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มูลนิธิโรตารี
พัน ธกิจ ของมู ล นิ ธิโ รตารี คือ ช่ ว ยให้ส มาชิก โรตารี
สามารถเพิม่ พูนความเข้าใจระหว่างกันในโลก ไมตรีจติ
และสัน ติภ าพ ด้วยการปรับปรุงสุขภาพ ส่งเสริมการ
ศึกษาและบรรเทาความยากจน มูลนิธเิ ป็ นองค์กรไม่
แสวงหาผลก�ำไร ได้ร บั การสนับสนุ น จากการบริจาค
โดยสมัครใจของสมาชิกโรตารีและมิตรของมูลนิธทิ ่มี ี
วิสยั ทัศน์ทจ่ี ะท�ำให้โลกดีกว่าเดิมเท่านัน้ การสนับสนุ น
นี้เป็ นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้โครงการทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุ น
จากมูลนิธเิ กิดขึน้ ได้ อันจะน� ำมาซึง่ การปรับปรุงชุมชน
ทีม่ คี วามขาดแคลนให้ดขี น้ึ อย่างยังยื
่ น

โปลิโอพลัส (POLIOPLUS)
การขจัดโรคโปลิโอให้หมดไปเป็ นเรื่องทีม่ ลี �ำดับความส�ำคัญสูงสุดในความปรารถนาดีต่อ
เพื่อนมนุ ษย์ของโรตารี โรตารีเริม่ ต้นโปรแกรมนี้ในปี ค.ศ.1985 ในปี 1988 เมื่อโรตารี
เริม่ ต้นท�ำงานกับผูร้ ่วมโปรแกรมในโครงการความคิดริเริม่ ในการขจัดโปลิโอให้หมดไป
จากทัวโลก
่ (Global Polio Eradication Initiative) มีผปู้ ่ วยด้วยโรคโปลิโอมากกว่า 350,000
รายในกว่า 125 ประเทศ ตัง้ แต่นนั ้ มา เด็กๆ กว่า 2.5 พันล้านคนได้รบั ภูมคิ มุ้ กันโรคและ
จ�ำนวนผูป้ ่ วยโรคโปลิโอลดลงถึง 99.9 เปอร์เซ็นต์
จนถึงปี 2017 โรตารีได้บริจาคเงินในความพยายามทีจ่ ะขจัดโปลิโอทัวโลกโดยได้
่
รบั
การสมทบจากมูลนิธบิ ลิ ล์และเมลินดาเกทส์ มากกว่า 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐแล้ว

ทุนสนับสนุ นโปลิโอพลัส (PolioPlus Grants)
ทุนสนับสนุ นโปลิโอพลัสให้ทุนเพือ่ ความพยายามในการขจัดโรคโปลิโอในประเทศทีม่ กี าร
ระบาดและประเทศทีม่ คี วามเสีย่ งของโรค ทุนนี้สนับสนุนการรณรงค์ให้ภมู คิ มุ้ กันโรค และ
การติดตามเฝ้ าระวังการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโปลิโอ
ทุนสนับสนุ นโปลิโอพลัสได้รบั เงินจากกองทุนทัวไปของโปลิ
่
โอพลัสและจากการบริจาค
เงินทุนจัดสรรของภาค (DDF)
ผูร้ ว่ มโครงการหลัก เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การ UNICEF หรือประธาน
คณะกรรมการโปลิโอพลัสแห่งชาติ [มีรายชื่อในท�ำเนียบทางการ (Official Directory)]
เป็ นผูย้ ่นื เสนอโครงการในเบือ้ งต้น คณะกรรมการมูลนิธจิ ะพิจารณาอนุ มตั ทิ ุนสนับสนุ น
โปลิโอพลัสในการประชุมปกติตามทีก่ ำ� หนดไว้

ทุนสนับสนุ นโปลิโอพลัสพาร์ทเนอร์ (PolioPlus Partners Grants)
ทุนสนับสนุ นโปลิโอพลัสพาร์ทเนอร์สนับสนุ นการกระตุน้ สังคมแบบเร่งด่วนและโครงการ
การเฝ้ าระวังโรคที่เสนอโดยประธานคณะกรรมการโปลิโอพลัสแห่งชาติในประเทศที่ม ี
ล�ำ ดับ ความส�ำ คัญ สูง มีก ารพิจ ารณาอนุ ม ตั ิใ บสมัค รทุน ตลอดทัง้ ปี แ ละได้ร บั เงิน จาก
กองทุนทัวไปของโปลิ
่
โอพลัส
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ทรัพยากรส�ำหรับโปลิโอพลัส (PolioPlus Resources)

 End Polio Now Newsletter: จดหมายข่าวทีใ่ ห้ขอ้ มูลปั จจุบนั และข่าวสารเกีย่ วกับความ
พยายามในการกวาดล้างโปลิโอ ออกเดือนเว้นเดือน
 End Polio Now Poster (941-EN): โปสเตอร์ทแ่ี สดงโลโก้และกราฟฟิ ค End Polio Now
 เข็ม End Polio Now (988): เข็มติดเสือ้ ทีม่ โี ลโก้ End Polio Now
 End Polio now – Countdown to History Brochure (944-EN): ข้อมูลกราฟฟิ คที่
อธิบายถึงข้อตกลงในการหาทุนทีม่ ลู นิธบิ ลิ ล์แอนด์เมลินดาเกทส์จะสมทบเงิน 2 : 1 ให้
แก่โรตารี
 แผ่นใบปลิว Top 5 Reasons to Eradicate Polio (943-EN): เน้นความส�ำคัญของ 5
เหตุผลหลักในการขจัดโปลิโอ
 โปสเตอร์ Top 5 Reasons to Eradicate Polio (945-EN): โปสเตอร์ทเ่ี น้นความส�ำคัญ
ของ 5 เหตุผลหลักในการขจัดโปลิโอ
ดูรายละเอียดและทรัพยากรเพิม่ เติมที่ endpolio.org
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ทุนสันติภาพของโรตารี

(ROTARY PEACE FELLOWSHIPS)
ทุนสันติภาพของโรตารีช่วยให้บุคคลสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาทีเ่ กีย่ ว
กับสันติภาพ เช่น การพัฒนาระหว่างประเทศ การศึกษาสันติภาพหรือการแก้ไขข้อขัดแย้ง
หรือประกาศนียบัตรการพัฒนาวิชาชีพในด้านการศึกษาสันติภาพและข้อขัดแย้งทีศ่ ูนย์
สันติภาพโรตารีหนึ่งใน 6 แห่ง
ทุนการศึกษาจะรวมค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียน การฝึ กงานส�ำหรับผูท้ ม่ี คี ุณสมบัติ ค่าทีพ่ กั
และอาหาร และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ในวงเงินทีจ่ ำ� กัดตามระยะเวลาของโปรแกรม เป็ นทุนการ
ศึกษาทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นจากกองทุนกลางทีภ่ าคต่างๆ บริจาคเงิน DDF การบริจาค
แบบมีระยะเวลาก�ำหนด (Term Gift) กองทุนถาวรของโรตารี และกองทุนโลก
ภาคสามารถยื่นใบสมัครของผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตไิ ด้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวน โดยไม่มคี ่าใช้จ่ายก่อน
วันที่ 1 กรกฎาคมเพื่อคัดเลือกจากการแข่งขันทัวโลก
่
ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครให้ภาค
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม เพือ่ ให้ภาคมีเวลาในการพิจารณาใบสมัคร สัมภาษณ์และส่ง
แบบฟอร์มการรับรองใบสมัครไปยังมูลนิธโิ รตารี มีการคัดเลือกผูส้ มัครถึงปี ละ 50 คนใน
ระดับปริญญาโท และ 50 คนในระดับประกาศนียบัตรการพัฒนาวิชาชีพในแต่ละปี ผูส้ มัคร
ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ทิ นุ จากกรรมการมูลนิธจิ ะได้รบั แจ้งภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน

ทรัพยากรส�ำหรับทุนสันติภาพของโรตารี

(Rotary Peace Fellowships Resources)
 Peace in Action: จดหมายข่าวทีใ่ ห้ขอ้ มูลปั จจุบนั และข่าวสารเกี่ยวกับทุนสันติภาพ
ของโรตารี ออกเดือนเว้นเดือน
 Rotary Peace Centers Fellowships brochure (084-EN): แผ่นพับทีใ่ ห้รายละเอียด
ทัวไปเกี
่
ย่ วกับโปรแกรมและทุนการศึกษาส�ำหรับผูส้ มัครมุง่ หวัง
 Rotary Peace Centers: Making Peace a Reality brochure (850-EN): ภาพรวมของ
ศูนย์สนั ติภาพโรตารีและโอกาสในการบริจาคแบบระบุชอ่ื ทีม่ อี ยู่
 Rotary Peace Centers pins (089-MUP): เข็มติดเสือ้ ทีเ่ ป็ นนกพิราบและโลโก้โรตารี
 Become a Peacebuilder District: เรียนรูว้ ธิ กี ารทีภ่ าคสามารถสนับสนุนทุนสันติภาพ
ดูรายละเอียดและทรัพยากรเพิม่ เติมได้ท่ี rotary.org/peace-fellowships
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ทุนสนับสนุ น (GRANTS)
มูลนิธโิ รตารีให้ทุนเพื่อสนับสนุ นโครงการ ทุนการศึกษาและการอบรมที่มคี วามหลาก
หลาย ซึง่ ด�ำเนินการโดยสมาชิกโรตารีทวโลก
ั่
DISTRICT GRANTS
District Grants เป็ นเงินก้อนที่ให้เพียงครัง้ เดียวซึ่งท�ำให้สโมสรและภาคสามารถตอบ
สนองความต้องการเร่งด่วนในชุมชนของตนและในต่างประเทศได้ ภาคอาจจะขอใช้เงิน
ทุนจัดสรรส�ำหรับภาค (DDF) ได้มากถึงร้อยละ 50 ต่อปี (ดู “กองทุนประจ�ำปี -เงินปั นส่วน”
ทีห่ น้า 8) เพือ่ สนับสนุ นกิจกรรมทีภ่ าคและสโมสรอุปถัมภ์ รวมถึงทีมฝึ กอบรมอาชีพ ทุน
การศึกษา โครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์เพือ่ เพือ่ นมนุ ษย์และการแลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรม
ทีส่ อดคล้องกับพันธกิจของมูลนิธิ
GLOBAL GRANTS
Global Grants ให้โอกาสแก่สโมสรและภาคได้มสี ่วนร่วมในกิจกรรมทีเ่ น้นความส�ำคัญ
ทางกลยุทธ์และมีผลกระทบสูง เป็ นทุนทีใ่ ห้แก่โครงการเพือ่ เพือ่ นมนุ ษย์ระหว่างประเทศ
ทีม่ ขี นาดใหญ่ ทีมฝึ กอบรมอาชีพและทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ทีม่ คี วามยังยื
่ นและวัดผลได้ในเรื่องทีเ่ น้นความส�ำคัญหนึ่งเรื่องหรือมากกว่า (ดูหน้า 5)
กิจกรรมต่างๆ อาจจะด�ำเนินไปอย่างโดดๆ หรือท�ำร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ทุนหนึ่งทุนอาจ
จะสนับสนุนทัง้ ทีมฝึกอบรมอาชีพและโครงการเพือ่ เพือ่ นมนุษย์ทเ่ี กีย่ วข้องกัน

ความยังยื
่ นมีความหมายแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร ส�ำหรับมูลนิธโิ รตารีแล้ว
ความยังยื
่ นหมายถึงการแก้ไขปั ญหาตามความต้องการของชุมชน ในวิถที างซึง่
ชุมชนทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จะสามารถด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อไปได้หลังจากการให้
ทุนเสร็จสิน้ ลง
โครงการ Global Grant ต้องมีงบประมาณโครงการอย่างน้อย 30,000 เหรียญ ซึง่ จ�ำนวนนี้
จะรวมเงินจากกองทุนโลก (อย่างน้อย 15,000 เหรียญและอย่างมาก 200,000 เหรียญ) ที่
สมทบให้ 100 เปอร์เซ็นต์สำ� หรับเงิน DDF หรือ 50 เปอร์เซ็นต์สำ� หรับการบริจาคเงินสด
จากผูอ้ ุปถัมภ์* Global Grants ต้องอุปถัมภ์โดยสโมสรหรือภาค 2 แห่ง คือ ผูอ้ ุปถัมภ์เจ้า
ภาพในประเทศทีม่ กี จิ กรรม และผูอ้ ุปถัมภ์ระหว่างประเทศนอกประเทศนัน้ ๆ
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เมื่อวางแผนโครงการ Global Grant ผูอ้ ุปถัมภ์ควรจะประเมินความต้องการของชุมชน
(Community Assessment) อย่างละเอียดซึง่ จะเป็ นการส�ำรวจถึงความห่วงใยเร่งด่วนใน
ทีต่ งั ้ โครงการ พร้อมทัง้ ทรัพยากรทีม่ อี ยูข่ องสโมสรและชุมชนทีจ่ ะใช้เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการเหล่านัน้ ท�ำงานร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็ นโรแทเรียนและศิษย์เก่าโรตารีในท้องถิน่
ซึง่ เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญซึง่ สามารถให้คำ� แนะน�ำทีม่ คี า่ ตัง้ แต่เริม่ กระบวนการวางแผน
*มูลนิธโิ รตารีใช้รูปแบบการให้ทุนซึ่งผูอ้ ุปถัมภ์ตอ้ งบริจาคเงินเพิม่ อีก 5 เปอร์เซ็นต์หาก
มีการบริจาคเงินสดให้แก่ Global Grant เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วกับการ
บริจาค

เรือ่ งทีเ่ น้นความส�ำคัญ (Areas of Focus)

โครงการต่างๆ ทุนการศึกษาและทีมฝึกอบรมอาชีพทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั ทุนจาก Global Grants
จะต้องมีเป้ าหมายโดยเฉพาะในเรือ่ งทีเ่ น้นความส�ำคัญหนึ่งเรือ่ งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้
 สันติภาพและการป้ องกัน / การแก้ไขข้อขัดแย้ง (Peace and conflict prevention/
resolution)
 การป้ องกันและการรักษาโรค (Disease prevention and treatment)
 น�้ำและการสุขาภิบาล (Water and sanitation)
 สุขอนามัยของแม่และเด็ก (Maternal and child health)
 การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการรูห้ นังสือ (Basic education and literacy)
 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน (Economic and community development)
อ่านเกีย่ วกับเป้ าหมายเฉพาะแต่ละเรือ่ งทีเ่ น้นความส�ำคัญได้จากถ้อยแถลงนโยบาย
เรือ่ งทีเ่ น้นความส�ำคัญ (Area of Focus Policy Statements)

การมีคุณสมบัติและการดูแลเงินของมูลนิธิ

(Qualification and Stewardship)
สิ่ งที่ภาคต้องท�ำ
การทีจ่ ะมีส่วนร่วมในทุน District Grants และ Global Grants ภาคต้องท�ำกระบวนการ
การมีคณ
ุ สมบัตทิ างอินเตอร์เน็ตให้สมบูรณ์ ว่าภาคยินยอมจะท�ำตามค�ำแนะน�ำในการดูแล
และค�ำแนะน� ำด้านการเงินของมูลนิธติ ามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ของภาค ทุกภาค
ต้องจัดสัมมนาการจัดการทุนสนับสนุน (Grant Management Seminar) ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการทีท่ ำ� ให้สโมสรมีคณ
ุ สมบัตดิ ว้ ย
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สิ่ งที่สโมสรต้องท�ำ
สโมสรต้องท�ำกระบวนการมีคุณสมบัตใิ ห้ครบถ้วนทุกปี เพื่อให้มสี ทิ ธิขอรับทุน Global
Grants โดยสโมสรจะต้องส่งสมาชิกหนึ่งคนหรือมากกว่าไปร่วมการสัมมนาการจัดการ
ทุนสนับสนุ นของภาค ลงนามและปฏิบตั ติ ามบันทึกความเข้าใจของสโมสร ท�ำตามข้อ
ก�ำหนดเพิม่ เติมของภาคเพือ่ ให้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วน สโมสรต้องปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดใน
การดูแลเงินทุนของมูลนิธติ ามรายละเอียดในบันทึกความเข้าใจของสโมสร

กระบวนการสมัครขอรับทุนสนับสนุ น

(Grant Application Process)
เมือ่ มีคุณสมบัตแิ ล้ว สโมสรและภาคสามารถส่งใบสมัครขอรับทุนผ่าน Grant Center ใบ
สมัครของผูข้ อรับทุนการศึกษาทีจ่ ะเริม่ การศึกษาในเดือนสิงหาคม กันยายน หรือตุลาคม
ต้องส่งภายใน 30 มิถุนายน

การรายงาน (Reporting)

ภาคจะต้องส่งรายงานการรับและจ่ายเงินให้มลู นิธแิ ละสโมสรทุกสโมสรในภาคภายใน 12
เดือนหลังจากทีไ่ ด้รบั District Grant และรายงานต่อมูลนิธผิ ่าน Grant Center ด้วย ผู้
อุปถัมภ์ทุน Global Grant ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าทุกๆ 12 เดือนตลอดระยะเวลา
ของทุนสนับสนุ นและส่งรายงานสรุปครัง้ สุดท้ายภายใน 2 เดือนหลังสิน้ สุดโครงการ ต้อง
ส่งรายงานผ่าน Grant Center

ทรัพยากรส�ำหรับทุนสนับสนุ น (Grants Resources)

 Giving & Grants: จดหมายข่า วราย 3 เดือ นที่ใ ห้ข้อ มูล เกี่ย วกับ การหาทุน และทุน
สนับสนุน
 A Guide to Global Grants: ทรัพยากรส�ำหรับสโมสรและภาคเกี่ยวกับการจัดการ
Global Grants
 เป็ นผูน้ �ำภาคของท่าน: คณะกรรมการมูลนิธโิ รตารี: ทรัพยากรส�ำหรับผูน้ �ำภาคเกีย่ วกับ
กิจกรรมมูลนิธิ รวมทัง้ ข้อมูลเกีย่ วกับ District Grants
 ค� ำ ถามที่พ บบ่ อ ยในเรื่อ งการส่ ง เสริม โครงการ: ทรัพ ยากรในการยกระดับ ความ
เชีย่ วชาญในท้องถิน่ และการเข้าถึงทรัพยากรเพือ่ พัฒนาโครงการ Global Grants
 วัฏจักรของโครงการ: ทรัพยากรทีจ่ ะช่วยในทุกขัน้ ตอนของการด�ำเนินโครงการ Global
Grants
 ข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขส�ำหรับทุน District Grants และ Global Grants ของมูลนิธโิ รตารี
 ถ้อยแถลงนโยบายเรือ่ งทีเ่ น้นความส�ำคัญ
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ศิษย์เก่าโรตารี (ROTARY ALUMNI)
มูลนิธโิ รตารีมเี รือ่ งราวทีเ่ ป็ นประวัตศิ าสตร์อนั น่าภาคภูมใิ จในการให้ทนุ การศึกษาและการ
แลกเปลีย่ นด้านอาชีพแก่ผรู้ ว่ มโปรแกรมมากกว่า 127,000 คน โรตารีได้พจิ ารณาอดีตผู้
ร่วมโปรแกรมโรทาแรคท์ อินเทอร์แรคท์ การแลกเปลีย่ นเยาวชน และโปรแกรมรางวัลผูน้ �ำ
เยาวชนของโรตารี (RYLA) ให้เป็ นศิษย์เก่าด้วย
ในฐานะบุคคลทีม่ คี วามสามารถพิเศษและอุทศิ ตน ศิษย์เก่ารูจ้ กั โรตารีเป็ นอย่างดี และ
ร่วมวิสยั ทัศน์ ในการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกันในโลกและสันติภาพ เป็ นตัวแทนที่
ทรงพลังของโรตารี เนื่องจากพวกเขาคือหน้าตาของกิจกรรมของโรตารีและแสดงถึงการ
อุทศิ ตนแก่ชุมชนโลก ศิษย์เก่าท�ำหน้าทีเ่ ป็ นอาสาสมัครในโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ใน
ท้องถิน่ และต่างประเทศ รวมทัง้ เป็ นสมาชิกสโมสรโรตารีทม่ี งุ่ หวังและเป็ นผูท้ จ่ี ะบริจาคให้
แก่มลู นิธโิ รตารี พวกเขาพร้อมทีจ่ ะไปเป็ นผูบ้ รรยายในงานต่างๆ ของโรตารี ติดต่อกับ
ประธานคณะอนุกรรมการศิษย์เก่าของภาคเพือ่ ขอทราบข้อมูลศิษย์เก่าผูท้ พ่ี ร้อมจะรับการ
นัดหมายเกีย่ วกับกิจกรรมของสโมสร

ทรัพยากรส�ำหรับศิษย์เก่า (Alumni Resources)

 Reconnect: จดหมายข่าวราย 3 เดือนทีใ่ ห้ขา่ วสารและข้อมูลต่างๆ แก่ศษิ ย์เก่า
 Rotary Alumni Association of the Year nomination form: แบบฟอร์มการเสนอชื่อ
รางวัลสมาคมศิษย์เก่าแห่งปี
 Rotary Alumni Association of the Year recipients brochure: แผ่นพับทีอ่ ธิบายถึงผู้
ได้รบั รางวัลในอดีต
 แบบฟอร์มการเสนอชือ่ Rotary Alumni Global Service Award
 แผ่นพับ Rotary Alumni Global Service Award recipient: อธิบายถึงผูไ้ ด้รบั รางวัลใน
อดีต
 เข็มศิษย์เก่า: เข็มติดเสือ้ เพือ่ ยกย่องศิษย์เก่า
 ค�ำถามทีพ่ บบ่อยเกีย่ วกับสมาคมศิษย์เก่า: ค้นหารายละเอียดเบือ้ งต้นเกีย่ วกับสมาคม
ศิษย์เก่าโรตารี
ดูรายละเอียดและทรัพยากรเพิม่ เติมที่ rotary.org/alumni
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การให้ทุนของมูลนิธิ (FOUNDATION FUNDING)
มูลนิธโิ รตารีแปลงเงินบริจาคของท่านไปสู่โครงการเพื่อพัฒนาชีวติ ของผูค้ นมากมายทัง้
ในประเทศและทัวโลก
่
ในฐานะทีเ่ ป็ นเครื่องมือการกุศลของโรตารี เราจะสร้างเครือข่าย
ทัวโลกของโรแทเรี
่
ยนทีอ่ ุทศิ เวลา เงิน และความเชีย่ วชาญให้แก่เรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญของ
มูลนิธิ เช่น การขจัดโปลิโอ และการส่งเสริมสันติภาพ

กองทุนประจ� ำปี -เงินปั นส่วน (Annual Fund-SHARE)

กองทุนประจ�ำปี -เงินปั นส่วน คือ แหล่งทุนเบือ้ งต้นส�ำหรับกิจกรรมต่างๆ มากมายหลาย
ประเภททัง้ ในท้องถิน่ และระหว่างประเทศของมูลนิธโิ รตารี
โปรแกรมโรแทเรียนทุกคนบริจาคทุกปี (EREY) เป็ นการริเริม่ การหาทุนที่กระตุ้นการ
สนับสนุ นกองทุนประจ�ำปี ของมูลนิธิ ซึง่ มุง่ จะท�ำให้สมาชิกสโมสรโรตารีทุกคนมีสว่ นร่วม
โดยการ
 ส่งเสริมให้สมาชิกบริจาคเข้ากองทุนประจ�ำปี ทกุ ปี
 ส่งเสริมให้สมาชิกมีสว่ นร่วมในโปรแกรมหรือทุนสนับสนุนของมูลนิธทิ กุ ปี
เงินบริจาคให้แก่มลู นิธโิ รตารีจะถูกแปลงไปสูท่ นุ สนับสนุนเพือ่ โครงการต่างๆ ซึง่ จะพัฒนา
ชีวติ ผูค้ นมากมายโดยผ่านระบบเงินปั นส่วน (SHARE system)
ทุกสิน้ ปี โรตารี เงินบริจาคให้กองทุนประจ�ำปี -เงินปั นส่วนจากสโมสรโรตารีทุกสโมสรใน
ภาคจะถูกแบ่งออกเป็ น 2 กองทุน คือ
 50 เปอร์เซ็นต์เข้าบัญชีกองทุนโลก
 50 เปอร์เซ็นต์เข้าบัญชีกองทุนจัดสรรของภาค (DDF)
มูลนิธจิ ะใช้จ่ายเงินในส่วนของกองทุนโลกให้แก่โปรแกรมและทุนสนับสนุ นต่างๆ ทัว่
โลก ซึง่ จัดให้ทุกภาค ภาคจะใช้ส่วนแบ่งของเงินทุนจัดสรรของภาค (DDF) เพื่อด�ำเนิน
โปรแกรมและโครงการทุนสนับสนุนของมูลนิธติ ามแต่จะเลือกใช้
รอบระยะเวลาการจัดทุนของมูลนิธโิ รตารีท�ำให้สามารถน� ำเงินบริจาคของภาคมาใช้ได้
หลัง จาก 3 ปี ท่ีไ ด้ร บั เงิน มา รอบระยะเวลา 3 ปี ดงั กล่า วเป็ น การให้เ วลาแก่ ภ าคเพื่อ
วางแผนโครงการและกิจกรรมต่างๆ และยังท�ำให้มลู นิธสิ ามารถน�ำเงินบริจาคไปลงทุนได้
คณะกรรมการมูล นิ ธิโ รตารีข องภาคตัด สิน ใจว่า จะใช้เ งิน ทุ น จัด สรรของภาค (DDF)
อย่างไร โดยการหารือร่วมกับสโมสรในภาค ภาคอาจจะเลือกใช้เงิน DDF ได้มากถึง 50
เปอร์เซ็นต์ (ซึง่ อาจจะรวมถึงดอกผลทีส่ ามารถใช้ได้จากกองทุนถาวร-ระบบปั นส่วน) เพือ่
เป็ นทุน District Grants ส่วนทีเ่ หลืออยูอ่ าจจะใช้เป็ นทุน Global Grants หรือบริจาคให้
โปรแกรมโปลิโอพลัส ศูนย์สนั ติภาพโรตารี โปรแกรม ความคิดริเริม่ การบริจาคเมเจอร์กิฟ๊ ท์แก่กองทุนถาวร หรือให้แก่ภาคอืน่ ๆ
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DDF ท�ำให้ภาคของท่านสามารถท�ำโครงการต่างๆ ที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับโรแทเรียนใน
พืน้ ที่ การบริจาคให้กองทุนประจ�ำปี -เงินปั นส่วน ท�ำให้เกิด DDF เพือ่ อนาคต สโมสรและ
ภาคทีก่ �ำหนดเป้ าหมายกองทุนประจ�ำปี จะอยู่ในฐานะทีจ่ ะหาทุนได้ดกี ว่า ควรก�ำหนด
และทบทวนเป้ าหมายในการหาทุนที่ Rotary Club Central เพื่อให้สามารถติดตามและ
เพิม่ ทรัพยากรการเงินให้มากขึน้ เพือ่ ให้ทา่ นมีทนุ สนับสนุนและสามารถท�ำกิจกรรมมูลนิธิ
โรตารีได้มากขึน้
นอกเหนือจากระบบปั นส่วนแล้ว ผูบ้ ริจาคอาจจะระบุการบริจาคประจ�ำปี โดยตรงให้แก่
กองทุนโลก หรือ 1 ใน 6 เรือ่ งทีเ่ น้นความส�ำคัญ (Areas of Focus) ของมูลนิธิ เงินบริจาค
กองทุนประจ�ำปี ทเ่ี จาะจงให้แก่เรือ่ งทีเ่ น้นความส�ำคัญจะถูกนับเป็ นส่วนหนึ่งของเป้ าหมาย
ในการบริจาคประจ�ำปี ของสโมสรและการค�ำนวณการบริจาครายหัว แต่จะไม่นับรวมใน
การค�ำนวณทุนจัดสรรของภาค (DDF) เช่นเดียวกัน การบริจาคเหล่านี้จะสามารถได้
รับการยกย่องเหมือนการบริจาคให้กองทุนประจ�ำปี รวมทัง้ โปรแกรมโรแทเรียนทุกคน
บริจาคทุกปี (EREY), สมาชิกบริจาคสะสมของมูลนิธโิ รตารี, พอล แฮริส เฟลโลว์, ชมรม
พอล แฮริส, เมเจอร์โดนเนอร์ และชมรมอาร์ช คลัมภ์ ซึง่ ทัง้ หมดนับเป็ นโอกาสในการ
ยกย่องของสโมสรทัง้ สิน้
เนื่องจากเงินบริจาคให้แก่กองทุนประจ�ำปี -ระบบปั นส่วนเป็ นแหล่งทุนที่ส�ำคัญของทุน
สนับสนุนของมูลนิธิ เงินบริจาคทีร่ ะบุให้เข้าระบบเงินปั นส่วนจากโปรแกรมโรแทเรียนทุก
คนบริจาคทุกปี (EREY) จึงยังคงมีความส�ำคัญเป็ นอันมาก และด้วยเหตุน้ีจงึ สนับสนุนเป็ น
อย่างยิง่ ให้มกี ารบริจาคในโปรแกรมนี้

กองทุนถาวร (Endowment Fund)

กองทุนถาวรช่วยให้มนใจว่
ั ่ าทุนสนับสนุ นและโปรแกรมต่างๆ ของมูลนิธจิ ะเติบโตและ
ด�ำรงอยูต่ ลอดไป รายได้ทส่ี ามารถน�ำมาใช้จา่ ยได้จากเงินกองทุนถาวรช่วยขยายกิจกรรม
ที่มอี ยู่เดิม และบางครัง้ ยังเป็ นหลักประกันให้แก่โปรแกรมใหม่ๆ เช่น ศูนย์สนั ติภาพ
โรตารีอกี ด้วย
เงิน บริจ าคให้แ ก่ ก องทุ น ถาวรถู ก น� ำ ไปลงทุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และน� ำ เงิน จ� ำ นวนหนึ่ ง
ของมูลค่าเงินทุนรวมทัง้ หมดในแต่ละปี มาใช้จ่ายให้เป็ นประโยชน์ แก่ทุนสนับสนุ นและ
โปรแกรมต่างๆ ของมูลนิธิ การบริจาคให้กองทุนถาวรสามารถท�ำได้ดงั นี้
 การบริจาคทันทีดว้ ยเงินสด เงินลงทุนหรือทรัพย์สนิ อืน่ ๆ
 เงินบริจาคจากรายได้เลี้ยงชีพ (เช่น ทรัสต์เพื่อการกุศล รายได้ประจ�ำปี เพื่อการกุศล
กองทุนรายได้รว่ มทุน)
 สัญญาจะบริจาคโดยพินยั กรรม หรือแผนลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
 ผูร้ บั ประโยชน์ของการประกันชีวติ บัญชีสำ� หรับแผนการเกษียณอายุการท�ำงาน หรือ
บัญชีการเงินอืน่ ๆ
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แนวทางการบริจาค (Ways to Give)

ท�ำการบริ จาค (Making a contribution)
การบริจาคเงินให้มลู นิธโิ รตารีทำ� ได้โดยการใช้บตั รเครดิตทีเ่ ว็บไซต์ rotary.org/give ท่าน
ยังสามารถบริจาคโดยการใช้เช็คหรือโอนเงิน หรือบริจาคผ่านสโมสรโดยใช้แบบฟอร์มการ
บริจาคของมูลนิธโิ รตารีซง่ึ สามารถหาได้ท่ี My Rotary ดูทอ่ี ยูท่ างไปรษณียข์ องส�ำนักงาน
ในภูมภิ าคของท่านได้ทห่ี น้า 24
ท่ า นสามารถหาข้อ มูล เกี่ย วกับ การบริจ าคโดยใช้หุ้น พัน ธบัต รและกองทุ น รวมได้ท่ี
เว็บไซต์เช่นเดียวกัน
ไม่ว่าจะเป็ นการบริจาคแบบใดก็ตาม ต้องมันใจว่
่ าได้ให้หมายเลขสมาชิกของท่าน เพื่อ
การลงบัญชีรบั และการยกย่องทีถ่ กู ต้อง
การบริ จาคซ�ำ้ (Recurring giving – Rotary Direct)
สนับสนุ นความพยายามตลอดทัง้ ปี โดยการบริจาคซ�้ำ ท่านสามารถเลือกว่าจะบริจาคเงิน
จ�ำนวนเท่าใดและบ่อยเพียงใด เป็ นวิธกี ารทีง่ ่ายและปลอดภัยทีจ่ ะสร้างผลกระทบอันยิง่
ใหญ่
การบริจาคออนไลน์ สามารถท�ำได้แบบทุกเดือน ทุก 3 เดือนหรือทุกปี หากท่านสนใจ
สามารถกรอกแบบฟอร์ม การสมัค ร Rotary Direct และส่ง ไปที่โ รตารีห รือ สมัค รทาง
โทรศัพท์ได้ทห่ี มายเลข +1-866-976+8279
ในการปรับเปลีย่ นการเตรียมการบริจาคซ�้ำ (Recurring Giving) ให้เป็ นปั จจุบนั สามารถ
ส่งอีเมลไปที่ rotarydirect@rotary.org หรือโทรศัพท์ +1-866-976-8279 เพื่อความ
ปลอดภัย การเปลีย่ นแปลงข้อมูลบัตรเครดิตควรจะกระท�ำทางโทรศัพท์มากกว่าทางอีเมล
การบริ จาคสมทบของลูกจ้าง (Employee matching gifts)
ท�ำให้ผลกระทบของการบริจาคของท่านเพิม่ ทวีคณ
ู โดยการขอให้นายจ้างของท่านสมทบ
เงินบริจาคให้แก่มูลนิธโิ รตารี มีบริษทั มากกว่า 15,000 แห่งที่สมทบการบริจาคให้แก่
มูลนิธซิ ่งึ รวมถึงบริษทั ระหว่างประเทศมากมาย ค้นหาข้อมูลการสมทบเงินบริจาคของ
นายจ้างได้ท่ี rotary.org/matchinggifts
ติดต่อกับฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์เพือ่ เรียนรูว้ า่ บริษทั ของท่านมีสทิ ธิ ์เข้าร่วมโปรแกรมนี้หรือ
ไม่
ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มการบริจาคสมทบของบริษทั โดยตรงได้ท่ี
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
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โปรดเรียนรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับโปรแกรมการบริจาคสมทบของนายจ้างของโรตารี รวมทัง้
โอกาสในการยกย่อง
บัตรเครดิ ตโรตารี (Rotary credit card)
สนับสนุนความพยายามของโรตารีโดยการใช้บตั รเครดิตโรตารีสากล ท่านเพียงแต่ใช้บตั ร
เครดิตก็จะสามารถช่วยมูลนิธโิ รตารีให้ทำ� สิง่ ดีๆ ในโลกได้ เงินส่วนหนึ่งของการซือ้ แต่ละ
ครัง้ ด้วยบัตรเครดิต จะเป็ นประโยชน์ แก่มูลนิธโิ ดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ มูลนิธิ
โรตารีได้รบั เงินมากกว่า 8.6 ล้านเหรียญจากโปรแกรมนี้ ตัง้ แต่เริม่ โปรแกรมในปี 2000
รวมทัง้ เงิน 3.6 ล้านเหรียญเพือ่ การสนับสนุนการขจัดโปลิโอ

ทรัพยากรกองทุนของมูลนิธิ (Foundation Funding Resources)

 Giving & Grants: จดหมายข่า วราย 3 เดือ นที่ใ ห้ข้อ มูล เกี่ย วกับ การหาทุน และทุน
สนับสนุน
 แผ่นพับ Ways To Give (173-EN): ภาพรวมของกองทุนประจ�ำปี กองทุนถาวร การ
บริจาคตามก�ำหนดเวลา และการบริจาคทีเ่ จาะจงให้ศนู ย์สนั ติภาพโรตารี
 แผ่ น พับ Every Rotarian, Every Year (957-EN): ส�ำ หรับ แจกให้ส มาชิก ทุ ก คน
ของสโมสร ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความจ�ำเป็ นทีโ่ รแทเรียนต้องมีส่วนร่วมและบริจาคให้แก่
กิจกรรมและทุนสนับสนุนของมูลนิธโิ รตารี
 แผ่นพับ Rotary Peace Centers: Making Peace a Reality (850-EN): ภาพรวมเกีย่ ว
กับศูนย์สนั ติภาพโรตารีและโอกาสในการบริจาคแบบระบุชอ่ื
 แผ่ น พับ Your Rotary Legacy (330-EN): อธิบ ายถึง ประโยชน์ ข องการบริจ าค
ให้แก่กองทุนถาวร รวมทัง้ แบบฟอร์มในการเข้าร่วมชมรมผูบ้ ริจาคจากผลประโยชน์
(Bequest Society) หรือลงทะเบียนเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์กองทุนถาวร (Benefactor)
 เพจ Planned Giving ของโรตารี: ทรัพ ยากรและข้อ มู ล ข่ า วสารในการวางแผน
บริจาคให้แก่โรตารี ผ่านแผนอสังหาริมทรัพย์และการเงิน ดูรายละเอียดที่ rotary.org/
plannedgiving
 Rotary Club Central: เครื่องมือออนไลน์ ท่ชี ่วยสโมสรในการก�ำหนดเป้ าหมายและ
ติดตามความก้าวหน้าไปสู่เป้ าหมายเหล่านัน้ ตลอดทัง้ ปี โรตารี Rotary Club Central
ท�ำให้เจ้าหน้าทีส่ โมสรเลือกสรรเป้ าหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับสโมสรมากทีส่ ุด เน้นเรื่องที่
ส�ำคัญ 6 เรื่อง คือ สมาชิกภาพ การบริจาค โครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ ผูน้ � ำอายุน้อย
ภาพลักษณ์สาธารณะ และการประกาศเกียรติคณ
ุ โรตารี
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การยกย่องของมูลนิธิ

(FOUNDATION RECOGNITION)
มูลนิธโิ รตารีให้โอกาสมากมายแก่บุคคลทีส่ นับสนุ นมูลนิธใิ นเรื่องของทุนสนับสนุ นและ
โปรแกรมต่างๆ ให้ได้รบั การยกย่องและความขอบคุณ
ที่ My Rotary ท่านสามารถดูรายงานประวัตกิ ารบริจาค (Donor History Report) ของตน
ทีจ่ ะมีประวัตกิ ารบริจาคเงินด้วยตนเองและสรุปการยกย่อง สามารถขอรายงานนี้โดยอีเมล
ไปที่ rotarysupportcenter@rotary.org

การยกย่องบุคคล (Individual Recognition)

ผูน้ �ำโรตารีสามารถใช้ My Rotary หรือ Rotary Club Central เพือ่ ดูการบริจาคของแต่ละ
บุคคลและในระดับสโมสร เพือ่ ระบุการยกย่องตามล�ำดับขัน้
สมาชิ กแบบสะสมของมูลนิ ธิโรตารี
(Rotary Foundation Sustaining Member)
บริจาคเงินด้วยตนเอง 100 เหรียญหรือมากกว่าใน
แต่ละปี โรตารีให้แก่กองทุนประจ�ำปี การบริจาคเหล่า
นี้นับไปสู่การเป็ น พอล แฮริส เฟลโลว์, พอล แฮริส
เฟลโลว์ผูบ้ ริจาคหลายครัง้ , สมาชิกชมรม พอล แฮริส, เมเจอร์โดนเนอร์และธงยกย่อง
สโมสร ใช้สติก๊ เกอร์ป้ายสมาชิกแบบสะสมเพือ่ ยกย่องผูบ้ ริจาคเหล่านี้ในสโมสร
ดูรายชือ่ สมาชิกผูบ้ ริจาคแบบสะสมของสโมสรได้ท่ี Club Foundation Banner Report
พอล แฮริ ส เฟลโลว์ (Paul Harris Fellow)
การประกาศเกียรติคณ
ุ พอล แฮริส เฟลโลว์ เป็ นการ
แสดงความขอบคุณแก่ผูท้ บ่ี ริจาค (หรือชื่อของผูท้ ่ี
ได้รบั คะแนนการยกย่องของมูลนิธ)ิ 1,000 เหรียญ
หรือมากกว่าโดยการสะสมให้แก่กองทุนประจ�ำปี
กองทุนโปลิโอพลัส หรือทุนสนับสนุนของมูลนิธทิ ไ่ี ด้
รับอนุมตั แิ ล้ว การยกย่องประกอบด้วยใบประกาศ
เกียรติคุณและเข็มกลัด ท่านสามารถเลือกสังซื
่ ้อเหรียญ พอล แฮริส เฟลโลว์ ได้ในราคา
15 เหรียญสหรัฐและขอรับปกส�ำหรับใบประกาศเกียรติคณ
ุ ได้ฟรีท่ี shop.rotary.org ดูราย
ชือ่ พอล แฮริส เฟลโลว์ ของสโมสรได้ทร่ี ายงาน Club Recognition Summary
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ประกาศนี ยบัตรแสดงความขอบคุณ (Certificate of Appreciation)
จะมีการมอบประกาศนียบัตรแสดงความขอบคุณ
เพื่อยกย่องบริษทั หรือองค์กร เนื่องจากการยกย่อง
เป็ น พอล แฮริส เฟลโลว์ จะให้เฉพาะบุคคลเท่านัน้
ผูบ้ ริจาคอาจจะใช้คะแนนการยกย่องของมูลนิธเิ พื่อ
มอบประกาศนียบัตรฯ ให้แก่บริษทั หรือองค์กร
พอล แฮริ ส เฟลโลว์ ผูบ้ ริ จาคหลายครัง้
(Multiple Paul Harris Fellow)
การยกย่องผูบ้ ริจาคหลายครัง้ จะท�ำเมื่อบริจาคครบ
1,000 เหรียญในแต่ละระดับ การยกย่องจะประกอบ
ด้วยชุดเข็มกลัดประดับพลอยสอดคล้องกับจ�ำนวนที่
ได้รบั การยกย่อง
ระดับ PHF *ช่วงเงิ นบริ จาค
เข็ม
+1
2,000 – 2,999 เหรียญ พลอยสีน้�ำเงิน 1 เม็ด
+2
3,000 – 3,999 เหรียญ พลอยสีน้�ำเงิน 2 เม็ด
+3
4,000 – 4,999 เหรียญ พลอยสีน้�ำเงิน 3 เม็ด
+4
5,000 – 5,999 เหรียญ พลอยสีน้�ำเงิน 4 เม็ด
+5
6,000 – 6,999 เหรียญ พลอยสีน้�ำเงิน 5 เม็ด
+6
7,000 – 7,999 เหรียญ พลอยสีแดง 1 เม็ด
+7
8,000 – 8,999 เหรียญ พลอยสีแดง 2 เม็ด
+8
9,000 – 9,999 เหรียญ พลอยสีแดง 3 เม็ด
*ช่วงเงินบริจาคสามารถรวมกันได้ระหว่างการบริจาคเงินสดและคะแนนการยกย่องของ
มูลนิธทิ ไ่ี ด้รบั มา
ชมรม พอล แฮริ ส (Paul Harris Society)
เป็ นการยกย่องผู้ท่เี ลือกจะบริจาค 1,000 เหรียญ
หรือมากกว่าทุกๆ ปี โรตารีให้แก่กองทุนประจ�ำปี
กองทุ น โปลิโ อพลัส หรือ Global Grant ที่ไ ด้
รับอนุ มตั ิแล้ว การบริจาคของสมาชิกชมรม พอล
แฮริส นับไปสูก่ ารยกย่องเป็ นสมาชิกแบบสะสมของ
มูลนิธแิ ละโปรแกรมโรแทเรียนทุกคนบริจาคทุกปี
(EREY) (เฉพาะการบริจาคให้กองทุนประจ�ำปี เท่านัน้ ), พอล แฮริส เฟลโลว์, พอล แฮริส
เฟลโลว์ ผูบ้ ริจาคหลายครัง้ , เมเจอร์โดนเนอร์ และธงยกย่องสโมสร การยกย่องประกอบ
ด้วยเข็มในรูปแบบตัววีหวั กลับทีผ่ ปู้ ระสานงานชมรมพอล แฮริส ของภาคจะมอบให้
มีรายชือ่ สมาชิกชมรม พอล แฮริส อยูใ่ นรายงาน Paul Harris Society Report
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เมเจอร์โดนเนอร์ (Major Donor)
มูล นิ ธิโ รตารีย กย่ อ งบุ ค คลหรือ คู่ค รองที่ร่ ว มกัน
บริจาคเงินจนครบ 10,000 เหรียญ ไม่ว่าจะบริจาค
เจาะจงอย่างไร การจะบรรลุระดับของการยกย่อง
นี้ได้จะต้องเป็ นการบริจาคด้วยตนเองเท่านัน้ มิใช่
จากการรับคะแนนยกย่อง เมเจอร์โดนเนอร์สามารถ
ขอรับ คริส ตัล และเข็ม กลัด ที่ร ะลึก เพื่อ เป็ น การ
ยกย่องในแต่ละระดับ มีรายชื่อเมเจอร์โดนเนอร์อยู่
ในรายงาน Major Donor, Arch Klumph Society,
and Bequest Society Report
ระดับ
1
2
3
4

ช่วงเงิ นบริ จาค
10,000 – 24,999 เหรียญ
25,000 – 49,999 เหรียญ
50,000 – 99,999 เหรียญ
100,000 – 249,999 เหรียญ

ชมรม อาร์ช คลัมภ์ (Arch Klumph Society)
ผู้บริจาค 250,000 เหรียญหรือมากกว่าจะได้เป็ นสมาชิกของ
ชมรม อาร์ช คลัมภ์ โดยจะมีภาพถ่าย ประวัติ และในบางรายจะ
มีวดิ ที ศั น์ สนั ้ ๆ อยู่ในแกลอรี่ อาร์ช คลัมภ์ ทีช่ นั ้ 17 ส�ำนักงาน
ใหญ่โลกของโรตารีสากล ในขณะทีจ่ ะมีแกลอรีดจิ ติ อลซึง่ น� ำไป
แสดงตามงานต่ า งๆ ของโรตารีท วโลก
ั่
สมาชิก ยัง ได้ร บั เข็ม
ติดเสือ้ และจีห้ อ้ ยคอ ใบประกาศเกียรติคุณทีล่ งนามรับรองและ
ค�ำเชิญให้เข้าร่วมงานของชมรมซึ่งจัดทัวโลกเป็
่
นการเฉพาะ
ส�ำหรับสมาชิกเท่านัน้ สมาชิกใหม่จะได้รบั เชิญเข้าร่วมพิธรี บั
สมาชิกใหม่เป็ นพิเศษ มีรายชื่อสมาชิกชมรมอาร์ช คลัมภ์ อยู่ในรายงาน Major Donor,
Arch Klumph Society, and Bequest Society Report
Trustees Circle – 250,000 - 499,999 เหรียญ
Chair’s Circle – 500,000 - 999,999 เหรียญ
Foundation Circle – 1 ล้าน - 2,499,999 เหรียญ
Platinum Trustee Circle – 2.5 ล้าน - 4,999,999 เหรียญ
Platinum Chair’s Circle – 5 ล้าน - 9,999,999 เหรียญ
Platinum Foundation Circle – 10 ล้านเหรียญและมากกว่า
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ผูอ้ ปุ ถัมภ์กองทุนถาวร (Benefactor)
คือบุคคลทีแ่ จ้งมูลนิธโิ รตารีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า
ได้เตรียมการให้มูลนิธเิ ป็ นส่วนหนึ่งของแผนพินัยกรรม หรือบริจาคทันที 1,000 เหรียญหรือมากกว่า
ให้แก่กองทุนถาวร ผูอ้ ุปถัมภ์กองทุนถาวรจะได้รบั
ใบประกาศเกียรติคุณและสัญลักษณ์ของผูอ้ ุปถัมภ์
กองทุนถาวรที่จะใส่คู่กบั เข็มโรตารีหรือเข็ม พอล
แฮริส เฟลโลว์ มีรายชื่ออยู่ใน Benefactor Report
และบ่งชีก้ ารเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ฯ ใน Club Recognition Summary
ชมรมผูบ้ ริ จาคจากผลประโยชน์ (Bequest Society)
มูลนิธโิ รตารียกย่องคู่ครองหรือบุคคลทีใ่ ห้คำ� มันสั
่ ญญาในพินยั กรรมว่าจะบริจาค 10,000 เหรียญหรือมากกว่า ผูบ้ ริจาคอาจจะ
เลือกรับการยกย่องทีเ่ ป็ นคริสตัลสลักชือ่ และเข็มทีร่ ะลึกส�ำหรับ
ค�ำมันสั
่ ญญาที่จะบริจาคเพื่อเป็ นการยกย่องในแต่ละระดับ มี
รายชื่อ สมาชิก ชมรมฯ อยู่ใ น Major Donor, Arch Klumph
Society and Bequest Society Report
ระดับ ช่วงเงิ นบริ จาค
1
10,000 – 24,999 เหรียญ
2
25,000 – 49,999 เหรียญ
3
50,000 – 99,999 เหรียญ
4
100,000 – 249,999 เหรียญ
5
250,000 – 499,999 เหรียญ
6
500,000 – 999,999 เหรียญ
7
1 ล้าน – 2,499,999 เหรียญ
8
2.5 ล้าน – 4,999,999 เหรียญ
9
5 ล้าน – 9,999,999 เหรียญ
10 10 ล้านเหรียญและมากกว่า

การยกย่องสโมสร (Club Recognition)

มูลนิธโิ รตารีมแี นวทางมากมายในการแสดงความขอบคุณต่อสโมสรโรตารีท่สี นับสนุ น
มูลนิธใิ นเรือ่ งของทุนสนับสนุน (grants) และโปรแกรมต่างๆ
Club Foundation Banner Report แสดงถึงความก้าวหน้าในปี โรตารีปัจจุบนั ของสโมสร
ไปสูก่ ารยกย่องด้วยธงของการเป็ นสโมสรทีบ่ ริจาคให้มลู นิธิ 100% และสโมสรทีม่ สี มาชิก
บริจาคสะสมแบบ EREY 100% และบริจาคกองทุนประจ�ำปี รายหัวสูงสุด 3 ล�ำดับ
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ในปี 2015-16 สมาชิก ใหม่ข องสโมสร (ผู้ท่ีเ ข้า ร่ว มหรือ ย้า ยจากสโมสรอื่น ในระหว่า ง
ปี โรตารีปัจจุบนั ) จะไม่รวมอยู่ในข้อก�ำหนดของการมีส่วนร่วมในการแข่งขันส�ำหรับธง
สโมสร (ยกเว้นธงส�ำหรับ พอล แฮริส เฟลโลว์ 100%) อย่างไรก็ตาม การบริจาคของ
สมาชิกใหม่จะใช้เพือ่ ค�ำนวณการบริจาครายหัว
ผูไ้ ด้รบั ธงตามรายชื่อใน Club Foundation Banner Report อาจจะผันแปรตลอดทัง้ ปี
โรตารีตามการเปลีย่ นแปลงของสมาชิกภาพและการบริจาคเพิม่ เติมหรือบริจาคซ�้ำ ผูน้ �ำ
ควรใช้รายงานเพือ่ พิจารณาว่าสโมสรของท่านจะมีคุณสมบัตไิ ด้รบั ธงยกย่องประจ�ำปี ตาม
รายการด้านล่างนี้หรือไม่ มูลนิธโิ รตารีจะให้การรับรองเกีย่ วกับธงนี้ในท้ายทีส่ ดุ หลังจาก
สิน้ ปี โรตารีในวันที่ 30 มิถุนายน ธงส�ำหรับสโมสรทีไ่ ด้รบั การยกย่องในปี ก่อนหน้านี้จะ
ถูกส่งให้ผวู้ ่าการภาคในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน ท่านสามารถขอรายงาน District
Foundation Banner Report ได้ท่ี อีเมล rotarysupportcenter@rotary.org
สโมสรที่บริ จาคให้มลู นิ ธิ 100 เปอร์เซ็นต์
(100% Foundation Giving)
ธงนี้เป็ นรางวัลทีม่ อบให้แก่สโมสรทีบ่ รรลุยอดบริจาครายหัวเฉลีย่
100 เหรียญและการมีสว่ นร่วม 100% โดยสมาชิกทุกคนทีจ่ า่ ยค่า
บ�ำรุงต้องบริจาคอย่างน้อย 25 เหรียญให้แก่กองทุนใดก็ได้รวมทัง้
กองทุนประจ�ำปี กองทุนโปลิโอพลัส โครงการ Global Grants ที่
ได้รบั อนุมตั แิ ล้วหรือกองทุนถาวรในระหว่างปี โรตารี
สโมสรที่เป็ น พอล แฮริ ส เฟลโลว์ 100 เปอร์เซ็นต์
(100% Paul Harris Fellow Club)
สโมสรจะมีสทิ ธิ ์ต่อเมือ่ สมาชิกทุกคนทีจ่ ่ายค่าบ�ำรุงต้องเป็ น พอล
แฮริส เฟลโลว์ ในช่วงเวลาทีผ่ วู้ ่าการภาคส่งค�ำขอการยกย่องไป
ยังมูลนิธโิ รตารี การขอรับธงยกย่องให้เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ แต่
ประสงค์ให้สโมสรรักษาระดับ พอล แฮริส เฟลโลว์ 100% เอาไว้
การทีจ่ ะได้รบั ยกย่องนัน้ :
1. ผูแ้ ทนสโมสรต้องติดต่อผูว้ ่าการภาคหลังจากพิจารณาเห็นแล้วว่า สมาชิกสโมสรใน
ปั จจุบนั ทีช่ ำ� ระค่าบ�ำรุงแล้วทุกคนเป็ นพอล แฮริส เฟลโลว์
2. ผูว้ า่ การภาคต้องยืนยันว่าสมาชิกทุกคนเป็ นพอล แฮริส เฟลโลว์ โดยใช้สรุปการยกย่อง
ของสโมสร (Club Recognition Summary) แล้วจึงแจ้งมูลนิธโิ รตารีโดยส่งอีเมลไปที่
rotarysupportcenter@rotary.org
ด้านบนของสรุปการยกย่องของสโมสรจะบ่งชี้ว่าสโมสรจะได้รบั ธงส�ำหรับสโมสรทีเ่ ป็ น
พอล แฮริส เฟลโลว์ 100 เปอร์เซ็นต์พร้อมวันทีท่ บ่ี รรลุผลส�ำเร็จ
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สโมสรที่เป็ น EREY 100 เปอร์เซ็นต์ (100% Every Rotarian, Every Year Club)
สโมสรโรตารีตอ้ งบรรลุการบริจาคอย่างน้อยหัวละ 100 เหรียญให้
แก่กองทุนประจ�ำปี และสมาชิกทุกคนที่จ่ายค่าบ�ำรุงต้องบริจาค
ด้วยตนเองอย่างน้อย 25 เหรียญให้แก่กองทุนประจ�ำปี ในปี โรตารี
สโมสรที่มียอดการบริ จาครายหัวให้แก่กองทุนประจ�ำปี สูงสุด
3 ล�ำดับ (Top Three Per Capita in Annual Fund Giving)
ธงนี้มอบให้แก่สโมสรทีม่ ยี อดการบริจาครายหัวให้กองทุนประจ�ำปี
สูงทีส่ ุด 3 ล�ำดับในแต่ละภาค สโมสรต้องบรรลุการบริจาครายหัว
ขัน้ ต�่ำ 50 เหรียญให้แก่กองทุนประจ�ำปี จงึ จะมีสทิ ธิได้รบั รางวัลนี้
สโมสรที่เป็ นสมาชิ กชมรมพอล แฮริ ส 100 เปอร์เซ็นต์
(100% Paul Harris Society Club)
เป็ นรางวัลยกย่องสโมสรทีส่ มาชิกทีช่ ำ� ระค่าบ�ำรุงทุกคนบริจาค
อย่างน้อย 1,000 เหรียญให้แก่กองทุนประจ�ำปี กองทุนโปลิโอพลัส
หรือ Global Grant ทีไ่ ด้รบั อนุมตั แิ ล้วในระหว่างปี โรตารี
หยุดโปลิ โอเดี๋ยวนี้ : ประกาศเกียรติ คณ
ุ การรณรงค์สร้าง
ประวัติศาสตร์ในวันนี้ (End Polio Now: Make History
Today Campaign Certificate of Appreciation)
เป็ นรางวัลทีม่ อบให้แก่สโมสรทีบ่ ริจาคเงิน $1,500 หรือมากกว่า
ให้แก่กองทุนโปลิโอพลัสทุกปี เริม่ ต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม
2013 จนถึง 30 มิถุนายน 2018

คะแนนการยกย่องของมูลนิธิ (Foundation Recognition Points)

คะแนนการยกย่องของมูลนิธเิ ป็ นคะแนนทีม่ อบให้แก่ผบู้ ริจาคให้มลู นิธโิ รตารีผา่ นกองทุน
ประจ�ำปี กองทุนโปลิโอพลัส หรือ Global Grant ที่ได้รบั อนุ มตั แิ ล้ว ผู้บริจาคจะได้รบั
คะแนนการยกย่องหนึ่งคะแนนส�ำหรับการบริจาคทุกหนึ่งเหรียญสหรัฐให้แก่กองทุนเหล่า
นี้ แต่ไม่นบั การบริจาคเข้ากองทุนถาวร
ผูบ้ ริจาคสามารถมอบคะแนนการยกย่องให้ผอู้ น่ื เพือ่ ช่วยหรือเสนอชือ่ ให้พวกเขาเป็ น พอล
แฮริส เฟลโลว์ หรือ พอล แฮริส เฟลโลว์ผบู้ ริจาคหลายครัง้ คะแนนการยกย่องนี้เป็ นของ
ผูบ้ ริจาคด้วยตนเองไปจนกว่าจะใช้คะแนนนัน้ หรือจนชัวชี
่ วติ (หากผูบ้ ริจาคมิใช่เมเจอร์โดนเนอร์ คูค่ รองทีย่ งั มีชวี ติ อยูส่ ามารถใช้คะแนนเหล่านัน้ ได้)
หมายเหตุ: คะแนนการยกย่องของมูลนิธไิ ม่นับไปสู่การยกย่องเป็ นเมเจอร์โดนเนอร์และ
ชมรม พอล แฮริส
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กฎการโอนคะแนน (Transfer rules)
ในการโอนคะแนนแต่ละครัง้ ต้องโอนอย่างน้อย 100 คะแนน และต้องอนุ ญาตโดยการลง
นามในแบบฟอร์ม Paul Harris Fellow Recognition Transfer Request Form
หมายเหตุ: คะแนนการยกย่องของมูลนิธไิ ม่อาจโอนจากบุคคลให้แก่สโมสรหรือภาค ผู้
บริจาคไม่จำ� เป็ นต้องเป็ น พอล แฮริส เฟลโลว์ ในการรับคะแนนการยกย่อง

ทรัพยากรทีเ่ กีย่ วกับการยกย่อง

(Foundation Recognition Resources)
 Every Rotarian, Every Year Rotary Foundation Sustaining Member badge
stickers (956-EN)
 แผ่นพับ Every Rotarian, Every Year (957-EN): ข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนประจ�ำปี และ
ระบบเงินปั นส่วน (SHARE)
 แผ่นพับชมรม พอล แฮริส (Paul Harris Society brochure – 099-EN): แผ่นพับทีส่ ง่
เสริมโปรแกรมชมรม พอล แฮริส
 แผ่นพับ Major Gift, Major Impact (166-EN): ข้อมูลเกีย่ วกับเมเจอร์กฟิ ท์
 แผ่นพับ Your Rotary Legacy (330-EN): ข้อมูลเกีย่ วกับการบริจาคให้แก่กองทุนถาวร
 แผ่นพับ Arch Klumph Society (308-EN): ข้อมูลเกีย่ วกับชมรมอาร์ช คลัมภ์
 รายงานการยกย่องทีม่ ปี ระโยชน์บนเว็บไซต์ Rotary.org และ Rotary Club Central:
รายงานเมเจอร์โดนเนอร์ ชมรมอาร์ช คลัมภ์ และชมรมผูบ้ ริจาคจากผลประโยชน์
(Major Dornor, Arch Klumph Society, and Bequest Society Report)
รายงาน พอล แฮริส เฟลโลว์ และผูอ้ ุปถัมภ์กองทุนถาวร (Paul Harris Fellow and
Benefactor Report)
รายงานธงมูลนิธขิ องสโมสร (Club Foundation Banner Report)
รายงานธงมูลนิธขิ องภาค (District Foundation Banner Report)
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รางวัล (AWARDS)
รางวัลการบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่มูลนิธิโรตารีสำ� หรับภาค

(The Rotary Foundation District Service Award)
ผูเ้ สนอชื่อ: ผูว้ ่าการภาค
วันครบก�ำหนด: ส่งได้ตลอดทัง้ ปี
รางวัลการบ�ำเพ็ญประโยชน์ ส�ำหรับภาคยกย่องโรแทเรียนในความพยายามที่เกี่ยวกับ
การบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุ ษย์ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับมูลนิธิ ผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัลจะได้
รับใบประกาศเกียรติคุณในระดับภาค (ผูว้ ่าการภาคสามารถขอรับแบบฟอร์มใบประกาศ
เกียรติคณ
ุ เปล่าได้ถงึ 20 ใบโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย)

รางวัลเกียรติบตั รมูลนิธิโรตารีสำ� หรับการบ�ำเพ็ญประโยชน์
เกียรติคุณ (The Rotary Foundation Citation for Meritorious Service)
ผูเ้ สนอชื่อ: ผูว้ ่าการภาค
วันครบก�ำหนด: ส่งได้ตลอดทัง้ ปี
รางวัลนี้เพื่อการยกย่องโรแทเรียนทีบ่ �ำเพ็ญประโยชน์ อย่างแข็งขันแก่มูลนิธโิ รตารีเป็ น
เวลามากกว่าหนึ่งปี

รางวัลมูลนิธิโรตารีในการบ�ำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น

(The Rotary Foundation Distinguished Service Award)
ผูเ้ สนอชื่อ: โรแทเรียนคนใดก็ได้
วันครบก�ำหนด: 30 มิ ถนุ ายน
รางวัลนี้เป็ นการยกย่องสูงสุดของมูลนิธิ ยกย่องการบ�ำเพ็ญประโยชน์ ท่ดี ยี อดเยีย่ มแก่
มูลนิธเิ หนือระดับภาคเป็ นระยะเวลาหนึ่ง เฉพาะผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัลเกียรติบตั รมูลนิธโิ รตารี
ส�ำหรับการบ�ำเพ็ญประโยชน์เกียรติคณ
ุ ครบ 4 ปี โรตารีบริบรู ณ์แล้วเท่านัน้ จึงจะมีสทิ ธิ ์ได้
รับการเสนอชือ่ เพือ่ ขอรับการประกาศเกียรติคณ
ุ นี้

รางวัลการบ�ำเพ็ญประโยชน์สำ� หรับโลกทีป่ ลอดจากโปลิโอ

(Service Award for a Polio-Free World)
ผูเ้ สนอชื่อ: โรแทเรียนคนใดก็ได้
วันครบก�ำหนด: 1 พฤศจิ กายน
รางวัลประจ�ำปี น้ียกย่องการอุทศิ ตนอย่างดีเด่นของสมาชิกโรตารีในการรณรงค์ขจัดโปลิโอ
และส่งเสริมความพยายามครัง้ สุดท้ายในการขจัดโรคนี้ ในพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ทส่ี อดคล้อง
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กับภูมภิ าคทีก่ ำ� หนดโดยองค์การอนามัยโลก จะมีรางวัลถึง 10 รางวัลต่อภูมภิ าคในแต่ละ
ปี เพือ่ ยกย่องการบ�ำเพ็ญประโยชน์ทด่ี เี ด่นในการขจัดโปลิโอ มีรางวัลนานาชาติทม่ี อบให้
บุคคลไม่เกินปี ละ 10 คน

รางวัลการบริการของศิษย์เก่าทัว่ โลกของโรตารี

(Rotary Alumni Global Service Award)
ผูเ้ สนอชื่อ: ผูป้ ระสานงานมูลนิ ธิโรตารีในภูมิภาค (RRFC)
วันครบก�ำหนด: 30 มิ ถนุ ายน
รางวัลนี้สร้างสรรค์ขน้ึ มาเพือ่ ยกย่องศิษย์เก่าโรตารีดเี ด่น ผูซ้ ง่ึ มีอาชีพและกิจกรรมทีแ่ สดง
ให้เห็นถึงผลกระทบของโปรแกรมโรตารีท่มี ตี ่อการบ�ำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเพื่อนมนุ ษย์
ของผูน้ นั ้ ผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ ต้องแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ทางสังคมของโรตารีผา่ นการ
ด�ำเนินกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ ทม่ี คี วามโดดเด่นเป็ นพิเศษและความส�ำเร็จในวิชาชีพ
ความพิเศษของวิชาชีพหรืออาชีพและการบริการทีย่ งยื
ั ่ นซึง่ มีผลกระทบต่อชุมชนในต่าง
ประเทศ

รางวัลสมาคมศิษย์เก่าโรตารีแห่งปี

(Rotary Alumni Association of the Year Award)
ผูเ้ สนอชื่อ: ผูป้ ระสานงานมูลนิ ธิโรตารีในภูมิภาค (RRFC)
วันครบก�ำหนด: 30 มิ ถนุ ายน
รางวัลนี้ยกย่องสมาคมศิษย์เก่าทีเ่ พิม่ ความตระหนักในบทบาททีส่ �ำคัญของศิษย์เก่าใน
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับโรตารี และแสดงถึงผลกระทบอย่างถาวรของโปรแกรมโรตารี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอชือ่ ได้จาก rotary.org/awards
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ทรัพยากรทัว่ ไป (GENERAL RESOURCES)
MY ROTARY
เว็บไซต์ของสมาชิกทีร่ จู้ กั กันในชือ่ ว่า My Rotary เป็ นทีซ่ ง่ึ สามารถค้นพบทุกสิง่ ทีต่ อ้ งการ
ในการท�ำงานโรตารี ท่านจะหาเครือ่ งมือและโปรแกรมทีค่ นุ้ เคยได้จากเมนู Club & District
Administration ลงชือ่ เข้าใช้งาน (sign in) เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินการดังต่อไปนี้ได้
 ติดตามความคิดริเริม่ เกี่ยวกับสมาชิกภาพ กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ และเป้ าหมาย
การบริจาคให้มลู นิธขิ องสโมสรผ่าน Rotary Club Central
 บริจาคให้มลู นิธโิ รตารี
 เรียนรูใ้ ห้มากขึน้ เกีย่ วกับกิจกรรมของมูลนิธโิ รตารี
 ค้นหาอาสาสมัคร หุน้ ส่วนผูร้ ่วมโครงการ และการบริจาคให้แก่โครงการผ่าน Rotary
Ideas
 สมัครขอรับทุนสนับสนุนที่ Grant Center
 ดูรายงานประวัติการบริจาค (Donor History Report) ของท่าน ซึ่งจะมีประวัติการ
บริจาคและสรุปการยกย่อง
 แบ่งปั นผลกระทบของโครงการและให้แรงบันดาลใจแก่ผอู้ น่ื ได้ท่ี Rotary Showcase

รายงานต่างๆ
ผูน้ � ำโรตารีสามารถเข้าถึงรายงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ผ่าน My Rotary หรือ Rotary Club
Central หรือ Support Center ของโรตารี
Donor History
Report

ให้ขอ้ มูลธุรกรรมการเงินของผูบ้ ริจาคโดยแยกรายละเอียดเป็ น บุคคล
เรื่องๆ (การบริจาค การโอนคะแนนยกย่องของมูลนิธคิ �ำมัน่
สัญญา และการยกย่อง) ใช้เพือ่ การกระทบยอดเงินบริจาค/การ
ยกย่อง

Club Foundation
Banner Report

ให้ข้อ มูล วัน ที่ท่ีบ รรลุ ผ ลส�ำ เร็จ ส�ำ หรับ การบริจ าคให้มูล นิ ธิ สโมสร,
โรตารีและ EREY ในปี โรตารีปัจจุบนั
ภาค

Club Fundraising
Analysis

ตารางทีร่ วบรวมข้อมูล 5 ปี เกี่ยวกับเป้ าหมายกองทุนประจ�ำ สโมสร,
ปี การบริจาคและยอดรวมการยกย่อง ใช้เพือ่ ก�ำหนดเป้ าหมาย ภาค
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รายงาน

รายละเอียด

ประเภท

Club Recognition
Summary

ให้ขอ้ มูลของสมาชิกทีเ่ กี่ยวกับระดับของพอล แฮริส เฟลโลว์ สโมสร,
จ�ำนวนเงินทีย่ กย่อง คะแนนการยกย่องของมูลนิธทิ ม่ี อี ยู่ การ ภาค
เข้าร่วมโครงการ Rotary Direct, ผูอ้ ุปถัมภ์กองทุนถาวร วันที่
บริจาคครัง้ สุดท้าย และการระบุกองทุน การบ่งชีว้ ่าบรรลุการ
เป็ นสโมสรที่เป็ น พอล แฮริส เฟลโลว์ ครบ 100 เปอร์เซ็นต์
พร้อมวันที่ รวมทัง้ การบริจาคเงินให้มลู นิธใิ นทุกช่วงเวลาของ
สโมสร ใช้เพือ่ บ่งชีส้ โมสรทีม่ ไิ ด้บริจาคเงิน

Monthly Contribution ให้ข้อ มูล การบริจาคของสโมสรแก่ กองทุนประจ�ำปี กองทุน สโมสร,
Report
อืน่ ๆ (Global Grant และโปลิโอพลัส) และกองทุนถาวร
ภาค
District Foundation
Banner Report

แสดงความก้าวหน้าไปสูก่ ารยกย่องด้วยธงสโมสร (มียอดการ ภาค
บริจาครายหัวให้แก่กองทุนประจ�ำปี สงู สุด 3 ล�ำดับ, การบริจาค
ให้มูล นิ ธิ 100%, สโมสรที่เ ป็ น EREY 100%) ในช่ว งหนึ่ งปี
โรตารี รายการอัตราส่วนของสโมสรทีเ่ ข้าร่วมในโปรแกรมการ
ยกย่องส�ำหรับบริจาคให้มลู นิธ,ิ สมาชิกบริจาคสะสม EREY

รายงานชมรม พอล
แฮริส (Paul Harris
Society Report)

ให้รายละเอียดสมาชิกของชมรม พอล แฮริส และประวัตกิ าร สโมสร,
มีคุณสมบัตเิ ข้าเกณฑ์ 4 ปี รวมทัง้ รายละเอียดการติดต่อกับ ภาค
ผูบ้ ริจาค

District Fundraising ให้ขอ้ มูลภาพรวม 8 ปี ของการบริจาคเข้ากองทุนประจ�ำปี และ ภาค
Profile
กองทุนถาวร รวมทัง้ ยอดการบริจาครวมทีไ่ ด้รบั , มีบญ
ั ชีราย
ชื่อ และสมาชิกชมรม พอล แฮริส ผู้ท่ีม คี ุณ สมบัติเข้า เกณฑ์
เป็ นเมเจอร์โดนเนอร์, เมเจอร์ก๊ฟิ ท์, ผูอ้ ุปถัมภ์กองทุนถาวร,
สมาชิกชมรมผูบ้ ริจาคจากผลประโยชน์ , รายการคะแนนการ
ยกย่องของมูลนิธแิ ละเงินกองทุนถาวรทัง้ หมดและมูลค่าใน
ตลาด
Major Donor, Arch ให้รายชือ่ สมาชิกชมรมผูบ้ ริจาคจากผลประโยชน์, เมเจอร์โดน- สโมสร,
Klumph Society, and เนอร์ และชมรม อาร์ช คลัมภ์ รวมทัง้ วันทีไ่ ด้รบั การยกย่องรวม ภาค
Bequest Society
อยูใ่ น 2 แทป และมีรายละเอียดการติดต่อด้วย
Report
Paul Harris Fellow
and Benefactor
Report

รายชือ่ ผูอ้ ุปถัมภ์กองทุนถาวร พอล แฮริส เฟลโลว์ พอล แฮริส สโมสร,
เฟลโลว์ หลายครัง้ และประกาศนียบัตรแสดงความขอบคุณ ภาค
รวมทัง้ วันทีย่ กย่องและข้อมูลทีอ่ ยูท่ างไปรษณีย์

Program Participants ให้รายชื่อผู้ร่วมโปรแกรมในปั จจุบนั และอดีตของแต่ละภาค ภาค
and Alumni by
โดยเฉพาะ
District
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การสังสิ
่ ง่ พิมพ์ (Ordering Publications)

สังทรั
่ พยากรของมูลนิธโิ รตารีได้ท่ี shop.rotary.org หรือจากบริการสังสิ
่ ง่ พิมพ์ (อีเมล
shop.rotary@rotary.org หรือโทรศัพท์ +1-847-866-4600 โทรสาร +1-847-866-3276)
หรือจากส�ำนักงานระหว่างประเทศในพืน้ ที่

ส่งค�ำถามไปทีใ่ ด (Where to Direct Questions)

โทรศัพท์ +1-866-976-8279 หรืออีเมล rotarysupport.center@rotary.org เพือ่ ตรวจสอบ
คะแนนการบริจาคและคะแนนการยกย่อง ค้นหารายละเอียดเกีย่ วกับทุนสนับสนุ น และ
ถามค�ำถามต่างๆ
โรแทเรียนที่มไิ ด้ใช้ภาษาอังกฤษควรติดต่อกับส�ำนักงานระหว่างประเทศของโรตารีใน
ท้องถิน่

ทรัพยากรระดับภาคและโซน (District and Zone Resources)

ประธานคณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีภาค (DRFCs) ส่งเสริมกิจกรรมและการหาทุนของ
มูลนิธิภายในภาค ท�ำหน้ าที่เป็ นผู้ติดต่อเบื้องต้นส�ำหรับ District Grant และให้การ
สนับสนุ นแก่คณะกรรมการมูลนิธขิ องสโมสร ประธานมูลนิธโิ รตารีภาคยังช่วยผูว้ ่าการ
ภาคในการรับรองการใช้เงิน DDF, เสนอชือ่ ผูท้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตสิ ำ� หรับรางวัลมูลนิธโิ รตารีของ
ภาคและรับข้อมูลจากโรแทเรียนก่อนการตัง้ เป้ าหมายมูลนิธขิ องภาค
ผู้ประสานงานมูลนิธโิ รตารีในภูมภิ าค (Regional Rotary Foundation coordinatorsRRFCs) ส่งเสริมกิจกรรมของมูลนิธแิ ละการหาทุนในโซนหรือพืน้ ที่ รวมทัง้ อบรมผูช้ ่วย
ผูป้ ระสานงานมูลนิธโิ รตารีและผูน้ � ำภาคในการก�ำหนดและการท�ำให้บรรลุเป้ าหมายของ
โปรแกรมและการหาทุน
ทีป่ รึกษากองทุนถาวร/เมเจอร์กฟ๊ิ ท์ (Endowment/major gifts advisers) ท�ำงานอย่างใกล้
ชิดกับผูน้ � ำภูมภิ าคและภาคในการพัฒนาแผนงานเฉพาะตัว เพื่อบ่งชี้ พัฒนา และร้องขอ
เมเจอร์กฟ๊ิ ท์ และยังช่วยอ�ำนวยการในงานกิจกรรมทีท่ �ำให้ผสู้ นับสนุ นมูลนิธใิ นปั จจุบนั มี
ส่วนร่วมและพัฒนาผูบ้ ริจาคทีค่ าดหวัง
ดูรายชือ่ ผูป้ ระสานงานฯ และทีป่ รึกษาฯ ในปั จจุบนั ได้ท่ี Rotary.org
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The Rotary Foundation
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Japan
Rotary International Office
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