ภาพรวมการจัดการทุนสนับสนุน
(Grant Management Overview)
คํานํา
เปาหมายของหลักสูตรเหลานี้คอื เพื่อใหเครือ่ งมือที่จำเปนในการพิจารณาวาโครงการของทานเขาเกณฑการไดรับทุนสนับสนุน
ระดับโลกหรือไม และทำใหมั่นใจวาทานมีความรูและทรัพยากรเพื่อจัดการเงินทุนใหประสบความสำเร็จ
ทุนสนับสนุนระดับโลกสงเสริมพันธกิจของมูลนิธิโรตารี คือ ชวยใหสมาชิกโรตารีสงเสริมความเขาใจระหวางกันในโลก
สันถวไมตรี และสันติภาพโดยการปรับปรุงสุขภาพของผูคน สนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพ ปกปองสิง่ แวดลอม และบรรเทา
ความยากจน
ทุนสนับสนุนของโรตารีมีพลังทีจ่ ะทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทีย่ ั่งยืนใน
ชุมชนของเรา ดูไดจากการที่เราดำเนินการขจัดโปลิโอไปไดมากเพียงใด
การตอสูของโรตารีสากลเพือ่ หยุดยั้งโปลิโอเริ่มตน
ขึ้นจากโครงการสุขภาพ ความหิวโหยและ
มนุษยชาติ (3-H) ในป ค.ศ. 1979 ปจจุบันนี้
การขจัดโปลิโอยังคงเปนเรื่องทีม่ ีความสำคัญสูงสุดขององคกร และเราเกือบจะทำใหโรคนี้หมดไปตลอด
กาลแลว
ทุนสนับสนุนของเรามุง หมายทีจ่ ะกระตุนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนของโรตารี แตไมใชวาการบำเพ็ญ
ประโยชนของโรตารีทั้งหมดจะตองการทุนสนับสนุน แตทุนสนับสนุนของโรตารีสามารถชวยใหโครงการ
มีขนาดใหญขึ้นซึ่งจะทำใหเกิดการพัฒนาที่ยงิ่ ใหญมากขึ้นดวย
การจัดการทุนสนับสนุนที่ดีเกีย่ วของกับสมาชิก สนับสนุนโครงการบำเพ็ญประโยชนที่มีความหมายซึ่ง
จะยังมีผลกระทบตอไปในระยะยาวหลังจากการใชทุนสนับสนุนหมดลง และแสดงใหชุมชนเห็นสิ่งที่เรา
สามารถกระทำได
เพื่อเพิ่มพูนผลกระทบและทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายตอโลก โรตารีไดเนนการทำงานบำเพ็ญประโยชนในหลาย
เรื่อง เมื่อทานคิดเกี่ยวกับโครงการตาง ๆ ที่ตอ งการจะดำเนินการ ควรพิจารณาวาสอดคลองกับหนึ่งในเรือ่ งทีเ่ นน
ความสำคัญอยางไร หากทานสมัครขอรับทุนสนับสนุนระดับโลก ทานจำเปนตองแสดงใหเห็นวาโครงการของทานเกี่ยวของ
กับเปาหมายของโรตารีในหนึง่ เรื่องเหลานี้อยางไร
แตมันไมแนเสมอไปวาเรือ่ งที่เนนความสำคัญในขอใดจะเหมาะกับโครงการ เรามาตรวจสอบองคประกอบบางอยางที่
เกี่ยวของ โดยการดูตัวอยางโครงการ 2-3 โครงการ และพิจารณาวามีความเหมาะสมที่สุดอยางไร
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เป้ าหมายของเรา (Our Causes)

ทุนสนับสนุนระดับโลกของโรตารีสนับสนุนกิจกรรมที่ยงั่ ยืนซึง่ สอดคลองกับเรือ่ งทีเ่ นนความสำคัญของเรา และใหผลลัพธที่
ตอบสนองความตองการของชุมชน เรื่องที่เนนความสำคัญเหลานี้ผนึกรวมประเด็นเกี่ยวกับเพื่อนมนุษยซงึ่ สำคัญมากที่สดุ ของ
โลกเอาไว

การสร้างเสริมสันติภาพและป้ องกันความขัดแย้ง
เราอบรมผูนำทีเ่ ปนผูใหญและคนหนุมสาวเพือ่ ปองกันและไกลเกลี่ย
ความขัดแยงและสงเสริมความเขาใจภายในและระหวางวัฒนธรรม
ตาง ๆ

การป้ องกันและการรักษาโรค
เราใหความรูและเครื่องมือแกชมุ ชนเพื่อหยุดยัง้ การแพรกระจาย
ของโรคที่คุกคามชีวิต ปรับปรุงและขยายการเขาถึงการดูแล
สุขอนามัยในราคาถูกหรือฟรีในพื้นที่ซึ่งกำลังพัฒนา

นํ้า สุขาภิบาล และสุขอนามัย
เราสนับสนุนการแกไขปญหาในทองถิ่นเพือ่ ใหมนี ้ำสะอาด
สุขาภิบาลและสุขอนามัยสำหรับผูคนจำนวนมากขึ้นในทุก ๆ วัน
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สุขภาพแม่และเด็ก
เราขยายการเขาถึงสุขอนามัยทีม่ ีคุณภาพ เพื่อใหแมและเด็กสามารถ
มีชีวิตและเติบโตขึ้นอยางแข็งแรงมากขึ้น

การศึกษาขั้นพื้ นฐานและการรูห้ นังสือ
เราทำใหศักยภาพของชุมชนเขมแข็งขึ้น โดยการสนับสนุนการศึกษาขั้น
พื้นฐานและการรูหนังสือ ลดชองวางระหวางเพศและเพิ่มพูนการรู
หนังสือของผูใหญ

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เราดำเนินโครงการที่สงเสริมการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจ และสราง
โอกาสในการทำงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับหนุมสาวและผูสูงอายุ

สิ่งแวดลอม
เราสนับสนุนกิจกรรมทีท่ ำใหการอนุรกั ษและการปกปอง
ทรัพยากรธรรมชาติมีความเขมแข็งขึ้น สงเสริมความยั่งยืนทางดาน
นิเวศวิทยาและสงเสริมความกลมกลืนกันระหวางชุมชนกับสิง่ แวดลอม

หลังจากทำการประเมินเพื่อใหเขาใจถึงจุดแข็งจุดออนและทรัพยสินของชุมชนแลว ทานจะสามารถวางแผนโครงการที่
ตอบสนองความตองการในหนึง่ เรือ่ งที่เนนความสำคัญได
ดูเปาหมายของเรื่องที่เนนความสำคัญแตละเรื่องและกิจกรรมที่มีสิทธิ์ โดยการพิจารณาถอยแถลงนโยบายเรื่องที่เนน
ความสำคัญกอนที่จะเรียนรูหลักสูตรนี้ตอ ไป
เมื่อทานมีความพรอม ขอใหดูตวั อยางโครงการทุนสนับสนุนระดับโลกและเรื่องที่เนนความสำคัญที่ใหการสนับสนุน
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ตัวอย่างโครงการ
พิจารณาโครงการทุนสนับสนุนระดับโลกเหลานี้ และพิจารณาวาเรื่องทีเ่ นนความสำคัญเรื่องใดที่เหมาะสมกับโครงการ

โครงการแคมป์ สําหรับเด็กที่มีความบอบชํ้าทางจิตใจ
ความสนุกสนานและการเยียวยาเปนเปาหมายของแคมป 2 สัปดาหในโปแลนดที่สมาชิกโรตารีไดจัดขึ้นเพือ่ ชวยเหลือเด็ก ๆ
ใหหายจากอาการบอบช้ำทางจิตใจในสภาพแวดลอมที่สงบสุข
ผูรวมแคมปแตละคนมีพอแมหรือพี่นองทีถ่ ูกฆาตายหรือบาดเจ็บจากความขัดแยง
ในภูมิภาค บางคนมีความผิดปกติและระแวดระวัง บางคนนอนไมหลับหรือฝนราย
ในระหวางโปรแกรม ซึง่ ผสมผสานการหลบหนีและการบำบัด พวกเขามีสวนรวมใน
กิจกรรมนอกสถานทีใ่ นแบบทีค่ ุนเคยและทัศนศึกษา รวมทัง้ ไดรับการสนับสนุน
จากผูที่มีวิชาชีพดานสุขภาพจิตและคำแนะนำในการรับมือเมื่อกลับไปบาน
เด็กที่ตองทนทุกขทรมานจากความเจ็บปวดทางจิตใจจากสงครามมักจะถอนตัว
และผูเชี่ยวชาญกลาววาการสรางความเชื่อมโยงทางอารมณขนึ้ มาใหมเปนสิ่งสำคัญ
ในการเยียวยา
นักจิตวิทยาและสตาฟของแคมปไดสรางความเชื่อมั่นผานการเลนเกมเปนกลุม
กิจกรรมนอกสถานที่ การเยียวยาดวยศิลปะ และการใหคำปรึกษาเปนรายบุคคล
มีเด็กมากกวา 100 คนเขารวมโครงการ

โครงการนี้สนับสนุนเรื่องที่เนนความสำคัญอะไรบาง?
 การปองกันและการรักษาโรค
 สุขภาพแมและเด็ก
 การสรางเสริมสันติภาพและปองกันความขัดแยง
 การศึกษาขั้นพืน้ ฐานและการรูห นังสือ
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คําตอบ
การสรางเสริมสันติภาพและปองกันความขัดแยง
โครงการนี้สนับสนุนการสรางสันติภาพในชุมชน
ที่ไดรับผลกระทบจากความขัดแยง

โครงการทักษะการปฏิบตั สิ าํ หรับผูใ้ หญ่
ที่จังหวัด KwaZulu-Natal ในแอฟริกาใต การไมรูหนังสือของ
ผูใหญมีระดับสูงและการแพรกระจายของ HIV ก็เปนไปในวงกวาง
เชนกัน สโมสรโรตารีหลายสโมสรไดเปนเพือ่ นรวมโครงการกับ
องคกรที่มใิ ชของรัฐบาลชื่อ Operation Upgrade เพื่อสอนการรู
หนังสือของผูใหญ การคิดคำนวณ และทักษะชีวิต
จากหลักสูตรการรูหนังสือของ Zulu การรูภาษาอังกฤษ และการคิด
คำนวณ นักเรียนยังไดเรียนรูทกั ษะ เชน การเปดบัญชีธนาคาร การเขียน
และการสงจดหมาย การจัดการการเงิน และการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก
โปรแกรมนี้จะรวมถึงขอมูลขาวสารและโครงการเสริมที่เกีย่ วของกับ
HIV/AIDS และประเด็นทางดานสุขภาพอื่น ๆ โภชนาการ ความ
ปลอดภัยทางดานอาหาร และเรื่องที่หวงใยอื่น ๆ ในการพัฒนาชุมชน

โครงการนี้สนับสนุนเรื่องที่เนนความสำคัญในดานใดบาง?
 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
 การปองกันและการรักษาโรค
 สุขภาพของแมและเด็ก
 การศึกษาขั้นพืน้ ฐานและการรูห นังสือ

คำตอบ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานและการรูห นังสือ
โครงการนี้มีจุดสำคัญคือการปรับปรุงการรูหนังสือ
ของผูใ หญในชุมชน
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จงพิจารณาตัวอยางทุนสนับสนุนเหลานีว้ าโครงการสนับสนุนเปาหมายเรื่องทีเ่ นนความสำคัญในขอใด หาก
จำเปน ขอใหพิจารณาเปาหมายและกิจกรรมในถอยแถลงนโยบายเรื่องที่เนนความสำคัญ (Area of Focus
Policy Statements)

สุขภาพของแม่และเด็ก
โครงการทุนสนับสนุนระดับโลกนี้รวมกับวิทยาลัยการผดุงครรภของประเทศออสเตรเลียนำนางผดุงครรภวชิ าชีพ 15 คนจาก
หมูเกาะคุก, ฟจ,ิ คิริบาติ, ซามัว และตองกา ทีมผูฝกอบรมอาชีพจากมหาวิทยาลัยแคนเบอรราในประเทศออสเตรเลียชวย
ชี้แนะผูรวมโครงการแตละคนในการพัฒนาทักษะสวนตัว และทักษะความเปนผูนำทางดานวิชาชีพ ซึ่งพวกเขาจะสามารถ
แบงปนกับเพือ่ นรวมงานในทองถิ่นไดในภายหลัง
ทีมผูฝกอบรมอาชีพเปนเจาภาพรับนางผดุงครรภเปนเวลา 2 สัปดาห ผูรวมโครงการถูกจับคูก ับพี่เลี้ยงและกลับไปบานพรอม
กับโครงการในระยะยาวที่จะตองทำใหเสร็จสิ้น สโมสรโรตารีในประเทศของนางผดุงครรภเหลานั้นสนับสนุนคาเดินทางและ
โครงการตาง ๆ
สโมสรโรตารียงั ไดรวมบริจาคเพื่อใหนางผดุงครรภแตละคนไดนำเครื่องวัดอัตราการเตนหัวใจของทารกในครรภ Doppler
กลับไปบานเพื่อฟงเสียงหัวใจเตน มันเปนเครื่องมือที่ไมมใี นระบบสาธารณสุขทองถิ่นของพวกเขา
เหลานางผดุงครรภตองเผชิญกับอุปสรรคที่สำคัญเพราะชุมชนของพวกเขาอยูหางไกลหรือไมมีไฟฟาใช ซึง่ ทำใหยากตอการสื่อ
ขาวสารออกไป แตโปรแกรมการอบรมชวยพัฒนาทักษะความเปนผูนำและชวยใหพวกเขาสามารถแนะนำการปฏิบัติทางดาน
สุขภาพที่ดใี หแกชุมชน นางผดุงครรภยงั ไดสอนคุณแมมือใหมและอบรมนางผดุงครรภใหม ๆ ดวย
เปาหมายใดที่เนนความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพแมและเด็กตรงกับโครงการนี้มากที่สุด?
ก) ลดอัตราการตายและความเจ็บปวยของเด็กอายุต่ำกวา 5 ขวบ
ข) ลดอัตราการตายและความเจ็บปวยของแม
ค) ปรับปรุงการเขาถึงบริการทางการแพทยที่สำคัญ ผูทำงานดานสุขภาพในชุมชนที่ไดรับการอบรม และผูใหบริการดาน
สุขอนามัย
ง) ใหทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทแกผูมีวิชาชีพที่มีใจรักอาชีพที่เกี่ยวกับสุขภาพแมและเด็ก
ภาพรวมการจัดการทุนสนับสนุน (Grant Management Overview)
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คำตอบ
ค.
โครงการนี้ปรับปรุงสุขภาพแมและเด็ก
โดยการอบรมผูท ี่ทำงานดานสุขอนามัยในชุมชน

โครงการป้ องกันและรักษาโรค
เมื่อสโมสรโรตารีในศรีลงั กาเริ่มตนศูนยเพื่อการปองกันและ
สอบสวนมะเร็งในระยะแรกแหงชาติ คลินิกแหงนั้นดำเนินการใน
บานเชาหลังเล็ก ๆ มีพนักงานซึ่งเปนแพทยและนางพยาบาล
อาสาสมัคร 2 คน
ในป ค.ศ. 2015 โครงการไดรับทุนสนับสนุนระดับโลกซึ่งชวยให
สามารถปรับปรุงศูนยที่โคลัมโบใหดขี ึ้น และขยายงานออกไปใน
พื้นที่หางไกลไดมากขึ้น สโมสรเจาภาพ 2 สโมสรเปนเพือ่ นผูรวม
โครงการระดับโลก และมีการบริจาคจากสโมสรโรตารีในประเทศเยอรมันและสวิตเซอรแลนด
ทุนสนับสนุนชวยใหศูนยสามารถเพิ่มจำนวนพนักงาน และอบรมเทคนิคใหม ๆ ในการสืบสวนโรคแกพนักงาน ศูนยนี้ยัง
ดำเนินการเกีย่ วกับระบบการเก็บขอมูลทีท่ ันสมัย และมีเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลของผูป วยซึ่งสามารถนำไปสูการ
คัดกรองที่มีความชัดเจนมากขึ้น และใหการดูแลติดตามที่ดขี ึ้น
นอกเหนือจากทำการคัดกรองใหฟรีในกรุงโคลัมโบแลว ศูนยยังอุปถัมภสัปดาหแหงการตระหนักในมะเร็งเตานมประจำป และ
แจกหนังสือเลมเล็กเกีย่ วกับการปองกันมะเร็งแกคลินิกของรัฐทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังดำเนินการหนวยคัดกรองเคลื่อนทีซ่ ึ่ง
เดินทางไปทั่วประเทศเพือ่ ใหการตรวจสอบทางดานกายภาพ การคัดกรองโดยอัลตราซาวด และการทดสอบ PAP
เปาหมายใดในเรื่องที่เนนความสำคัญเกี่ยวกับการปองกันและรักษาโรคตรงกับโครงการนี้? (เลือกทุกขอที่ถกู ตอง)
ก) ปรับปรุงศักยภาพของผูมีวิชาชีพดานการดูแลสุขอนามัยในทองถิ่น
ข) สงเสริมโปรแกรมการปองกันและรักษาโรคซึง่ ยับยั้งการแพรกระจายของโรคติดตอ และลดเหตุการณและผลกระทบ
ของโรคไมติดตอ
ค) ทำใหระบบการสาธารณสุขเขมแข็งขึ้น
ง) ใหการรักษาและฟนฟูทางดานคลินิกแกผูพิการทางกายภาพ
จ) ใหทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทแกผูมีวิชาชีพที่มีใจรักอาชีพที่เกี่ยวกับการปองกันและการรักษาโรค
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คําตอบ
ก., ข. และ ค.
กิจกรรมของโครงการสนับสนุนเปาหมาย
ของการปองกันและรักษาโรคเหลานี้

นํ้า สุขาภิบาล และสุขอนามัย
รัฐทมิฬนาฑูทางตอนใตของอินเดียขาดแคลนน้ำ และผูคน
ตองอาศัยน้ำฝนสำหรับดื่มกินและการเกษตร เมื่อฝนแลง
ติดตอกันหลายป ทำใหเกษตรกรในชุมชนใหญที่สุด 3 ชุมชน
ในเขตลุมน้ำ เริม่ ละทิ้งการทำการเกษตรแบบดัง้ เดิม และ
มองหางานอื่นทีอ่ ยูใกล ๆ
สโมสรโรตารี Madras Coromandel รัฐทมิฬนาฑู ทำงาน
รวมกับองคกรการเกษตรแหงชาติเพื่อทำการประเมินลุมน้ำ ความตองการของชุมชน สภาพเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ พวก
เขาพบวาการเขาถึงน้ำที่เชื่อถือไดเปนเรือ่ งที่มคี วามสำคัญสูงสุดของชุมชน ดวยความตองการเรงดวนที่จะเติมน้ำใตดินในชั้น
หินอุมน้ำเพื่อปองกันการขาดแคลนน้ำ
ทีมงานโครงการไดพบปะกับผูอ ยูอาศัยในชุมชน ผูสูงอายุในหมูบาน
และผูแทนจากกลุมที่ใหความชวยเหลือกันและกัน และองคกร
สวัสดิการชุมชน พวกเขาตระหนักถึงความตองการในการอบรม
เกี่ยวกับการเก็บรักษาน้ำ การจัดการน้ำ สุขอนามัยและสุขาภิบาล
และการสรางงานนอกเหนือจากการเกษตร
กลุมพันธมิตรไดจัดทำสิง่ ปลูกสรางเพือ่ เก็บรักษาน้ำฝน และจัดการ
การรั่วไหล และยังเก็บรักษาตนไมและพื้นดินที่ปกคลุมทั่วพื้นทีช่ ุม
น้ำเพื่อเพิ่มการมีน้ำเอาไวใชในหมูบาน
ทีมงานยังทำงานรวมกับเกษตรกรเพื่อการเก็บรักษาน้ำในพื้นดินใหดขี ึ้น ผลก็คือการไดผลผลิตที่ดขี ึ้น และเพิ่มรายไดใหแก
เกษตรกร
โรงเรียนและสถาบันหมูบานอื่น ๆ เปนเจาภาพจัดการประชุมเกี่ยวกับการเก็บรักษาน้ำและสุขอนามัย กลุมพันธมิตรทำงาน
รวมกันกับองคกรในทองถิ่นเพือ่ สงเสริมงานนานาชนิดที่เปนทางเลือก เชน การจัดการผลิตภัณฑจากนมและการตัดเสื้อ
เพื่อทีจ่ ะลดความตองการลุมน้ำเพื่อการเกษตร
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เปาหมายในเรื่องของน้ำ สุขาภิบาลและสุขอนามัย ในเรื่องที่เนนความสำคัญขอใดที่ตรงกับโครงการนี้? (เลือกทุกขอที่
ถูกตอง)
ก) จัดใหมกี ารเขาถึงน้ำสำหรับดื่มกินอยางพอเพียงและปลอดภัยอยางเทาเทียมในทุกหนทุกแหงมากขึ้น
ข) พัฒนาคุณภาพน้ำโดยการปองกันและรักษาทรัพยากรน้ำใตดนิ และน้ำผิวดิน มลภาวะและสิ่งปนเปอน และสงเสริมการ
นำน้ำเสียกลับมาใชใหม
ค) ทำใหภาครัฐ สถาบัน และชุมชนเพื่อการพัฒนามีศักยภาพที่เขมแข็งมากขึ้น ใหทุน จัดการ และดำรงไวซงึ่ การบริการ
ทางสุขาภิบาลและน้ำอยางยั่งยืน
ง) ใหทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแกผูมีวิชาชีพที่มีใจรักอาชีพที่เกีย่ วกับน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย

คําตอบ
ก., ข. และ ค.
โครงการอนุรกั ษน้ำสนับสนุนเปาหมายเหลานี้

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ที่ประเทศบราซิล มี 2-3 เมืองทีม่ ีโปรแกรมรีไซเคิลอยางเปนทางการ
ดังนั้น ขวดโลหะและวัสดุสิ่งของอื่น ๆ สวนใหญจะถูกเก็บรวบรวมโดย
คนเก็บขยะซึง่ รูจ ักกันในชื่อ Catadores พวกเขาจะแยกชิ้นสวนที่
สามารถนำมารีไซเคิลหรือนำกลับมาใชใหมได
รัฐบาลบราซิลทำงานรวมกับ Catadores ที่มกี ารจัดการอยางดีเพื่อ
พัฒนาระบบการจัดการขยะ
สโมสรโรตารีเซาเปาโล-บิลาอัลปนา การสนับสนุน Cooperativa ReciFavela ซึ่งเปนสหกรณรีไซเคิลที่เริ่มตนดวยการแยกสิง่
ที่จะสามารถนำมารีไซเคิลไดภายในการลำเลียงของรถบรรทุกเพียงหนึง่ คัน
ในป ค.ศ. 2015 มีสมาชิก 20 คน และสามารถจัดการกับขยะ 1.5 ตันตอวัน แตโรงเรียนและสมาชิกของ ReciFavela รูดวี า
พวกเขาจะสามารถปรับปรุงสภาพการทำงานของ Catadores และเพิ่มผลผลิตใหมากขึ้นได ReciFavela ยังตองการที่จะ
จัดหางานและจัดการกับขยะใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิม่ รายไดใหแกสมาชิก
พวกเขาเปนเพือ่ นรวมโครงการกับสโมสรในออสเตรเลีย คือ สโมสรโรตารี Bordertown รัฐออสเตรเลียใต ในโครงการทุน
สนับสนุนระดับโลกที่สนับสนุนความพยายามในการรีไซเคิลของ ReciFavela ทุนสนับสนุนดังกลาวใชจายสำหรับเครื่องมือใน
การคัดแยกขยะแบบอุตสาหกรรม และการอบรมอยางกวางขวางเกี่ยวกับการจัดการสหกรณ การบริหารการเงิน และวิธี
ปฏิบัติที่ปลอดภัย
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สหกรณไดเพิ่มงานถึง 20 งานและสมาชิกสามารถคัดแยกขยะได 4.2 ตันตอวัน คือเกือบ 3 เทาของศักยภาพกอนหนานี้
เปาหมายของเรือ่ งทีเ่ นนความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขอใดที่เหมาะกับโครงการนี?้ (เลือกทุกขอที่ถกู ตอง)
ก) การสรางศักยภาพผูนำชุมชนองคกรและเครือขายตาง ๆ เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนที่ยากจน
ข) สรางโอกาสสำหรับงานที่มีประสิทธิผลและพัฒนาการเขาถึงการมีชีวติ ที่ยงั่ ยืน
ค) ใหพลังแกชุมชนชายขอบโดยจัดใหเขาถึงการบริการและโอกาสทางเศรษฐกิจ
ง) ใหทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทแกผูมีวิชาชีพที่มีใจรักอาชีพที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

คําตอบ
ก., ข. และ ค.
โครงการนี้สนับสนุนเปาหมายเหลานี้

คําแนะนําในเรื่องที่เน้นความสําคัญ
ทุนสนับสนุนระดับโลกสนับสนุนโครงการที่ยงั่ ยืนซึ่งมีผลที่วัดไดและยั่งยืน และสอดคลองกับอยางนอยหนึ่งในเรื่องที่เนน
ความสำคัญ ทำใหมั่นใจวาทานเขาใจแตละเรื่องที่เนนความสำคัญและวิธีการที่จะวางแผนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวโยงกันซึง่ จะ
สรางโครงการทุนสนับสนุนที่ประสบความสำเร็จ

การประเมินความต้องการของชุมชน
ในการเริ่มตน ตองทำการประเมินชุมชนเพื่อบงชี้ความตองการที่สำคัญที่สุดและพัฒนาโครงการทีใ่ ชสินทรัพยของชุมชนเพื่อ
ตอบสนองความตองการเหลานั้น สโมสรสามารถหาผูเชีย่ วชาญในทองถิ่นและระหวางประเทศเพื่อชวยในการวางแผนงาน
โครงการที่มีความหมาย

เมื่อพนักงานของมูลนิธิโรตารีพจิ ารณาใบสมัครทุน
สนับสนุนของทาน พวกเขาจะใชถอยแถลงนโยบาย
เรื่องที่เนนความสำคัญเพื่อพิจารณาวาโครงการมีสิทธิ์
ไดรับทุนหรือไม
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จงจําไว้ว่า:
ต้องวางแผนงานโดยการใช้เรื่องที่เน้น
ความสําคัญ
ชวยทำใหทุนสนับสนุนของทานประสบความสำเร็จโดยการใช
คำแนะนำดังตอไปนี้

จัดทําโครงการให้แคบลงอยูใ่ น 1 หรือ 2 เรื่องที่
เน้นความสําคัญ
อยาเลือกทุกขอ ไมวาโครงการของทานจะเปนโครงการแบบ
เบ็ดเสร็จ
อยางไรก็ตาม มูลนิธิโรตารีตอ งการทราบผลกระทบโดยตรงของ
โครงการที่อยูในเรื่องที่เนนความสำคัญซึ่งทานเลือกเอาไวแลว

เก็บข้อมูล
เพื่อใหเขาใจผลกระทบ มูลนิธจิ ะขอขอมูลในแตละเรื่องความสำคัญ
ที่ทานเลือก ยิง่ ทานเลือกเรื่องที่เนนความสำคัญมากเทาใด ทาน
จำเปนตองเก็บขอมูลมากขึ้นเทานั้น
ซึ่งจะทำใหทานตองทำงานมากขึ้นเปนพิเศษโดยไมเกี่ยวของกับ
โครงการ และทำใหเกิดความหงุดหงิดโดยไมจำเปน

เลือก 1 หรือ 2 เป้ าหมายในเรื่องที่เน้น
ความสําคัญ
อยาเลือกเปาหมายที่โครงการของทานจะทำใหเกิดผลกระทบโดย
ทางออมเทานั้น โครงการมักจะมีเปาหมายทัง้ หมดหรือเปาหมาย
สวนใหญทั้งทางตรงและทางออม เลือกเปาหมายที่กจิ กรรม
โครงการจะมีผลกระทบมากทีส่ ุด
เชนนี้ จะชวยใหมูลนิธิเขาใจไดวาโรแทเรียนคาดหวังที่จะทำใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดในเรื่องใด
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อ้างอิงย้อนหลังถึงเป้ าหมาย
ในขณะที่วางแผนกิจกรรมของโครงการถามตัวทานเองวากิจกรรมที่
จะชวยใหบรรลุเปาหมายหรือไม หากไมใช นัน่ มีโอกาสที่โครงการ
ของทานจะไมเหมาะสมกับเรื่องที่เนนความสำคัญซึ่งทานไดเลือกไว

อย่ามุ่งเน้นเพียงผลที่ได้รบั เท่านั้น
เรื่องที่เนนความสำคัญที่ถูกตองขึ้นอยูกับกิจกรรมหลักของโครงการ
มุงเนนกิจกรรมเหลานั้นเปนอยางแรกแลวจึงคิดถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่
อาจจะไมมีผลกระทบโดยตรงตอผลที่ไดรับ

พิจารณาการอบรม โอกาสในการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพ
นี่คือสิ่งที่รจู ักกันวาเปนการสรางศักยภาพ วางแผนงานการ
ถายทอดความรูเ มื่อทานคิดถึงกิจกรรมหลักของทุนสนับสนุน
เรื่องเหลานี้จะชวยใหโครงการของทานมีความยัง่ ยืน และทำให
มั่นใจไดวาสมาชิกของชุมชนจะสามารถดำเนินกิจกรรมโครงการได
หลังจากที่ทุนสนับสนุนสิ้นสุดลง

สรุป
ตองวางแผนโครงการบำเพ็ญประโยชนที่มีความหมาย ซึ่งยังคงมีผลกระทบในระยะยาวหลังจากทีใ่ ชทุนสนับสนุนหมดลงแลว
และแสดงใหชุมชนเห็นสิ่งทีเ่ ราสามารถทำได

ทรัพยากรต่างๆ
เราตองการใหโครงการทุนสนับสนุนระดับโลกของทานเริ่มตนอยางเขมแข็งและมีทุกสิ่งที่ตอ งการเพือ่ ความสำเร็จ ทรัพยากร
ดังตอไปนีจ้ ะสามารถชวยได

ถ้อยแถลงนโยบายเรือ่ งที่เน้นความสําคัญ
พิจารณาวัตถุประสงคและเปาหมายของแตละเรื่องที่เนนความสำคัญ และดูกิจกรรมโครงการที่สามารถขอรับทุนสนับสนุน
ระดับโลกได
https://my.rotary.org/en/login?destination=/en/document/areas-focus-policy-statements
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เพจ Our Causes
ดูรายละเอียดและตัวอยางการสนับสนุนของโรตารีในแตละเรือ่ งทีเ่ นนความสำคัญ
https://www.rotary.org/en/our-causes

ผูจ้ ดั การเรือ่ งที่เน้นความสําคัญ (Areas of focus managers)
ติดตอกับผูจัดการเรือ่ งที่เนนความสำคัญเพื่อปรึกษาหารือเกีย่ วกับความคิดเห็นของโครงการ หรือขอขอมูลเกีย่ วกับกิจกรรมที่
มีสิทธิ์ขอรับทุน
https://my.rotary.org/en/document/areas-focus-staff-contact-sheet

ประธานบริการระหว่างประเทศของภาค (District international service chairs)
เชื่อมโยงกับผูทมี่ ีความรูความสามารถในภาคทีส่ ามารถชวยในการวางแผน ดำเนินการ และประเมินโครงการของทาน
http://msgfocus.rotary.org/c/1b6y2uBJxBMhNynmzXIV1rpr

ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาโครงการ
คนหาเครื่องมือที่จะชวยทานในการวางแผน จัดการ และดำเนินโครงการใหประสบความสำเร็จ
https://my.rotary.org/en/take-action/develop-projects

กลุ่มปฏิบตั กิ ารโรแทเรียน (Rotarian Action Group)
คนหามิตรโรแทเรียน ศิษยเกาและอื่น ๆ ที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะดานหรือกิจกรรมเฉพาะดาน เชน สันติภาพ
สิ่งแวดลอม หรือน้ำ
https://my.rotary.org/en/take-action/empower-leaders/join-rotarian-action-group

วิดีโอโรตารี
วิดีโอที่แสดงตัวอยางโครงการทีป่ ระสบความสำเร็จในแตละเรื่องที่เนนความสำคัญ
https://vimeopro.com/rotary/causes-english

แนวทางเรื่องที่เนนความสำคัญอธิบายถึงเปาหมายของแตละเรื่อง รายการประเภทโครงการตาง ๆ ที่มกั จะไดรับทุนสนับสนุน
และกำหนดกิจกรรมที่มีสิทธิ์ไดรับการสนับสนุนจากทุนสนับสนุนระดับโลก อานแตละเรื่องเพิ่มเติมเพือ่ ใหมนั่ ใจวาทุนสนับสนุน
ของทานเหมาะสมกับหนึ่งในเรือ่ งทีเ่ นนความสำคัญ

การสร้างเสริมสันติภาพและการป้ องกันความขัดแย้ง
โรตารีอบรมผูนำเพื่อปองกันและไกลเกลี่ยความขัดแยงและทำงานเพื่อสงเสริมความเขาใจในทุกวัฒนธรรม

https://my.rotary.org/en/document/peace-and-conflict-prevention-resolution-guidelines-globalgrant-funding

การป้ องกันและการรักษาโรค
โรตารีใหเครือ่ งมือแกชุมชนเพือ่ ลดสาเหตุและผลกระทบของโรค

https://my.rotary.org/en/document/disease-prevention-and-treatment-guidelines-global-grantfunding
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นํ้า สุขาภิบาล และสุขอนามัย
โรตารีสนับสนุนแนวทางแกไขปญหาในทองถิ่นเพื่อที่จะนำน้ำดืม่ สะอาด สุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน และสุขอนามัยที่ดีกวาไปสู
ชุมชน
https://my.rotary.org/en/document/water-and-sanitation-guidelines-global-grant-funding

สุขภาพแม่และเด็ก
โรตารีใหทุนแกกิจกรรมและการอบรมที่ปรับปรุงสุขอนามัยของสตรีและลดอัตราการตายของเด็กอายุต่ำกวา 5 ป

https://my.rotary.org/en/document/maternal-and-child-health-guidelines-global-grant-funding

การศึกษาขั้นพื้ นฐานและการรูห้ นังสือ
โรตารีทำงานเพือ่ ปรับปรุงการศึกษาสำหรับเด็กทุกคน และการรูหนังสือของเด็กและผูใหญ

https://my.rotary.org/en/document/basic-education-and-literacy-guidelines-global-grant-funding

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
โรตารีดำเนินโครงการที่ชวยใหผูคนไดสรางสรรคการปรับปรุงเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและวัดผลไดแกชีวิตของพวกเขาและชุมชน

https://my.rotary.org/en/document/economic-and-community-development-guidelines-global-grantfunding

ใชคำแนะนำเหลานี้เพื่อชวยทานในการเริ่มโครงการที่สงเสริมสันติภาพ ตอสูโรคภัยไขเจ็บ จัดหาน้ำสะอาดและสุขาภิบาล
รักษาชีวิตแมและเด็ก สนับสนุนการศึกษา และพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น อันจะทำใหเกิดผลกระทบซึ่งปรับปรุงชีวติ ของผูคน
ดังนั้น ทานควรจะทำความคุนเคยกับคำแนะนำในเรือ่ งที่เนนความสำคัญในขณะที่เริ่มตนวางแผนงานโครงการ ใชขั้นตอน
ดังตอไปนีเ้ พื่อคัดเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุด
 ทำการประเมินชุมชนพูดคุยกับผูอยูอาศัยผูนำในทองถิ่นและผูที่ไดรับผลกระทบจากโครงการเกี่ยวกับความตองการของ
ชุมชน
 ทำการศึกษาโครงการเพื่อเพือ่ นมนุษยอื่น ๆ ในชุมชนเพื่อหลีกเลี่ยงความพยายามในการทำงานซ้ำซอน
 ปรึกษาหารือกับผูจัดการเรื่องที่เนนความสำคัญหรือเจาหนาที่ทุนสนับสนุนเพื่อขอคำแนะนำ
 ดู Rotary Showcase เพื่อหาตัวอยางโครงการที่โรแทเรียนอืน่ ๆ กำลังดำเนินการ
 พิจารณาทบทวนถอยแถลงนโยบายเรื่องทีเ่ นนความสำคัญเพื่อดูกิจกรรมโครงการที่มีสิทธิข์ อรับทุน
ทุนสนับสนุนของโรตารีใหโอกาสทานในการทำสิ่งดี ๆ ในโลก
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