุณ (Certificate of Appreciation)
จะมีีการมอบเกีียรติิบัตั รแสดงความขอบคุุณ
เพื่่�อยกย่่องบริิษัทั หรืือองค์์กร เนื่่�องจากการยกย่่อง
เป็็ น พอล แฮริิส เฟลโลว์์ จะให้้เฉพาะบุุคคลเท่่านั้้�น
ผู้้�บริิจาคอาจจะใช้้คะแนนการยกย่่องของมููลนิิธิเิ พื่่�อ
มอบเกีียรติิบัตั รฯ ให้้แก่่บริษัิ ทั หรืือองค์์กร
พอล แฮริิส เฟลโลว์์ ผู้บ้� ริิจาคหลายครั้้�ง
(Multiple Paul Harris Fellow)
การยกย่่องผู้้�บริิจาคหลายครั้้�งจะทำำ�เมื่่�อบริิจาคครบ
1,000 เหรีียญในแต่่ละระดัับ การยกย่่องจะประกอบ
ด้้วยชุดุ เข็็มกลััดประดัับพลอยสอดคล้้องกัับจำ�นวนที่่
ำ
�
ได้้รับั การยกย่่อง
ระดัับ PHF *ช่่วงเงิินบริิจาค
เข็็ม
+1
2,000 – 2,999 เหรีียญ พลอยสีีน้ำ�ำ�เงิิน 1 เม็็ด
+2
3,000 – 3,999 เหรีียญ พลอยสีีน้ำ�ำ�เงิิน 2 เม็็ด
+3
4,000 – 4,999 เหรีียญ พลอยสีีน้ำ�ำ�เงิิน 3 เม็็ด
+4
5,000 – 5,999 เหรีียญ พลอยสีีน้ำ�ำ�เงิิน 4 เม็็ด
+5
6,000 – 6,999 เหรีียญ พลอยสีีน้ำ�ำ�เงิิน 5 เม็็ด
+6
7,000 – 7,999 เหรีียญ พลอยสีีแดง 1 เม็็ด
+7
8,000 – 8,999 เหรีียญ พลอยสีีแดง 2 เม็็ด
+8
9,000 – 9,999 เหรีียญ พลอยสีีแดง 3 เม็็ด
*ช่่วงเงิินบริจิ าคสามารถรวมกัันได้้ระหว่่างการบริิจาคเงิินสดและคะแนนการยกย่่องของ
มููลนิิธิที่่ิ ไ� ด้้รับม
ั า
สัังคมผู้บ้� ริิจาค พอล แฮริิส (Paul Harris
Society)
เป็็ นการยกย่่องผู้้�ที่่แ� จ้้งเจตจำำ�นงที่่�จะบริิจาค 1,000
เหรีีย ญหรืือมากกว่่า ทุุก ๆ ปีี โ รตารีีใ ห้้แ ก่่ ก องทุุน
ประจำำ�ปีี กองทุุนโปลิิโอพลััส หรืือทุุนสนัับสนุุนระดัับ
โลกที่่�ได้้รับั อนุุมัติั แิ ล้้ว การยกย่่องประกอบด้้วยเข็็ม
ในรููปแบบตััววีหัี วั กลัับและเกีียรติิบัตั รที่่�ผู้้�ประสาน
งานสัังคมผู้้�บริิจาค พอล แฮริิส ของภาคจะมอบให้้ มีีรายชื่่�อสมาชิิกสัังคมผู้้�บริิจาค
พอล แฮริิส อยู่่�ในรายงาน Paul Harris Society Report
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เมเจอร์์โดนเนอร์์ (Major Donor)
มููล นิิ ธิิโ รตารีีย กย่่ อ งบุุ ค คลหรืือคู่่�ครองที่่�ร่่ วมกั ัน
บริิจาคเงิินจนครบ 10,000 เหรีียญ ไม่่ว่่าจะบริิจาค
เจาะจงอย่่างไร การจะบรรลุุระดัับของการยกย่่อง
นี้้�ได้้จะต้้องเป็็ นการบริิจาคด้้วยตนเองเท่่านั้้�น มิิใช่่
จากการรัับคะแนนยกย่่อง เมเจอร์์โดนเนอร์์สามารถ
ขอรัับ คริิส ตััล และเข็็ม กลััดที่่�ร ะลึึก เพื่่�อ เป็็ น การ
ยกย่่องในแต่่ละระดัับ มีีรายชื่่�อเมเจอร์์โดนเนอร์์อยู่่�
ในรายงาน Major Donor, Arch Klumph Society,
และ Bequest Society Report
ระดัับ	ช่่วงเงิินบริิจาค
1
10,000 – 24,999 เหรีียญ
2
25,000 – 49,999 เหรีียญ
3
50,000 – 99,999 เหรีียญ
4
100,000 – 249,999 เหรีียญ
สัังคมผู้บ้� ริิจาค อาร์์ช คลััมภ์์ (Arch Klumph Society)
ผู้้�บริิจาค 250,000 เหรีียญหรืือมากกว่่าจะได้้เป็็ นสมาชิิก
ของสัังคมผู้้�บริิจาค อาร์์ช คลััมภ์์ โดยจะมีีภาพถ่่าย ประวััติิ
และในบางรายจะมีีวิดีิ ทัี ศน์
ั ์สั้้น� ๆ อยู่่�ในแกลอรี่่� อาร์์ช คลััมภ์์ ที่่�
ชั้้�น 17 สำำ�นักั งานใหญ่่ โ ลกของโรตารีีส ากล และมีีแ กลอรี่่�
แบบดิิจิิต อลซึ่่�ง นำำ � ไปแสดงตามงานต่่าง ๆ ของโรตารีีทั่่ �วโลก
สมาชิิกยัังได้้รับั เข็็มติดิ เสื้้�อ และจี้้�ห้้อ ยคอ เกีีย รติิบั ตั รที่่�ล งนาม
รัับ รองและคำำ�เชิิญให้้เข้้าร่่วมงานของสัังคมผู้้�บริิจาคซึ่่�งจััด
ทั่่�วโลกเป็็ นการเฉพาะสำำ�หรัับสมาชิิกเท่่านั้้�น สมาชิิกใหม่่จะได้้รับั เชิิญเข้้าร่่วมพิธีิ รัี บั
สมาชิิกใหม่่เป็็ นพิเิ ศษ มีีรายชื่่อ� สมาชิิกสัังคมผู้้�บริิจาค อาร์์ช คลััมภ์์ อยู่่�ในรายงาน Major
Donor, Arch Klumph Society และ Bequest Society Report
Trustees Circle – 250,000 - 499,999 เหรีียญ
Chair’s Circle – 500,000 - 999,999 เหรีียญ
Foundation Circle – 1 ล้้าน - 2,499,999 เหรีียญ
Platinum Trustees Circle – 2.5 ล้้าน - 4,999,999 เหรีียญ
Platinum Chair’s Circle – 5 ล้้าน - 9,999,999 เหรีียญ
Platinum Foundation Circle – 10 ล้้านเหรีียญและมากกว่่า
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ผู้้�อุุปถััมภ์์กองทุุนถาวร (Benefactor)
คืือบุุ ค คลที่่�ใ ห้้คำำ�มั่่ �นสััญ ญากัับ มููล นิิ ธิิ
โรตารีีว่่ า จะบริิจาคให้้แก่่กองทุุนถาวรในอนาคต
1,000 เหรีียญหรืือมากกว่่า โดยให้้มููลนิิธิเิ ป็็ น
ส่่วนหนึ่่�งของแผนพิินััยกรรม หรืือบริิจาคทัันทีี
1,000 เหรีียญหรืือมากกว่่าให้้แก่่กองทุุนถาวร
ผู้้�อุุปถััมภ์ก์ องทุุนถาวรจะได้้รับั เกีียรติิบัตั รและ
สััญลัักษณ์์ของผู้้�อุุปถััมภ์์กองทุุนถาวรที่่�จะใส่่คู่่�กับั
เข็็มโรตารีีหรืือเข็็ม พอล แฮริิส เฟลโลว์์ มีีรายชื่่อ� อยู่่�ใน Benefactor Report และบ่่งชี้้ก� าร
เป็็ นผู้้�อุุปถััมภ์ฯ์ ใน Club Recognition Summary
สัังคมผู้บ้� ริิจาคมรดก และ/หรืือ ผลประโยชน์์ (Bequest
Society)
บุุคคลหรืือคู่่�ครองที่่�ให้้คำำ�มั่่ �นสััญญาในพิินััยกรรมว่่าจะบริิจาค
10,000 เหรีียญหรืือมากกว่่าให้้แก่่กองทุุนถาวร จะได้้รับั เชิิญให้้
เข้้าร่่วมในสัังคมผู้้�บริิจาคฯ
$10,000 เข็็มกลััดสังั คมผู้้�บริิจาคมรดก และ/หรืือ ผลประโยชน์์
และชิ้้น� งานศิิลปะพิิเศษเหมาะสำำ�หรัับ
การทำำ�กรอบรููป
$25,000 คริิสตััลคำำ�มั่่ �นสััญญาของโรตารีีและ
กองทุุนถาวรที่่�ตั้้ง� ชื่่อ� ได้้
$50,000 กองทุุนถาวรที่่�ตั้้ง� ชื่่อ� แยกเฉพาะ
$100,000 คริิสตััลคำำ�มั่่ �นสััญญาของโรตารีีที่่จั� ดั
ทำำ�ขึ้้น� โดยเฉพาะ
$250,000 การรัับเข้้าเป็็ นสมาชิิกสััง คมผู้้�บริิจ าค อาร์์ช คลััมภ์์
หลัังการเสีียชีวิี ติ
$500,000	ที่่�นั่่ �งพิิเศษและประโยชน์์จากการลงทะเบีียนประชุุมใหญ่่โรตารีีสากล
Legacy Society
บุุคคลหรืือคู่่�ครองที่่�ยืืนยันั จะบริิจาคในอนาคตให้้แก่่กองทุุนถาวรจำำ�นวน 1 ล้้านเหรีียญ
สหรััฐหรืือมากกว่่า จะได้้รับั เชิิญให้้เข้้าร่่วมใน Legacy Society ผู้้�บริิจาคเหล่่านี้้�จะ
มีีชื่�อ่ อยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีีของโรตารีีและได้้รับั เชิิญเป็็ นพิเิ ศษให้้เข้้าร่่วมงานของ
โรตารีีสากลและมููลนิิธิิ สมาชิิก Legacy Society จะได้้รับสิ่่
ั ง� ของเพื่่อ� การยกย่่องเป็็ น
พิิเศษและผลประโยชน์์ทุกุ ประเภทที่่�มอบให้้สมาชิิกผู้้�บริิจาคมรดก และ/หรืือ ผลประโยชน์์
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การยกย่่องสโมสร (Club Recognition)

มููลนิิธิโิ รตารีีมีแี นวทางมากมายในการแสดงความขอบคุุณต่่อสโมสรที่่�สนัับสนุุ นมููลนิิธิิ
ในเรื่่อ� งของทุุนสนัับสนุุน (Grants) และโปรแกรมต่่าง ๆ
Club Foundation Banner Report แสดงถึึงความก้้าวหน้้าในปีี โรตารีีปััจจุุบันข
ั องสโมสร
ไปสู่่�การยกย่่องด้้วยธงของการเป็็ นสโมสรที่่�บริจิ าคให้้มูลู นิิธิิ 100% และสโมสรที่่�มีสี มาชิิก
บริิจาคสะสมแบบ EREY 100% และไปสู่่�การมีีคุณ
ุ สมบััติขิ องการบริิจาคกองทุุนประจำำ�ปีี
รายหััวสูงู สุุด 3 ลำำ�ดับั
ตั้้�งแต่่ปีี 2015-16 สมาชิิกใหม่่ของสโมสร (ผู้้�ที่่เ� ข้้าร่่วมหรืือย้้ายจากสโมสรอื่่�นในระหว่่าง
ปีี โรตารีีปััจจุุบันั ) จะไม่่รวมอยู่่�ในข้้อกำำ�หนดของการมีีส่่วนร่่วมในการแข่่งขัันสำำ�หรัับ
ธงสโมสร (ยกเว้้นธงสำำ�หรัับ พอล แฮริิส เฟลโลว์์ 100%) อย่่างไรก็็ตาม การบริิจาคของ
สมาชิิกใหม่่จะใช้้เพื่่อ� คำำ�นวณการบริิจาครายหััว
ผู้้�ได้้รับธ
ั งตามรายชื่่�อใน Club Foundation Banner Report (สำำ�หรัับผู้้�นำำ�มููลนิิธิิ
โรตารีีภาคและสโมสรที่่� My Rotary หรืือ Rotary Club Central) อาจจะผัันแปรตลอด
ทั้้�งปีี โรตารีีตามการเปลี่่ยน
� แปลงของสมาชิิกภาพและการบริิจาคเพิ่่�มเติิมหรืือจััดสรรใหม่่
ผู้้�นำำ�ควรใช้้รายงานเพื่่อ� พิิจารณาว่่าสโมสรของท่่านจะมีีคุุณสมบััติไิ ด้้รับธ
ั งยกย่่องประจำำ�
ปีี ตามรายการด้้านล่่างนี้้�หรืือไม่่ มููลนิิธิโิ รตารีีจะให้้การรัับรองเกี่่�ยวกับธ
ั งนี้้�หลัังจากสิ้้นปี
� ี
โรตารีีในวัันที่่� 30 มิิถุุนายน ธงสำำ�หรัับสโมสรที่่�ได้้รับั การยกย่่องในปีี ก่่อนหน้้านี้้�จะถููก
ส่่งให้้ผู้้�ว่่าการภาคในเดืือนตุุลาคมหรืือพฤศจิิกายน ท่่านสามารถขอรายงาน District
Foundation Banner Report ได้้ที่่อี� เี มล rotarysupportcenter@rotary.org
สโมสรที่่�บริิจาคให้้มูลู นิิธิิ 100 % (100% Foundation Giving)
ธงนี้้�เป็็ นรางวััลที่่�มอบให้้แก่่สโมสรที่่�บรรลุุยอดบริิจาครายหััวเฉลี่่ย�
100 เหรีียญและการมีีส่่วนร่่วม 100% โดยสมาชิิกทุุกคนที่่�จ่่าย
ค่่า บำำ�รุุ ง ต้้อ งบริิจ าคอย่่า งน้้ อ ย 25 เหรีีย ญในระหว่่า งปีี โ รตารีี
ให้้แก่่กองทุุนใดก็็ได้้รวมทั้้�งกองทุุนประจำำ�ปีี กองทุุนโปลิิโอพลััส
ทุุนสนัับสนุุนระดัับโลกที่่�ได้้รับั อนุุมัติั แิ ล้้ว หรืือกองทุุนถาวร
สโมสรที่่�เป็็ น พอล แฮริิส เฟลโลว์์ 100 %
(100% Paul Harris Fellow Club)
สโมสรจะมีีสิทิ ธิ์์ �ต่่อเมื่่อ� สมาชิิกทุุกคนที่่�จ่่ายค่่าบำำ�รุุงต้้องเป็็ น พอล
แฮริิส เฟลโลว์์ ในช่่วงเวลาที่่�ผู้้�ว่่าการภาคส่่งคำำ�ขอการยกย่่องไป
ยัังมููลนิิธิโิ รตารีี การขอรัับธงยกย่่องให้้เพีียงครั้้�งเดีียวเท่่านั้้�นแต่่
ประสงค์์ให้้สโมสรรัักษาระดัับ พอล แฮริิส เฟลโลว์์ 100% เอาไว้้
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การที่่�จะได้้รับย
ั กย่่องนั้้�น:
1. ผู้้�แทนสโมสรต้้องติิดต่่อผู้้�ว่่าการภาคหลัังจากพิิจารณาเห็็นแล้้วว่่า สมาชิิกสโมสรใน
ปัั จจุุบันที่่
ั ชำ� �ำ ระค่่าบำำ�รุงุ แล้้วทุกุ คนเป็็ นพอล แฮริิส เฟลโลว์์
2.	ผู้้�ว่า่ การภาคต้้องยืืนยัันว่่าสมาชิิกทุุกคนเป็็ นพอล แฮริิส เฟลโลว์์ โดยใช้้สรุุปการยกย่่อง
ของสโมสร (Club Recognition Summary) แล้้วจึงึ แจ้้งมููลนิิธิโิ รตารีีโดยส่่งอีีเมลไปที่่�
rotarysupportcenter@rotary.org
ด้้านบนของสรุุปการยกย่่องของสโมสรจะบ่่งชี้้�ว่่าสโมสรจะได้้รับธ
ั งสำำ�หรัับสโมสรที่่�เป็็ น
พอล แฮริิส เฟลโลว์์ 100 % พร้้อม วัันที่่ซึ่่� ง� บรรลุุผลสำำ�เร็็จ
สโมสรที่่�เป็็ น EREY 100 % (100% Every Rotarian, Every
Year Club)
สโมสรโรตารีีต้อ้ งบรรลุุการบริิจาคอย่่างน้้อยหััวละ 100 เหรีียญให้้
แก่่กองทุุนประจำำ�ปีี และสมาชิิกทุุกคนที่่�จ่่ายค่่าบำำ�รุุงต้้องบริิจาค
ด้้วยตนเองอย่่างน้้อย 25 เหรีียญให้้แก่่กองทุุนประจำำ�ปีีในระหว่่าง
ปีี โรตารีี
100% Rotary's Promise Club
สโมสรโรตารีีที่่ส� มาชิิก 100% สนัับสนุุ นกองทุุนถาวร มีีสิทิ ธิ์์ �จะได้้รับั เกีียรติิบัตั รทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ Rotary's Promise Club การให้้คำ�มั่่
ำ �นสััญญาที่่�จะบริิจาคในอนาคตให้้
แก่่มูลู นิิธิโิ รตารีี รวมถึึงแผนอสัังหาริิมทรััพย์์หรืือการบริิจาคเงิินสดทัันทีี 1,000 เหรีียญ
หรืือมากกว่่าให้้แก่่กองทุุนถาวรเป็็ นคุณ
ุ สมบััติขิ องการสนัับสนุุน
สโมสรที่่�มีียอดการบริิจาครายหััวให้้แก่่กองทุุนประจำำ�ปีีสูงู สุุด
3 ลำำ�ดับั (Top Three Per Capita in Annual Fund Giving)
ธงนี้้�มอบให้้แก่่สโมสรที่่�มียี อดการบริิจาครายหััวให้้กองทุุนประจำำ�
ปีี สููง ที่่�สุุ ด 3 ลำำ �ดั ับ ในแต่่ ล ะภาค สโมสรต้้อ งบรรลุุ ก ารบริิจ าค
รายหััวขั้้นต่ำ
� �ำ� 50 เหรีียญให้้แก่่กองทุุนประจำำ�ปีีจึงึ จะมีีสิทิ ธิิได้้รับั
รางวััลนี้้�
สโมสรที่่�เป็็ นสมาชิิ กสัังคมผู้บ้� ริิจาค พอล แฮริิส 100 %
(100% Paul Harris Society Club)
เป็็ นรางวััลยกย่่องสโมสรซึ่่�งสมาชิิกที่่�ชำำ�ระค่่าบำำ�รุุงทุุกคนบริิจาค
อย่่างน้้ อย 1,000 เหรีียญให้้แก่่กองทุุนประจำำ�ปีี กองทุุนโปลิิโอ
พลััส หรืือทุุนสนัับสนุุนระดัับโลกที่่�ได้้รับั อนุุมัติั แิ ล้้ว ในระหว่่างปีี
โรตารีี
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หยุุดโปลิิโอเดี๋๋�ยวนี้้� : เกีียรติิบััตรแสดงความขอบคุุณการรณรงค์์นัับถอยหลััง
เพื่่�อเป็็ นประวััติิ ศาสตร์์ (End Polio Now: Countdown to History Campaign
Certificate of Appreciation)
เป็็ นรางวััลที่่�มอบให้้แก่่สโมสรที่่�บริจิ าคเงิิน $1,500 หรืือมากกว่่าให้้แก่่กองทุุนโปลิิโอพลััส
ทุุกปีี
เกีียรติิบััต รการบริิจาคของโรทาแรคท์์ (Rotaract Giving Certificate)
เกีียรติิบัตั รนี้้�มอบให้้แก่่สโมสรโรทาแรคท์์ที่่ส� มาชิิกอย่่างน้้อย 5 คนบริิจาคเงิินจำำ�นวนรวม
ทั้้�งสิ้้�นอย่่างน้้อย 50 เหรีียญ ในระหว่่างปีี โรตารีี ผู้้�บริิจาคจะต้้องลงทะเบีียนเป็็ นสมาชิิก
ของสโมสรโรทาแรคท์์ การบริิจาคสามารถมอบให้้แก่่กองทุุนใดก็็ได้้ และเป็็ นจำำ�นวน
เท่่าใดก็็ได้้แต่่มียี อดรวมทั้้�งสิ้้น� 50 เหรีียญ

คะแนนการยกย่่องของมููลนิธิิ ิ (Foundation Recognition Points)

คะแนนการยกย่่องของมููลนิิธิเิ ป็็ นคะแนนที่่�มอบให้้แก่่ผู้้�บริจิ าคให้้มูลู นิิธิโิ รตารีีผ่า่ นกองทุุน
ประจำำ�ปีี กองทุุนโปลิิโอพลััส หรืือทุุนสนัับสนุุนระดัับโลกที่่�ได้้รับั อนุุมัติั แิ ล้้ว ผู้้�บริิจาคจะได้้
รัับคะแนนการยกย่่องหนึ่่�งคะแนนสำำ�หรัับการบริิจาคทุุกหนึ่่�งเหรีียญสหรััฐให้้แก่่กองทุุน
เหล่่านี้้� แต่่ไม่่นับั การบริิจาคเข้้ากองทุุนถาวร
ผู้้�บริิจาคสามารถมอบคะแนนการยกย่่องให้้ผู้้�อื่น�่ เพื่่อ� ช่่วยหรืือเสนอชื่่อ� ให้้พวกเขาเป็็ น
พอล แฮริิส เฟลโลว์์ หรืือ พอล แฮริิส เฟลโลว์์ผู้้�บริจิ าคหลายครั้้�ง คะแนนการยกย่่องนี้้�
เป็็ นของผู้้�บริิจาคด้้วยตนเองไปจนกว่่าจะใช้้คะแนนนั้้�นหรืือจนชั่่�วชีีวิติ ซึ่่�งจะหมดอายุุไป
นอกเสีียจากว่่าผู้้�บริิจาคเป็็ นเมเจอร์์โดนเนอร์์ คู่่�ครองที่่�ยังั มีีชีวิี ติ อยู่่�สามารถใช้้คะแนน
เหล่่านั้้�นได้้)
หมายเหตุุ: คะแนนการยกย่่องของมููลนิิธิไิ ม่่นัับไปสู่่�การยกย่่องเป็็ นเมเจอร์์โดนเนอร์์และ
สัังคมผู้้�บริิจาค พอล แฮริิส ได้้
กฎการโอนคะแนน (Transfer Rules)
การโอนคะแนนยกย่่องของมููลนิิธิแิ ต่่ละครั้้�งจะต้้องโอนอย่่างน้้อย 100 คะแนน และต้้อง
อนุุ ญาตโดยการ ลงนามในแบบฟอร์์ม Paul Harris Fellow Recognition Transfer
Request Form
หมายเหตุุ: คะแนนการยกย่่องของมููลนิิธิไิ ม่่อาจโอนจากบุุคคลให้้แก่่สโมสรหรืือภาค
ผู้้�บริิจาคไม่่จำ�ำ เป็็ นต้อ้ งเป็็ น พอล แฮริิส เฟลโลว์์ เพื่่อ� ที่่�จะรัับคะแนนการยกย่่อง
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ทรััพยากรที่่�เกี่่�ยวกัับการยกย่่องของมููลนิธิิ ิ
(Foundation Recognition Resources)

 แผ่่นพับั Every Rotarian, Every Year: ข้้อมููลเกี่่�ยวกับั กองทุุนประจำำ�ปีีและระบบ
เงิินปัันส่วน
่ (SHARE)
 Foundation Sustaining Member stickers: ป้้ ายสติ๊๊�กเกอร์์สำ�ำ หรัับยกย่่องสมาชิิก
โรตารีีที่่บริ
� จิ าค 100 เหรีียญหรืือมากกว่่าให้้แก่่กองุุทนประจำำ�ปีี เจ้้าหน้้าที่่�ของสโมสร
หรืือภาคสามารถสั่่�งได้้
 แผ่่ นพั บสั
ั งั คมผู้้�บริิจ าค พอล แฮริิส (Paul Harris Society brochure): ข้้อ มููล
เกี่่�ยวกั ับสั งั คมผู้้�บริิจ าค พอล แฮริิส
 แผ่่นพับั Rotary Giving Works: ข้้อมููลเกี่่�ยวกับั เมเจอร์์กิฟิ ท์์
 แผ่่นพับั Your Rotary Legacy Commitment Notification Card: ข้้อมููลเกี่่�ยวกับั โอกาส
ในการบริิจาคให้้แก่่กองทุุนถาวร การยกย่่องเรื่่อ� งราวที่่�เล่่าขานและการตั้้�งชื่่อ� กองทุุน มีี
บััตรตอบรัับที่่จำ� �ำ เป็็ นสำ�ำ หรัับการยกย่่องด้้วย
 แผ่่นพับั Arch Klumph Society: ข้้อมููลเกี่่�ยวกับสั
ั งั คมผู้้�บริิจาค อาร์์ช คลััมภ์์
 Understanding Foundation Recognition Points: เอกสารข้้อเท็็จจริิงที่่�ตอบคำำ�ถาม
ทั่่�ว ๆ ไป เกี่่�ยวกับั ระบบคะแนนการยกย่่องของมููลนิิธิิ
 รายงานการยกย่่องที่่�มีปี ระโยชน์์บนเว็็บไซต์์ Rotary.org และ Rotary Club Central:
รายงานเมเจอร์์โดนเนอร์์ สัังคมผู้้�บริิจาคอาร์์ช คลััมภ์์ และสัังคมผู้้�บริิจาคมรดก
และ/หรืือผลประโยชน์์ (Major Dornor, Arch Klumph Society, and Bequest
Society Report)
รายงาน พอล แฮริิส เฟลโลว์์ และผู้้�อุุปถััมภ์ก์ องทุุนถาวร (Paul Harris Fellow and
Benefactor Report)
รายงานธงมููลนิิธิขิ องสโมสร (Club Foundation Banner Report)
รายงานธงมููลนิิธิขิ องภาค (District Foundation Banner Report)
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ทรััพยากรทั่่�วไป (GENERAL RESOURCES)
MY ROTARY
เว็็บ ไซต์์ข องสมาชิิก ที่่�รู้้�จั กั กััน ในชื่่�อ ว่่า My Rotary เป็็ นที่่�ซึ่่�ง มีีทุุ ก สิ่่�ง ที่่�ต้้อ งการในการ
ทำำ�งานโรตารีี ท่่านจะหาเครื่่�องมืือและแอปพลิิเคชั่่�นที่่�คุ้้�นเคยได้้จากเมนูู Club & District
Administration ลงชื่่อ� เข้้าใช้้งาน (Sign in) เพื่่อ� ให้้สามารถดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�ได้้
	ติิดตามความคิิดริเิ ริ่่ม� เกี่่�ยวกับั สมาชิิกภาพ กิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ และเป้้ าหมาย
การบริิจาคให้้มูลู นิิธิขิ องสโมสรผ่่าน Rotary Club Central
	บริิจาคให้้มูลู นิิธิโิ รตารีี
 เรีียนรู้้�ให้้มากขึ้้น� เกี่่�ยวกับกิ
ั จิ กรรมของมููลนิิธิโิ รตารีี
 สมััครขอรัับทุนุ สนัับสนุุนที่่� Grant Center
	ดููรายงานประวััติิการบริิจาค (Donor History Report) ของท่่าน ซึ่่�งจะมีีประวััติิ
การบริิจาคและสรุุปการยกย่่อง
 แบ่่งปัั นผลกระทบของโครงการและให้้แรงบัันดาลใจแก่่ผู้้�อื่น�่ ได้้ที่่� Rotary Showcase

รายงานต่่างๆ (Reports)
ผู้้�นำำ �โรตารีีสามารถเข้้าถึึงรายงานต่่าง ๆ ดัังต่่อไปนี้้�ผ่่าน My Rotary หรืือ Rotary Club
Central หรืือ Support Center ของโรตารีี
โปรดทราบว่่า ควรใช้้ร ายงานการบริิจ าคให้้มููล นิิ ธิิเ พื่่�อ วััต ถุุ ป ระสงค์์ข องโรตารีีที่่�ไ ด้้รั บั
อนุุ ญาตเท่่านั้้�น โดยการใช้้รายงานเหล่่านี้้�หมายถึึงท่่านยิินยอมที่่�จะปฏิิบัติั ติ ามนโยบาย
การใช้้ข้อ้ มููลของโรตารีี ซึ่่�งให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการปกป้้ องความเป็็ นส่่วนตัวข
ั อง
บุุคคลและข้้อมููลส่่วนบุุคคล ผู้้�นำำ �ที่่�มีสิี ทิ ธิ์์ �เข้้าถึึงรายงานควรอย่่างยิ่่�งที่่�จะอ่่านนโยบาย
และเรีียนรู้้�หลัักสููตร Protecting Personal Data (การปกป้้ องข้้อมููลส่่วนบุุคคล) ที่่�ศูนู ย์์
การเรีียนรู้้� (Learning Center)
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รายงานการบริิจาค
รายงานสำำ�หรัับผู้้�นำำ�โรตารีี
รายงาน

เนื้้� อหา

ประเภท

Donor History
Report

ให้้ข้อ้ มููลธุุรกรรมการเงิินของผู้้�บริิจาคโดยแยกรายละเอีียด
อย่่างกว้้างขวางเป็็ นเรื่่�อง ๆ (การบริิจาค การโอนคะแนน
ยกย่่องของมููลนิิธิิ คำำ�มั่่ �นสััญญา และการยกย่่อง) ใช้้เพื่่อ� การ
กระทบยอดเงิินบริจิ าค/การยกย่่อง

บุุคคล

Club Foundation
Banner Report

ให้้ข้้อ มููล วัันที่่�ที่่�บ รรลุุ ผ ลสำำ� เร็็จ สำำ� หรัับธ งเพื่่�อ การบริิจ าคให้้ สโมสร,
มููลนิิธิโิ รตารีีและ EREY ในปีี โรตารีีปััจจุุบันั
ภาค

Club Fundraising
Analysis

ตารางที่่�รวบรวมข้้อมููล 5 ปีี เกี่่�ยวกับั เป้้ าหมายกองทุุนประจำำ�ปีี
การบริิจาคและยอดรวมการยกย่่อง ใช้้เพื่่อ� กำำ�หนดเป้้ าหมาย

Club Recognition
Summary

ให้้ข้อ้ มููลของสมาชิิกที่่�เกี่่�ยวกับั ระดัับของพอล แฮริิส เฟลโลว์์ สโมสร,
จำำ�นวนที่่ย� กย่่อง คะแนนการยกย่่องของมููลนิิธิที่่ิ มี� อี ยู่่� การ
ภาค
เข้้าร่่วมโครงการ Rotary Direct, ผู้้�อุุปถััมภ์ก์ องทุุนถาวร วัันที่่�
บริิจาคครั้้�งสุุดท้า้ ย และการระบุุกองทุุน การบ่่งชี้้ว่� ่าบรรลุุการ
เป็็ นสโมสรที่่�เป็็ น พอล แฮริิส เฟลโลว์์ ครบ 100 เปอร์์เซ็็นต์์
พร้้อมวัันที่่� รวมทั้้�งการบริิจาคเงิินให้้มูลู นิิธิใิ นทุุกช่่วงเวลาของ
สโมสร ใช้้เพื่่อ� บ่่งชี้้ส� โมสรที่่�มิไิ ด้้บริจิ าคเงิิน

สโมสร,
ภาค

Monthly Contribution ให้้ข้้อ มููล การบริิจ าคของสโมสรแก่่ ก องทุุ น โปลิิโ อพลััส และ สโมสร,
Report
กองทุุนอื่�่น ๆ (กองทุุนประจำำ�ปีี, ทุุนสนัับสนุุ นระดัับโลก
ภาค
และกองทุุนถาวร)
PolioPlus Report

ให้้ข้้อ มููล การบริิจาคโดยสโมสรและโดยกองทุุน

สโมสร,
ภาค

SHARE Contribution ดููการบริิจาคเข้้ากองทุุนประจำำ�ปีี-ระบบปัั นส่่วนของสโมสรซึ่่�ง สโมสร,
Detail Report
จะเป็็ นตัวกำ
ั �ำ หนดจำำ�นวนเงิิน DDF ของภาคในปีี โรตารีีที่่�
ภาค
กำำ�หนด
District Foundation
Banner Report
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แสดงความก้้าวหน้้าไปสู่่�การยกย่่องด้้วยธงสโมสร (มีียอด
ภาค
การบริิจาครายหััวให้้แก่่กองทุุนประจำำ�ปีีสูงู สุุด 3 ลำำ�ดับั ,
การบริิจาคให้้มููลนิิธิิ 100%, สโมสรที่่�เป็็ น EREY 100%)
ในช่่ว งหนึ่่� ง ปีี โรตารีี รายการอััตราส่่วนของสโมสรที่่�เข้้าร่่วมใน
โปรแกรมการบริิจาคให้้มูลู นิิธิิ และการยกย่่อง EREY

รายงาน

เนื้้� อหา

Paul Harris Society ให้้รายละเอีียดสมาชิิกของสัังคมผู้้�บริิจาค พอล แฮริิส และ
Report
ประวััติกิ ารมีีคุุณสมบััติเิ ข้้าเกณฑ์์ 4 ปีี รวมทั้้�งรายละเอีียด
การติิดต่่อของผู้้�บริิจาค

ประเภท
สโมสร,
ภาค

District Fundraising ให้้ข้อ้ มููลภาพรวม 5 ปีี การบริิจาคให้้มููลนิิธิโิ รตารีีของภาค มีี ภาค
Profile
บััญชีีจำำ�นวนสะสมของสมาชิิกสัังคมผู้้�บริิจาค พอล แฮริิส
และผู้้�ที่่มี� คุี ณ
ุ สมบััติเิ ข้้าเกณฑ์์ เมเจอร์์โดนเนอร์์, เมเจอร์์กิ๊๊ฟ� ท์์,
ผู้้�อุุปถััมภ์ก์ องทุุ นถ าวร และสมาชิิก สััง คมผู้้�บริิจ าคมรดก
และ/หรืือ ผลประโยชน์์ , รายการคะแนนการยกย่่อ งของ
มููล นิิ ธิิแ ละเงิิน กองทุุ นถ าวรทั้้�งหมด และมููลค่่าในตลาด	
Major Donor and
Bequest Society
Report

ให้้ร ายชื่่�อ สมาชิิก สััง คมผู้้�บริิจ าคมรดก และ/หรืือ
ผลประโยชน์์ , Legacy Society และเมเจอร์์โดนเนอร์์ รวม
ทั้้�งวัันที่่ไ� ด้้รับั การยกย่่อง และมีีรายละเอีียดการติิดต่่อทาง
ไปรษณีีย์์

สโมสร,
ภาค

Paul Harris Fellow
and Benefactor
Report

รายชื่่อ� ผู้้�อุุปถััมภ์ก์ องทุุนถาวร, พอล แฮริิส เฟลโลว์์,
พอล แฮริิส เฟลโลว์์ ผู้้�บริิจาคหลายครั้้�งและผู้้�รัับเกีียรติิบัตั ร
แสดงความขอบคุุณ รวมทั้้�งวัันที่่ย� กย่่องและข้้อมููลที่่�อยู่่�ทาง
ไปรษณีีย์์

สโมสร,
ภาค

Program Participants ให้้รายชื่่�อผู้้�ร่่วมโปรแกรมในปัั จจุุบันั และอดีีตของแต่่ละภาค ภาค
and Alumni by
โดยเฉพาะ
District
Available DDF by
District Report

แสดงกิิจกรรมการใช้้เงิิน DDF ทั้้�งหมด (การโอนเงิิน
การให้้เงิินแก่่ทุุนสนัับสนุุ น เงิินทุุนที่่ส่� ่งคืืน การจััดสรรที่่�รอ
ดำำ�เนิินการ) และยอดเงิินคงเหลืือโดยประมาณ ณ วัันทำำ�การ
ก่่อนหน้้า

ภาค

Endowed Fund
Update

แสดงจำำ�นวนเงิิน DDF ที่่�มีอี ยู่่�จากรายได้้ของกองทุุนถาวรระบบปัั นส่่วนที่่ส� ามารถใช้้จ่า่ ยได้้

ภาค

รายงานทุุนสนัับสนุุน
สมาชิิกโรตารีีทุกุ คนสามารถหาดููรายงานดัังต่่อไปนี้้�ได้้

รายงาน

เนื้้� อหา

Grant Detail Report รายงานที่่�ครอบคลุุมรายละเอีียดเกี่่�ยวกับทุ
ั ุนสนัับสนุุ นแต่่ละทุุน
Grant Location
Report

ทุุนสนัับสนุุ นระดัับโลกทั้้�งหมดที่่�ได้้รับั อนุุ มัติั แิ ล้้วซึ่่ง� เกิิดขึ้้น� ในประเทศที่่�
เลืือก

Grant Participation
Report

การมีีส่่วนร่่วมในทุุนสนัับสนุุ นระดัับโลกและทุุนสนัับสนุุ นระดัับภาคของ
สโมสร ภาค และโซน
27

รายงาน

เนื้้� อหา

Grant Participation
Report

ทุุนสนัับสนุุ นระดัับโลกและทุุนสนัับสนุุ นระดัับภาคในทุุกสถานภาพของ
สโมสร ภาคหรืือโซนที่่�เลืือก

Grant Productivity
Report

ทุุนสนัับสนุุ นระดัับโลกและทุุนสนัับสนุุ นระดัับภาคในทุุกสถานภาพของ
สโมสร ภาคหรืือโซนที่่�เลืือก

Grants by Sponsor
Report

ทุุนสนัับสนุุ นของสโมสรหรืือภาคที่่�เจาะจงและสถานภาพในปัั จจุุบันั
(ไม่่รวมทุุนสนัับสนุุนที่่ปิ� ิ ดแล้้วและยกเลิิก)

ส่่งคำำ�ถามไปที่่�ใด (Where to Direct Questions)

โทรศััพท์์ +1-866-976-8279 หรืืออีีเมล rotarysupportcenter@rotary.org เพื่่อ� ตรวจสอบ
คะแนนการบริิจาคและคะแนนการยกย่่อง ค้้นหารายละเอีียดเกี่่�ยวกับทุ
ั ุนสนัับสนุุ น และ
ถามคำำ�ถามต่่าง ๆ
โรแทเรีียนที่่�มิไิ ด้้ใช้้ภาษาอัังกฤษ ควรติิดต่่อกัับสำำ�นัักงานระหว่่างประเทศของโรตารีี
ในท้้องถิ่่�น

ทรััพยากรระดัับภาคและโซน (District and Zone Resources)

ประธานคณะกรรมการมููลนิิธิโิ รตารีีภาค (DRFCs) ส่่งเสริิมกิจิ กรรมและการหาทุุนของ
มููล นิิ ธิิภ ายในภาค ทำำ� หน้้ า ที่่�เ ป็็ นผู้้�ติิดต่่ อ เบื้้�อ งต้้นสำำ� หรัับทุุน สนัับ สนุุ น ระดัับ ภาคและ
ให้้การสนัับสนุุ นแก่่คณะกรรมการมููลนิิธิขิ องสโมสร ประธานมููลนิิธิโิ รตารีีภาคพิิจารณา
และอนุุ มัติั ใิ บสมััครทุุนสนัับสนุุ นระดัับโลกที่่�อุุปถััมภ์์โดยภาคและสโมสรในภาค ช่่วย
ผู้้�ว่่าการภาคในการอนุุ มัติั กิ ารใช้้เงิิน DDF, เสนอชื่่�อผู้้�ที่่มี� คุี ุณสมบััติสำิ ำ�หรัับรางวััลมููลนิิธิิ
โรตารีีของภาคและรัับข้้อมููลจากโรแทเรีียนก่่อนการตั้้�งเป้้ าหมายมููลนิิธิขิ องภาค
ผู้้�ประสานงานมููลนิิธิโิ รตารีีภููมิภิ าค (Regional Rotary Foundation CoordinatorsRRFCs) ส่่งเสริิมกิจิ กรรมของมููลนิิธิแิ ละการหาทุุนในโซนหรืือพื้้�นที่่� รวมทั้้�งอบรมผู้้�ช่่วย
ผู้้�ประสานงานมููลนิิธิโิ รตารีีและผู้้�นำำ �ภาคในการกำำ�หนดและการทำำ�ให้้บรรลุุเป้้ าหมายของ
โปรแกรมและการหาทุุน
ที่่�ปรึึกษากองทุุนถาวร/เมเจอร์์กิ๊๊ฟ� ท์์ (Endowment/major gifts advisers) ทำำ�งานอย่่าง
ใกล้้ชิดกั
ิ บผู้้�นำ
ั ำ �ภููมิภิ าคและภาคในการพััฒนาแผนงานเฉพาะตััว เพื่่�อบ่่งชี้้แ� ละปลููกฝัั ง
ผู้้�บริิจาคมุุ่�งหวััง และร้้องขอเมเจอร์์กิ๊๊ฟ� ท์์ และยัังช่่วยอำำ�นวยการในงานกิิจกรรมที่่�ทำำ�ให้้
ผู้้�สนัับสนุุ นมููลนิิธิใิ นปัั จจุุบันมี
ั ส่ี วนร่
่ วม
่ และพััฒนาผู้้�บริิจาคมุ่่�งหวััง
ดููรายชื่่อ� ผู้้�ประสานงานมููลนิิธิโิ รตารีีภููมิภิ าคและที่่�ปรึึกษากองทุุนถาวร/เมเจอร์์กิ๊๊ฟ� ท์์ใน
ปัั จจุุบันั ได้้ที่่� Rotary.org
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การบริิจาคทางไปรษณีีย์ ์ (Contributions by Mail)
Brazil
Rotary International Office
Condominio Comercial Casa das
Caldeiras
Av.Francisco Matarazzo, 1752,
conj.1421
Água Branca
São Paulo, SP
05001-200 Brazil
Canada
The Rotary Foundation (Canada)
c/o 911600
P.O. Box 4090 STN A
Toronto, ON M5W 0E9
Canada
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
Japan

Korea
Rotary International Office
Rm. 705, 70, Gukjegeumyung-ro
Yeongdeungpo-gu
Seoul 07333
Korea
South Asia
Rotary International Office
Pullman/Novotel Commercial Tower
First Floor, Asset No.2,
Hospitality District
Aerocity (Near IGI Airport)
New Delhi 110037
India
South Pacific and Philippines
Rotary International Office
P.O.Box 6985
Norwest, NSW 2153
Australia
United States
The Rotary Foundation
14280 Collections Center Drive
Chicago, IL 60693
USA

ผู้แ้� ทนดููแลการเงิินของ
โรตารีีสากลในประเทศไทย
c/o ศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย
75/82-83 อาคารโอเชี่่�ยนทาวเวอร์์ 2
ชั้้�น 32 ซอยวััฒนา ถ.อโศก
แขวงคลองเตยเหนืือ เขตวััฒนา
กรุุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2665 7020
โทรสาร 0 2661 6719
อีีเมล rotaryfath@gmail.com
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One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
Rotary.org

219-TH—122(1021)
219-TH—820(919)

ศูนยโรตารีในประเทศไทย

