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ภาพรวมของมูลนิธิโรตารี (Overview of The Rotary
Foundation)

โดยดําเนินการผ่านมูลนิธโิ รตารีทไ่ี ด้รบั รางวัล เราปกป้ องเด็กๆ จากโรคโปลิโอ เราต่อสูก้ บั โรคทีเ่ กิดจากนํ้าและช่วยผู้
อพยพให้ได้รบั การดูแลสุขภาพ เราส่งเสริมสันติภาพ และสร้างสิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัยสําหรับแม่และเด็ก เราช่วยชุมชน
ต่างๆ ให้ฟ้ื นฟูได้หลังจากเกิดภัยพิบตั ิ
ทัง้ หมดนี้ สร้างขึน้ จากเงินทีบ่ ริจาคด้วยความเอือ้ เฟื้ อของผูส้ นับสนุน ซึง่ ทําให้เราสามารถดํารงและขยายโปรแกรมที่
เปลีย่ นแปลงชีวติ ได้ทวโลก
ั่
มูลนิธแิ ปลงเงินบริจาคไปสูโ่ ครงการบําเพ็ญประโยชน์ซง่ึ เราได้รวมตัวกันเพือ่ ปฏิบตั กิ าร
และทําให้เกิดผลกระทบทีย่ งยื
ั่ น
มูลนิธใิ ช้เงินหลายพันล้านเหรียญทีไ่ ด้รบั บริจาคมาเพือ่ การทําให้บรรลุเป้ าหมายเพือ่ เพือ่ นมนุษย์ของเรา ตัง้ แต่
โปรแกรมโปลิโอพลัสไปจนถึงทุนสันติภาพโรตารี

พันธกิจของเราคือการส่งเสริมความเข้าใจในโลก สันถวไมตรี และสันติภาพ โดยการปรับปรุง
สุขภาพของผูค้ น สนับสนุ นการศึกษาทีม่ คี ุณภาพ ปกป้ องสิง่ แวดล้อม และบรรเทาความยากจน
มูลนิธโิ รตารีสนับสนุนพันธกิจนี้ผา่ นโครงการต่างๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อชีวติ ของผูค้ นซึง่ อยูใ่ กล้ตวั และทัวโลก
่
เหตุการณ์
สําคัญในประวัตศิ าสตร์ของเรามีดงั นี้
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ค.ศ.1917 (พ.ศ.2460)
อาร์ช คลัมภ์ นําเสนอกองทุนถาวร
ในการประชุมใหญ่โรตารีสากลปี 1997 ประธานโรตารี
อาร์ช คลัมภ์ ซึง่ กําลังจะหมดวาระ ได้นําเสนอการก่อตัง้
กองทุนถาวรเพือ่ วัตถุประสงค์ในการทําสิง่ ดีๆ ในโลก
การบริจาคซึง่ เริม่ ต้นที่ 26.50 เหรียญ ได้รบั มติทท่ี าํ ให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงชีวติ นับล้านๆ คนทัวโลก
่
ค.ศ.1928 (พ.ศ.2471)
มูลนิ ธิโรตารีมีชื่ออย่างเป็ นทางการ
ในการประชุมใหญ่โรตารีสากลปี 1928 มีการตัง้ ชือ่ มูลนิธแิ ละแต่งตัง้ คณะกรรมการมูลนิธิ
ค.ศ.1947 (พ.ศ.2490)
มูลนิ ธิริเริ่ มโปรแกรมแรก
โปรแกรมแรกทีย่ งั คงดําเนินการอยูอ่ ย่างต่อเนื่องส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศโดยการสนับสนุนการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาในต่างประเทศ ผูร้ ว่ มโปรแกรมในระยะแรกมาจากประเทศนอร์เวย์ ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา

ค.ศ.1965 (พ.ศ.2508)
เปิ ดตัวทุนสนับสนุนสมทบ
เป็ นครัง้ แรกทีม่ ลู นิธมิ โี ปรแกรมประจําซึง่ ให้ทนุ แก่โครงการของสโมสร
และภาค

ค.ศ.1979 (พ.ศ.2522)
โรตารีเริ่ มต้นการต่อสู้กบั โรคโปลิ โอ
ทุนสนับสนุนเพือ่ สุขภาพ ความหิวโหยและมนุษยชาติ (3-H) ทุนแรก ถูกใช้
เพือ่ การจัดซือ้ วัคซีนป้ องกันโรคโปลิโอเพือ่ ให้ภมู คิ มุ้ กันโรคแก่ เด็ก 6 ล้าน
คนในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
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ค.ศ.1985 (พ.ศ.2528)
โรตารีเปิ ดตัวโปรแกรมโปลิ โอพลัส
คําว่าพลัส “plus”ในโปลิโอพลัส หมายถึง วัคซีนอืน่ ๆ ที่
ให้ควบคูไ่ ปกับวัคซีนโปลิโอ ในปั จจุบนั สะท้อนถึงความ
จริงทีว่ ่าโครงสร้างพืน้ ฐาน การหาทุน และวิธกี าร
สนับสนุน ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ ความพยายามในการขจัด
โปลิโอถูกใช้เพือ่ ต่อสูก้ บั โรคติดเชือ้ อืน่ ๆ ด้วย

ค.ศ.1990 (พ.ศ.2533)
มูลนิ ธิก่อตัง้ ระบบเงิ นปันส่วน (SHARE)
มูลนิธเิ ริม่ ต้นใช้ระบบเงินปั นส่วนซึง่ เป็ นแนวทางในการจัดสรรส่วนหนึ่งของเงินบริจาคกองทุนประจําปี ให้แก่ภาค
เพือ่ ทีภ่ าคจะสามารถให้ทนุ แก่โปรแกรมมูลนิธติ ามทีภ่ าคเลือก

ค.ศ.1999 (พ.ศ.2542)
เริ่ มต้นโปรแกรมศูนย์สนั ติ ภาพโรตารี
โปรแกรมศูนย์สนั ติภาพโรตารีกอ่ ตัง้ ขึน้ เพือ่ ให้
ทุนการศึกษาซึง่ จะช่วยพัฒนาผูน้ ําทีม่ ศี กั ยภาพในการ
เสริมสร้างสันติภาพและป้ องกันและแก้ไขความขัดแย้งใน
ชุมชนของพวกเขาและชุมชนทัวโลก
่

ค.ศ.2020 (พ.ศ.2563)
เปิ ดตัวทุนสนับสนุน Programs of Scale
ทุนสนับสนุนของมูลนิธโิ รตารีทม่ี มี ลู ค่าไม่น้อยกว่า 2
ล้านเหรียญสหรัฐ (Programs of Scale Grants) นี้ให้
ความสําคัญในการหาแนวทางแก้ไขปั ญหาประเด็น
ใหญ่แบบองค์รวม
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โครงสร้างการเงิน
มูลนิธโิ รตารีกอ่ ตัง้ ขึน้ เป็ นองค์กรสาธารณกุศลซึง่ ดําเนินการเพือ่ วัตถุประสงค์ดา้ นการกุศลโดยเฉพาะ และบริหารงาน
โดยคณะกรรมการมูลนิธิ
ในฐานะทีเ่ ป็ นองค์กรระดับโลกซึง่ ดําเนินการในเกือบทุกประเทศ โรตารีดแู ลการเงินอย่างเข้มงวด มูลนิธไิ ด้รบั คะแนน
สูงสุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้จากองค์กร Charity Navigator คือ 100 คะแนนจาก 100 คะแนนเต็ม สําหรับสถานภาพทาง
การเงินทีเ่ ข้มแข็งและพันธะสัญญาในการมีภาระรับผิดชอบต่อหน้าทีแ่ ละความโปร่งใส
มูลนิธสิ ง่ เสริมทุนสนับสนุนและโปรแกรมเพือ่ เพือ่ นมนุษย์ เช่น
• ทุนโปลิโอพลัส
• ทุนสนับสนุนโรตารี
• ทุนสันติภาพโรตารี
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การขจัดโรคโปลิโอ (Eradicating Polio)

การขจัดโรคโปลิโอเป็ นเรือ่ งทีม่ ลี าํ ดับความสําคัญสูงสุดในการช่วยเหลือเพือ่ นมนุ ษย์ของโรตารี
เราได้ต่อสูก้ บั โรคโปลิโอมาแล้วถึง 4 ทศวรรษ และได้ทาํ ให้เกิดความก้าวหน้า
อย่างไม่น่าเชื่อไปสูก่ ารทําให้โลกนี้ปลอดจากโปลิโอตลอดไป
โปลิ โอคืออะไร
โปลิโอคือโรคทีเ่ กิดขึน้ จากไวรัสโปลิโอซึง่ เป็ นเชือ้ โรค ติดต่อ
ทีม่ คี วามรุนแรงทีส่ ดุ
• ทําให้ผคู้ นทีไ่ ด้รบั อาหารหรือนํ้าทีป่ นเปื้ อนติดเชือ้ ได้
• สามารถทําให้เกิดความพิการหรืออัมพาตตลอดชีวติ
• มักจะมีผลต่อเด็กอายุต่าํ กว่า 5 ขวบ
• ไม่มวี ธิ รี กั ษา
• สามารถป้ องกันได้โดยการให้ภมู คิ มุ้ กันโรคทีป่ ลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ
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ในปี ค.ศ. 1979 โรตารีได้เริม่ ต้นความพยายามในการให้ภมู คิ มุ้ กันโรคโปลิโอแก่เด็ก
6 ล้านคนในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
ในปี 1985 เรามีความคิดริเริม่ เป็ นครัง้ แรกในการให้ภมู คิ มุ้ กันโรคโปลิโอแก่เด็กๆ ทั ่วโลก และนัน่
คือโปรแกรมโปลิ โอพลัสของเรา
กองทุนโปลิโอพลัสถูกใช้เพือ่
• จัดหาวัคซีนและบริหารงานวัคซีนเพือ่ เด็กๆ
• จัดทําการเฝ้ าระวังโรคตามปกติเพือ่ สืบค้นหาโรค
• สร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของการให้ภมู คิ มุ้ กันโรค
• สนับสนุนผูเ้ ชีย่ วชาญโรค

วันให้ภมู ิ ค้มุ กันโรคแห่งชาติ (National Immunization Days)
เราใช้รปู แบบของวันให้ภมู คิ มุ้ กันโรคแห่งชาติในประเทศต่างๆ ทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากโรคโปลิโอหรือมีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะได้รบั ผลจากโปลิโอ นัน่
หมายความว่าเราพยายามทีจ่ ะให้ภมู คิ มุ้ กันโรคแก่เด็กทุกคนทีม่ อี ายุต่าํ
กว่า 5 ขวบภายในระยะเวลาเพียง 2-3 วัน เราได้ชว่ ยให้ภมู คิ มุ้ กันโรคแก่
เด็กเกือบ 3 พันล้านคนใน 122 ประเทศแล้ว

3 ร่องรอยของโรคโปลิโอที่ยงั คงมีอยู่
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ไทป์ 1 ยังคงมีอยู่
มีเพียงไทป์ 1 เท่านัน้ ทีย่ งั เหลืออยูใ่ ห้เราเอาชนะให้ได้
ไทป์ 2 ขจัดหมดสิน้ แล้ว
พบครัง้ สุดท้ายในปี ค.ศ. 1999 และได้รบั การประกาศว่าขจัดหมดสิน้ แล้วในเดือนกันยายน 2015
ไทป์ 3 ขจัดหมดสิน้ แล้ว
ไทป์ 3 พบครัง้ สุดท้ายในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2012 และได้รบั การประกาศว่าขจัดหมดสิน้ แล้วในเดือนตุลาคม 2019

ผูค้ นเกือบ 19 ล้านคน ทีอ่ าจจะต้องตายหรือเป็ นอัมพาตยังคงมีชวี ติ อยูแ่ ละเดินได้ เพราะพวก
เขาได้รบั ภูมคิ ุม้ กันโรคโปลิโอ
เป้ าหมายของโรตารีคอื การหาทุน 50 ล้านเหรียญต่อปี เพือ่ กิจกรรมการขจัดโปลิโอ เงินนี้จะ
ได้รบั การสมทบ 2 ต่อ 1 โดยมูลนิธิ Bill & Melinda Gates ซึ่งจะทําให้เกิดผลกระทบ 3 เท่า ที่
เราจะสามารถทําได้เพือ่ เด็กๆ ทัวโลก
่

Rotary Foundation Basics: Eradicating Polio

7

เรื่องที่เน้ นความสําคัญ (Areas of Focus)
กองทุนประจําปี ซง่ึ เป็ นของขวัญทีม่ อบให้แก่มลู นิธไิ ด้ชว่ ยให้สโมสรโรตารีปฏิบตั กิ ารเพือ่ ส่งเสริมสันติภาพ ต่อสูโ้ รคภัย
ไข้เจ็บ จัดหานํ้าสะอาดและสุขาภิบาล ช่วยชีวติ แม่และเด็ก สนับสนุนการศึกษา สร้างความเติบโตให้แก่เศรษฐกิจใน
ท้องถิน่ และปกป้ องสิง่ แวดล้อม เรือ่ งราวเหล่านี้เป็ นทีร่ จู้ กั กันในชือ่ “เรือ่ งทีเ่ น้นความสําคัญของ โรตารี”

เรื่องที่เน้ นความสําคัญของโรตารี
มูลนิธไิ ด้เลือกเรื่องต่างๆ เหล่านี้เพราะ โรตารีสามารถสร้างการเปลีย่ นแปลงทีย่ ั ่งยืนผ่านเรื่อง
หลักๆ เหล่านัน้ เรื่องทีเ่ น้นความสําคัญสอดคล้องกับงานทีเ่ ราทําในชุมชนทั ่วโลก
และขยายผลกระทบของเราไปทั ่วโลก
มูลนิธสิ นับสนุนโครงการเพือ่ เพือ่ นมนุษย์ซง่ึ ส่งเสริมการเปลีย่ นแปลงทีย่ งยื
ั ่ นอย่างยาวนานในแต่ละเรือ่ งทีเ่ น้น
ความสําคัญ
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การสร้างเสริ มสันติ ภาพและป้ องกันความขัดแย้ง
เราดําเนินโครงการบําเพ็ญประโยชน์และสนับสนุน
มิตรภาพและทุนการศึกษา ซึง่ ตอบสนองเรือ่ งราว
เกีย่ วกับความขัดแย้ง รวมทัง้ ความยากจน การแบ่งแยก
ชนชัน้ ความตึงเครียดทางเผ่าพันธุ์ การขาดการเข้าถึง
การศึกษา และการแจกจ่ายทรัพยากรอย่างไม่เท่าเทียม

การป้ องกันและรักษาโรค
เราให้ความรูแ้ ละเครือ่ งมือแก่ชมุ ชนเพือ่ หยุดการ
แพร่กระจายของโรคทีท่ าํ ให้ถงึ แก่ชวี ติ เช่น โรคโปลิโอ
HIV/AIDS และมาเลเรีย ความหมายของเราคือปรับปรุง
และขยายการเข้าถึงการดูแลสุขภาพทีม่ คี า่ ใช้จ่ายตํ่า
และฟรีในพืน้ ทีก่ าํ ลังพัฒนา

นํ้า สุขาภิ บาลและสุขอนามัย
เราสนับสนุนการเข้าถึงนํ้าสะอาดและสุขาภิบาล รวมทัง้
โปรแกรมเพือ่ สุขอนามัย เมือ่ มีน้ําสะอาด โรคทีเ่ กิดจาก
นํ้าจะลดลง เด็กๆ จะมีสขุ ภาพทีด่ ขี น้ึ และไปโรงเรียนได้
สมํ่าเสมอมากขึน้ และแม่สามารถใช้เวลาน้อยลงในการ
ลําเลียงนํ้ามาจากแหล่งนํ้า และมีเวลามากขึน้ ในการ
ช่วยเหลือครอบครัว
สุขภาพของแม่และเด็ก
เราจัดให้มกี ารดูแลสุขอนามัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงแก่มารดา
และบุตรทีม่ คี วามเสีย่ ง เพือ่ ให้พวกเขาสามารถมีชวี ติ ยืน
ยาวขึน้ และแข็งแรงมากขึน้ โดยการจัดให้มกี ารศึกษา
การให้ภมู คิ มุ้ กันโรค ชุดเครือ่ งมือการทําคลอด และ
คลินิกสุขภาพเคลื่อนที่ เราช่วยให้มารดาสามารถปกป้ อง
ตนเองและบุตรจากความเจ็บป่ วยและโรคภัยต่างๆ
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การศึกษาขัน้ พื้นฐานและการรู้หนังสือ
เราสนับสนุนการศึกษาสําหรับเด็กทุกคน และการรู้
หนังสือของเด็กและผูใ้ หญ่ เป้ าหมายต่อไปของเราคือ
เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งเพือ่ สนับสนุน
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการรูห้ นังสือ ลดความเหลือ่ ม
ลํ้าทางเพศในการศึกษาและเพิม่ พูนการรูห้ นังสือของ
ผูใ้ หญ่
การพัฒนาเศรษฐกิ จชุมชน
เราสร้างโอกาสเพือ่ ช่วยบุคคลและชุมชน ให้มคี วาม
เติบโตทางด้านการเงินและสังคม โครงการของเราสอน
ให้ผคู้ นมีทกั ษะ ซึง่ จะนําไปสูก่ ารจ้างงาน และเสนอ
กิจกรรมการเป็ นเครือข่าย และการอบรมเกีย่ วกับการ
จัดการการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจ

สิ่ งแวดล้อม
เราสนับสนุนกิจกรรมทีส่ ร้างเสริมการอนุรกั ษ์และ
ปกป้ องทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมสิง่ แวดล้อมให้ม ี
ความยังยื
่ น และส่งเสริมการอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความ
สอดคล้องระหว่างคนกับสิง่ แวดล้อม

ดูวดิ โี อเพือ่ พิจารณาว่าโครงการทีส่ นับสนุนการรูห้ นังสือขัน้ พืน้ ฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจหรับสตรีในประเทศเนปาล
ช่วยให้พวกเขาได้มอี สิ ระและมีรายได้เพิม่ ขึน้ ได้อย่างไร
“การสร้างโอกาสให้แก่สตรีในประเทศเนปาล”
ดูวดิ โี อได้ทศ่ี นู ย์การเรียนรู้ (Learning Center ที่ www.rotary.org)
มูลนิธสิ นับสนุนความคิดริเริม่ รวมทัง้ โครงการต่างๆ ทัวโลกที
่
เ่ สริมสร้างพลังให้แก่ชมุ ชนท้องถิน่
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ทุนสนับสนุนของโรตารี (Rotary Grants)

ห้องสมุดสาธารณะในกรุงคิกาลิ ประเทศรวันดา

สมาชิกโรตารีใช้ทกั ษะความเชีย่ วชาญและทรัพยากรของพวกเขา เพือ่ ช่วยแก้ไขปั ญหาบางเรือ่ งทีย่ ากลําบากทีส่ ดุ ใน
โลก มูลนิธใิ ห้ทนุ สนับสนุนเพือ่ ส่งเสริมโครงการ ทุนการศึกษา การอบรม และอืน่ ๆ ทีโ่ รแทเรียนดําเนินการอยูท่ วโลก
ั่

ทุนสนับสนุนระดับภาค
(District Grants)

ทุนสนับสนุนระดับโลก
(Global Grants)

ทุนสนับสนุนของมูลนิธิ
โรตารีทม่ี มี ลู ค่าไม่น้อยกว่า
2 ล้านเหรียญสหรัฐ
(Programs of Scale
Grants)

ทุนสนับสนุนเพื่อตอบสนอง
ต่อภัยพิบตั ิ
(Disaster Response
Grants)

การมีคณ
ุ สมบัติสาํ หรับทุนสนับสนุนของโรตารี
ภาคต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ พือ่ ทีจ่ ะรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธโิ รตารี ต้องมีการอบรมเพือ่ ให้มคี ณ
ุ สมบัตนิ ้ี เพือ่ เป็ นหลักประกัน
ว่าภาคจะเข้าใจหน้าทีร่ บั ผิดชอบทางการเงินทีม่ าพร้อมกับทุนสนับสนุน รวมทัง้ การดูแลรักษาและเตรียมการเพือ่
จัดการทุนสนับสนุนนัน้
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สําหรับทุนสนับสนุนระดับโลก ทางผูอ้ ปุ ถัมภ์เจ้าภาพ (ภาคหรือสโมสรในประเทศทีด่ าํ เนินกิจกรรม) และผูอ้ ปุ ถัมภ์
ระหว่างประเทศ (ภาคหรือสโมสรในอีกประเทศหนึ่ง) จําเป็ นต้องมีคณ
ุ สมบัตกิ ่อนทีจ่ ะสมัครขอรับทุน ภาคและสโมสร
จําเป็ นต้องทําคุณสมบัตใิ ห้ครบถ้วนในแต่ละปี
สมาชิกโรตารีทกุ คนมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบทีจ่ ะทําให้มนใจว่
ั ่ าทุนของมูลนิธไิ ด้รบั การจัดการด้วยความรอบคอบ ผูท้ ม่ี สี ว่ น
เกีย่ วข้องในโครงการทุนสนับสนุนจะต้องมีความสํานึกในความรับผิดชอบเป็ นพิเศษเกีย่ วกับการดูแลทุนสนับสนุนของ
โรตารีเป็ นอย่างดี

พิจารณาหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเกีย่ วกับการดูแลสนับสนุ น (Stewardship Responsibilities)
ดังต่อไปนี้

ควบคุมดูแลโครงการ
ดําเนิ นโครงการตามที่
ได้รบั ความเห็นชอบ
รายงานความไม่ปกติ
ส่งรายงาน
เก็บรักษาเอกสาร
สรุป

1. ควบคุมดูแลโครงการ
โครงการจําเป็ นต้องควบคุมดูแลโดยโรแทเรียนทีม่ คี วามเกีย่ วข้องอย่างกระตือรือร้น ทําให้มนใจว่
ั ่ าทุกคนดําเนินการ
ตามข้อตกลงและเงือ่ นไขของทุนสนับสนุน
2. ดําเนิ นโครงการตามที่ ได้รบั ความเห็นชอบ
โครงการจําเป็ นต้องสําเร็จเรียบร้อยตามทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากมูลนิธิ หากจะมีการเปลีย่ นแปลง ต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากมูลนิธกิ อ่ น
3. รายงานความไม่ปกติ
รายงานความไม่ปกติทางการเงินแก่ภาคเพือ่ ให้สามารถตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาได้
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4. ส่งรายงาน
ส่งรายงานให้แก่มลู นิธภิ ายใน 12 เดือนหลังจากทีไ่ ด้รบั เงินครัง้ แรก และปี ละหนึ่งครัง้ หลังจากนัน้ ต้องส่งรายงาน
สุดท้ายภายใน 2 เดือนเมือ่ สิน้ สุดโครงการ
5. เก็บรักษาเอกสาร
เก็บรักษาเอกสารต่างๆ เอาไว้ 5 ปี หรือตามทีก่ ฎหมายในประเทศของท่านกําหนด
6. สรุป
มูลนิธจิ ดั การทุนสนับสนุนโดย
- ต้องมีคุณสมบัติ
- ให้คาํ แนะนําเกีย่ วกับการดูแลการเงิน
- ดูแลตรวจตราอย่างสมํ่าเสมอ
- ติดตามรายงาน
- ตรวจสอบ หากจําเป็ น
ประธานมูลนิธโิ รตารีภาค ประธานคณะอนุกรรมการทุนสนับสนุน และประธานคณะอนุกรรมการดูแลการเงินของมูลนิธิ
จะทํางานร่วมกันเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าได้ดาํ เนินการตามแนวปฏิบตั ทิ างการเงินและการจัดการโครงการทีเ่ หมาะสมสําหรับทุน
สนับสนุนทุน
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ทุนสนับสนุนระดับภาค (District Grants)

ภาคเลือกกิจกรรมทีจ่ ะให้ทุนสนับสนุ นระดับภาค เพือ่ ทีภ่ าคและสโมสรจะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนของตนและมากกว่านัน้ ได้
ความต้องการมีอยู่ทวไปทุ
ั ่ กหนทุกแห่ง ทุนสนับสนุนระดับภาคเป็ นการเรือ่ งทํางานกับชุมชนและคําถามทีว่ ่าท่านจะ
ช่วยได้อย่างไร ทุนสนับสนุนเหล่านี้ สามารถให้ทนุ แก่โครงการเพือ่ เพือ่ นมนุษย์ โปรแกรมเยาวชน และกิจกรรมอืน่ ๆ ที่
ทําให้ทา่ นสามารถสร้างความเปลีย่ นแปลงในชีวติ ของผูค้ น
รายละเอียดเกีย่ วกับทุนสนับสนุนระดับภาคซึง่ ให้ทนุ แก่กจิ กรรมขนาดเล็กในระยะสัน้
ท่านสามารถใช้ทนุ สนับสนุนระดับภาคในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรและภาคได้มากมาย รวมทัง้
ทุนการศึกษาและการฝึกอบรมด้านอาชีพ
ภาคสามารถใช้ทนุ จัดสรรของภาค (District Designated Fund – DDF) ได้ถงึ ครึง่ หนึ่งเพื่อเป็ นทุนสนับสนุนระดับภาค
หนึ่งทุนในแต่ละปี และไม่จาํ เป็ นต้องขอเต็มจํานวนทีม่ อี ยู่
ท่านเป็ นอิสระอย่างมากทีจ่ ะออกแบบโครงการบําเพ็ญประโยชน์ ไม่มขี อ้ จํากัดมากนัก ตราบเท่าทีท่ า่ นใช้ทนุ สนับสนุน
ระดับภาคเพือ่ สนับสนุนพันธกิจของมูลนิธโิ รตารี
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การให้ทนุ สนับสนุนระดับภาค (District Grant Funding)
ภาคสามารถสมัครขอรับทุนสนับสนุนระดับภาคได้หนึ่งทุนในแต่ละปี โดยจะได้รบั ทุนทัง้ หมดในครัง้ เดียว แล้วจึง
แจกจ่ายให้แก่สโมสรตามต้องการ ภาคอาจจะมีขอ้ กําหนดและคําแนะนําของภาคเองในการใช้ทนุ สนับสนุน
ตัวอย่างของทุนสนับสนุนระดับภาคทีป่ ฏิบตั กิ าร

สมาชิกโรตารีมสี ว่ นร่วมในโครงการสาธิตและแจกจ่าย
ระบบกรองนํ้าทีเ่ วอร์จนิ ไอร์แลนด์

สโมสรโรตารีสนับสนุนโปรแกรมสําหรับสตรีในการผลิต
และจําหน่ายสบู่เหลวในประเทศเคนยา กําไรทีไ่ ด้รบั
ช่วยเป็ นทุนทีท่ าํ ให้เข้าถึงนํ้าสะอาดในหมูบ่ า้ นต่างๆ ได้

การใช้ทนุ สนับสนุนระดับภาคสามารถช่วยให้สโมสรเริม่ ต้นโครงการเล็กๆ และเก็บเกีย่ วประสบการณ์ทจ่ี าํ เป็ นต่อการ
วางแผนโครงการขนาดใหญ่ขน้ึ เพือ่ เพิม่ พูนผลกระทบให้มากขึน้
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ทุนสนับสนุนระดับโลก (Global Grants)

ทุนสนับสนุ นระดับโลกให้ทุนแก่โครงการเพือ่ เพือ่ นมนุ ษย์ระหว่างประเทศทีม่ ขี นาดใหญ่
ทีมผูฝ้ ึกอบรมด้านอาชีพและทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทีม่ ผี ลวัดได้และยั ่งยืน
ทุนสนับสนุนระดับโลกจะต้องสอดคล้องกับเรือ่ งทีเ่ น้นความสําคัญหนึ่งเรือ่ งหรือมากกว่า
• การสร้างเสริมสันติภาพและป้ องกันความขัดแย้ง
• การป้ องกันและรักษาโรค
• นํ้า สุขาภิบาลและสุขอนามัย
• สุขภาพของแม่และเด็ก
• การศึกษาขัน
้ พืน้ ฐานและการรูห้ นังสือ
• การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
• สิง่ แวดล้อม

ลักษณะอื่นๆ ของทุนสนับสนุ นระดับโลก
ทีท่ าํ ให้มคี วามแตกต่างจากทุนสนับสนุ นระดับภาค คือ
พันธมิ ตร (Partnerships)
ส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของโครงการทุนสนับสนุนระดับโลกคือ การเป็ นพันธมิตรระหว่างสโมสรหรือภาคทีม่ กี จิ กรรมเกิด
ขึน้ กับสโมสรหรือภาคในอีกประเทศหนึ่ง ผูอ้ ปุ ถัมภ์ทงั ้ สองฝ่ ายจะต้องมีคณ
ุ สมบัตกิ อ่ น จึงจะสามารถส่งใบสมัครขอรับ
ทุนได้
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ความยังยื
่ น (Sustainability)
การให้ทนุ สนับสนุนระดับโลกเป็ นการลงทุนเพือ่ การเปลีย่ นแปลงในระยะยาว เราต้องการโครงการทีป่ ระสบความสําเร็จ
ยาวนานหลังจากใช้ทนุ สนับสนุนหมดลง โครงการทีย่ งยื
ั ่ นสามารถเป็ นได้ในหลายรูปแบบ แต่การสร้างหลักประกันของ
ความยังยื
่ นจะต้องมีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
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การให้ทนุ (Funding)
ทุนสนับสนุนระดับโลกให้ทนุ จากแหล่งต่างๆ ทีร่ วมถึงการบริจาคของโรแทเรียนและผูส้ นับสนุนอืน่ ๆ เงิน DDF และ
กองทุนโลก การบริจาคของภาคจะมีผลต่อ DDF ใน วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 การจัดสรรเงิน DDF สําหรับทุนสนับสนุน
ระดับโลกจะได้รบั การสมทบร้อยละ 80
โครงการทุนสนับสนุนระดับโลกมีงบประมาณขัน้ ตํ่า 30,000 เหรียญ ผูอ้ ปุ ถัมภ์ทนุ สามารถให้ทนุ สนับสนุนระดับโลก
โดยการผนวกรวมเงิน DDF, เงินสด และการบริจาคโดยตรงและรายได้จากกองทุนถาวรเข้าด้วยกัน/กองทุนโลกจะ
สมทบเงิน DDF สูงสุด 400,000 เหรียญและไม่มขี นั ้ ตํ่า
นอกเหนือจากโครงการเพือ่ เพือ่ นมนุษย์ขนาดใหญ่แล้ว ทุนสนับสนุนระดับโลกยังให้ทนุ สนับสนุนเพือ่ เป็ นทุนการศึกษา
และทีมผูฝ้ ึกอบรมด้านอาชีพ

ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิ ตศึกษา
ทุนสนับสนุนระดับโลกให้ทนุ การศึกษา 1-4 ปี ในระดับ
บัณฑิตศึกษาในเรือ่ งทีเ่ น้นความสําคัญของ โรตารีหนึ่ง
เรือ่ งแก่ผมู้ วี ชิ าชีพ
การทํางานก่อนหน้าของผูร้ บั ทุน กิจกรรมอาสาสมัครและ
ประสบการณ์ในการศึกษาจะต้องเกีย่ วข้องกับเรือ่ งที่
เลือกไว้ชดั เจน แผนงานด้านอาชีพทัง้ หลังจากทีร่ บั ทุน
ในทันทีและในระยะยาวจะต้องสัมพันธ์กบั เรือ่ งทีเ่ น้น
ความสําคัญอย่างน่าเชือ่ ถือ

ทีมผูฝ้ ึ กอบรมด้านอาชีพ
ทุนสนับสนุนระดับโลกสามารถสนับสนุนการทํางานของทีม ผู้
ฝึกอบรมด้านอาชีพ กลุ่มของผูม้ วี ชิ าชีพเหล่านี้เดินทางเพือ่
เรียนรูเ้ กีย่ วกับอาชีพของตน หรือสอนผูอ้ น่ื ในสาขาเฉพาะด้าน
ทีมเหล่านี้สามารถขยายความรูแ้ ละทักษะของบุคคลและชุมชน
ต่างๆ ได้
ท่านต้องการมีสว่ นร่วมในทุนสนับสนุนระดับโลกหรือไม่ ดูทรัพยากรเหล่านี้เพือ่ หาข้อมูลเพิม่ เติมถึงวิธกี ารประเมิน
ความต้องการของชุมชน และประเภทของกิจกรรมทีย่ งยื
ั ่ นซึง่ ท่านสามารถดําเนินการได้
เครือ่ งมือประเมินชุมชน (Community Assessment Tools)
ถ้อยแถลงนโยบายเรือ่ งทีเ่ น้นความสําคัญ (Area of Focus Policy Statements)
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ทุนสนับสนุนของมูลนิธิโรตารีที่มีมลู ค่าไม่น้อยกว่า 2 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (Project of Scale Grants)

ทุนสนับสนุ นของมูลนิธทิ ม่ี มี ลู ค่าไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้ทุนแก่การประสานประโยชน์
ในเรื่องทีม่ หี ลักพยานเป็ นพืน้ ฐานและนําโดยท้องถิน่ ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงผลสําเร็จแล้ว
โปรแกรมซึง่ ต้องมีการแข่งขันนี้ สนับสนุ นกิจกรรมในระยะยาวทีส่ อดคล้องกับ
เรื่องทีเ่ น้นความสําคัญหนึ่งเรื่องหรือมากกว่า และต้องมีองค์ประกอบทีส่ าํ คัญในการดูแล
การประเมิ นและการเรียนรู้โดยการร่วมมือกัน
เราต้องการทีจ่ ะนํามาซึง่ ผลงานทีแ่ สนมหัศจรรย์ของโรแทเรียนโดยผ่านทุนสนับสนุนนี้ ในสถานทีใ่ หม่และผูค้ นใหม่ๆ
เรียนรูร้ ว่ มกัน และค้นหาหนทางทีจ่ ะเติบโตร่วมกันในการติดตามเป้ าหมาย เราต้องการแสดงให้เห็นถึงพลังของโรตารี
ในการสร้างสรรค์การเปลีย่ นแปลงทีแ่ ท้จริง

กระบวนการของทุนสนับสนุน Programs of Scale
มูลนิธโิ รตารีให้ทนุ หนึ่งทุนในแต่ละปี ผา่ นกระบวนการทีต่ อ้ งมี
การยืน่ ข้อเสนอและใบสมัคร โครงการทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ะ
ได้รบั เงิน 2 ล้านเหรียญจากกองทุนโลก เราสนับสนุนเป็ น
อย่างยิง่ ให้ผสู้ มัครขอรับทุน ผนวกรวมทุนนี้เข้ากับการรับทุน
จากแหล่งอืน่ ๆ ด้วย
ทุนสนับสนุนนี้สง่ เสริมการดําเนินโปรแกรมในสถานทีใ่ หม่ เช่น ชุมชนอืน่ และในพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ทก่ี ว้างขวางขึน้
ทุนนี้สนับสนุนแผนปฏิบตั กิ ารของโรตารีโดยตรง และจะช่วยให้เราสามารถเพิม่ พูนผลกระทบได้อย่างต่อเนื่อง
Rotary Foundation Basics: Project of Scale Grants
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ทุนสนับสนุนเพื่อตอบสนองต่อภัยพิบตั ิ (Disaster
Response Grants)

ภาคทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ เช่น พายุเฮอริเคน ไซโคลน แผ่นดินไหว
และไฟไหม้ป่า สามารถสมัครขอรับทุนเพือ่ ตอบสนองต่อภัยพิบตั ิ
เพือ่ สนับสนุ นความพยายามในการฟื้ นฟูในท้องถิน่
ทุนสนับสนุนเหล่านี้ชว่ ยชุมชนในการจัดการกับผลกระทบของภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ภาคสามารถทํางานกับองค์กร
บรรเทาทุกข์ทม่ี อี ยูแ่ ล้ว เพือ่ ช่วยผูร้ อดชีวติ และสามารถใช้เงินทุนเพือ่ จัดหาสิง่ ของจําเป็ นขันพื
้ น้ ฐาน เช่น นํ้า อาหาร ยา
รักษาโรค และเสือ้ ผ้า

การให้ทนุ
ภาคในพืน้ ทีห่ รือประเทศทีไ่ ด้รบั ผลกระทบสามารถสมัครขอรับทุนได้มากถึง 25,000 เหรียญ ภาคต้องมีคณ
ุ สมบัตใิ น
การขอรับทุนสนับสนุนของโรตารีอยูแ่ ล้ว
ผูว้ ่าการภาคและประธานมูลนิธโิ รตารีภาค ต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้สมบูรณ์ ภาคอาจจะสมัครขอรับทุน
สนับสนุนเพิม่ เติมได้หลังจากรายงานผลสําเร็จของทุนก่อนหน้านี้
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บททดสอบความรูเ้ กีย่ วกับทุนสนับสนุนของโรตารี จงเลือกจับคูป่ ระเภทของทุนสนับสนุนทีถ่ กู ต้อง

รายการ

ระดับภาค
(ก)

ทุนสนับสนุน
Programs of
ระดับโลก
Scale
(ข)
(ค)

1. สนับสนุนโครงการระยะสัน้ ของสโมสรและภาค
2. สนับสนุนกิจกรรมทีพ่ สิ จู น์แล้วว่ามีผลสําเร็จใน
พืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ทม่ี ขี นาดใหญ่
3. ให้ทนุ สูงสุด 25,000 เหรียญ
4. สนับสนุนโครงการขนาดใหญ่ทม่ี คี วามยังยื
่ น ซึง่ มี
งบประมาณ ขันตํ
้ ่า 30,000 เหรียญ
5. สนับสนุนการตอบสนองต่อภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติ
6. สนับสนุนโครงการขนาดเล็ก
7. ให้ทนุ 2 ล้านเหรียญผ่านกระบวนการแข่งขัน
8. สนับสนุนโครงการทุนการศึกษาและทีมผู้
ฝึกอบรมด้านอาชีพในเรือ่ งทีเ่ น้นความสําคัญ

คําตอบ
1) ก
2) ค
3) ง
4) ข
5) ง
6) ก
7) ค
8) ข
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เพือ่ ตอบสนอง
ต่อภัยพิบตั ิ
(ง)

ทุนสันติภาพโรตารี (Rotary Peace Fellowships)

ศูนย์สนั ติภาพโรตารีเป็ นโปรแกรมการศึกษาชัน้ เยีย่ มของโรตารี
และเป็ นแนวทางทีส่ าํ คัญสูพ่ นั ธกิจของมูลนิธใิ นเรื่องของ
การส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกันในโลกและสันติ ภาพ
โดยเสนอการอบรมทางด้านวิชาการ การฝึกปฎิบตั ิ และโอกาสของการเป็ นเครือข่ายทัวโลก
่
ทุนสันติภาพโรตารีพฒ
ั นา
ศักยภาพของผูม้ วี ชิ าชีพหรือผูฝ้ ึกหัดในด้านสันติภาพและการพัฒนา ให้เป็ นผูท้ ท่ี าํ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงด้าน
สันติภาพทีม่ ปี ระสบการณ์และประสิทธิภาพ

พวกเขาทําหน้าทีผ่ นู้ ําในองค์กรของรัฐบาลและองค์กรทีไ่ ม่ใช่
ของรัฐในเรือ่ งของการศึกษาและงานวิจยั ในองค์กรระหว่าง
ประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ ในเรือ่ งของการใช้กฎหมาย
และการทหาร และกลุ่มเพือ่ เพือ่ นมนุษย์ต่างๆ

โปรแกรมทุนสันติภาพมีวสิ ยั ทัศน์ในการสร้างสรรค์สนั ติภาพทีย่ ั ่งยืน
โดยการสร้างเครือข่ายของผูส้ ร้างสันติภาพและผูน้ ําชุมชน
ซึง่ อุทศิ ตนให้แก่การป้ องกันและแก้ไขความขัดแย้งในระดับโลก
Rotary Foundation Basics: Rotary Peace Fellowships
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ทุนสันติ ภาพโรตารี (The Rotary Peace Fellowship)
เราให้ทนุ สันติภาพโรตารีมากถึง 130 ทุนในแต่ละปี เงินทุนนี้มาจากการบริจาค รวมทัง้ การสนับสนุนเพิม่ เติมจาก
กองทุนโลก
• ในแต่ละปี มูลนิธใิ ห้ทน
ุ การศึกษา 50 ทุนในโปรแกรมระดับปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การศึกษาสันติภาพ การแก้ไขความขัดแย้งและวิชาอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
• เราให้ทน
ุ มากถึง 80 ทุน แก่โปรแกรมประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ ระยะเวลา 1 ปี ซง่ึ ให้การอบรมเพิม่ เติมแก่ผู้
มีวชิ าชีพทีม่ ปี ระสบการณ์ทางด้านสันติภาพและการพัฒนา
ทุนการศึกษานี้ ให้คา่ ใช้จ่ายเพือ่ เป็ นค่าเล่าเรียน ทีพ่ กั ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายสําหรับประสบการณ์ภาคสนาม

โปรแกรมระดับปริ ญญาโท
โปรแกรมประกอบด้วย
• หลักสูตรการศึกษา 15 - 24 เดือน เป็ นการสอนทีเ่ น้น
งานวิจยั และนักศึกษาทีม่ คี วามหลากหลาย
• การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารทีโ่ รตารีเป็ นผูอ้ ปุ ถัมภ์เพือ่
พัฒนาทักษะความยืดหยุน่
• โอกาสในการเป็ นเครือข่ายกับกลุ่มผูร้ บั ทุนสันติภาพ
รวมทัง้ โรแทเรียนในประเทศของตนและในประเทศ
เจ้าภาพ
• ประสบการณ์ภาคสนามทีจ่ ะเป็ นประโยชน์เป็ นเวลา 2-3 เดือนในองค์กรเช่น องค์การสหประชาชาติ องค์กรกาชาด
องค์กร Human Rights Watch หรือ Save the Children
• การสัมมนาสันติภาพประจําปี พร้อมโอกาสในการแบ่งปั นสิง่ ทีค่ น้ พบจากงานวิจยั

โปรแกรมประกาศนี ยบัตร
โปรแกรมนี้ประกอบด้วย
• หลักสูตรการศึกษาหนึ่งปี เต็มสําหรับผูม้ วี ชิ าชีพจากภูมหิ ลัง
ทีห่ ลากหลายซึง่ ทํางานในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องอยูแ่ ล้ว
• การเน้นความสําคัญถึงทักษะทีป่ ฏิบตั ไิ ด้เพือ่ ส่งเสริม
สันติภาพภายในชุมชนและทัวโลก
่
• ประสบการณ์การเรียนภาคสนาม รวมทัง้ ข้อกําหนดในการ
วางแผนและดําเนินความคิดริเริม่ เพือ่ การเปลีย่ นแปลง
สังคม
โรตารีพฒ
ั นาพันธมิตรทีม่ คี วามเป็ นเอกลักษณ์กบั มหาวิทยาลัยชัน้ นําของโลกซึง่ ตัง้ อยูท่ วโลก
ั่
ซึง่ จะสร้างพลังให้
การศึกษาและเพิม่ พูนศักยภาพแก่ผสู้ ร้างเสริมสันติภาพ
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1) มหาวิทยาลัย Uppsala ประเทศสวีเดน – ภาควิชาสันติภาพและการวิจยั ข้อขัดแย้ง เสนอโปรแกรม ในระดับ
ปริญญาโททางด้านสังคมวิทยาซึง่ มีชอ่ื เสียงไปทัวโลกเกี
่
ย่ วกับการเก็บข้อมูลทีเ่ ข้าถึงได้อย่างเป็ นอิสระและทัวโลกที
่
่
เกีย่ วข้องกับความขัดแย้งในเรือ่ งการใช้อาวุธและการจัดการความรุนแรง
2) มหาวิทยาลัย Bradford สหราชอาณาจักร - ภาควิชาการศึกษาสันติภาพที่ Bradford เป็ นภาควิชาใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก
และมีหลักสูตรระดับปริญญาโทมากมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสันติภาพ ความขัดแย้ง ความปลอดภัย และการพัฒนา
3) มหาวิทยาลัย International Christian ประเทศญีป่ ่ นุ - บัณฑิตวิทยาลัยสาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มชี อ่ื เสียง
เกีย่ วกับโปรแกรมสหวิทยาการและแนวทางศิลปศาสตร์ ผูร้ บั ทุนจะได้รบั ปริญญาโททางด้านการศึกษาสันติภาพ
จากภาควิชานโยบายสาธารณะและการวิจยั สังคม
4) มหาวิทยาลัย Duke และมหาวิทยาลัย North Carolina ที่ Chapel Hill สหรัฐอเมริกา - ผูร้ บั ทุนจะได้รบั ปริญญาโท
ในสาขานโยบายการพัฒนาระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัย Duke หรือปริญญาโทจากภาควิชาต่างๆ มากมายที่
มหาวิทยาลัย North Carolina
นอกจากนี้ผรู้ บั ทุนทีม่ หาวิทยาลัยทัง้ 2 แห่งยังสามารถศึกษาในระดับอนุปริญญาโท (Graduate Certificate) ในด้าน
สันติภาพระหว่างประเทศและการแก้ไขความขัดแย้งจากมหาวิทยาลัย North Carolina
5) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย - โปรแกรมระดับประกาศนียบัตรสหวิทยาการซึง่ เน้นความสําคัญเกีย่ วกับ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นการเรียนรูท้ งั ้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ใิ นขณะเดียวกับทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากประสบการณ์
ของคณาจารย์ทเ่ี ป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญและผูม้ สี ว่ นร่วมทัวโลก
่
6) มหาวิทยาลัย Makerere ประเทศอูกนั ดา – โปรแกรมระดับประกาศนียบัตรทีผ่ สมผสานทฤษฎีงานวิจยั และ
ภาคปฏิบตั สิ าํ หรับผูน้ ําด้านสันติภาพและการพัฒนาซึง่ มาจากหรือทํางานในแอฟริกา
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ผูร้ บั ทุนจะเรียนรูถ้ งึ วิธกี ารสร้างอิทธิพลต่อนโยบายและริเริม่ ปฏิบตั กิ ารทีเ่ ปลีย่ นแปลงสังคมผ่านสันติภาพใน
ทางบวก
7) มหาวิทยาลัย Queensland ประเทศออสเตรเลีย – ผูร้ บั ทุนจะได้รบั ปริญญาโทด้านการต่างประเทศ และการศึกษา
สันติภาพและความขัดแย้งจากศูนย์บณ
ั ฑิตศึกษา สาขาการปกครองและการต่างประเทศ (Graduate Centre of
Governance and International Affairs)
พบกับผูร้ บั ทุนสันติภาพโรตารีและเรียนรูเ้ กีย่ วกับงานของพวกเขาในวิดโี อ Rotary Peace Center in Action
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การให้ทุนแก่โปรแกรม (Funding our programs)

มูลนิธโิ รตารีเป็ นของสมาชิกโรตารีและทุม่ เทเพือ่ ส่งเสริมโปรแกรมซึง่ ตอบสนองความต้องการอันยิง่ ใหญ่ทวโลก
ั่
เราสนับสนุนมูลนิธใิ นแนวทางดังต่อไปนี้

เพื่อการขจัดโปลิ โอให้หมดไป
กองทุนโปลิโอพลัสทุม่ เทให้กบั การขจัดโปลิโอทัวโลก
่
เงินบริจาค
ให้แก่กองทุนโปลิโอพลัสสนับสนุนความพยายามในเรือ่ งการให้
ภูมคิ มุ้ กันโรค และวัสดุอปุ กรณ์สาํ หรับอาสาสมัคร

เพื่อให้ทุนแก่การทํางานในปัจจุบนั
กองทุนประจําปี เป็ นแหล่งทีใ่ ห้การสนับสนุนเบือ้ งต้นแก่ทนุ
สนับสนุนและกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ เงินบริจาคให้แก่กองทุน
ประจําปี จะสนับสนุนทุนในระดับท้องถิน่ และนานาชาติ และ
กิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบเงินปั นส่วน (SHARE System)
เมือ่ ท่านบริจาคเงินให้แก่กองทุนประจําปี การบริจาคของท่านจะ
เป็ นเครดิตของสโมสรและจะถูกนับไปสูเ่ ป้ าหมายกองทุน
ประจําปี ของสโมสร
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เพื่อให้สามารถทํางานในอนาคต
กองทุนถาวรสนับสนุนมูลนิธใิ นด้านความยังยื
่ น เงินบริจาค
ให้แก่กองทุนถาวรของมูลนิธเิ ป็ นหลักประกันว่าในอนาคตจะมี
ทรัพยากรทีจ่ าํ เป็ นในการวางแผนและดําเนินโครงการทีย่ งยื
ั ่ นใน
ปี แล้วปี เล่า

ระบบเงิ นปันส่วน (The SHARE System)
กองทุนประจําปี -ระบบเงินปั นส่วน เป็ นแหล่งทุนเบือ้ งต้นสําหรับกิจกรรมของมูลนิธทิ งั ้ ในท้องถิน่ และระหว่างประเทศ
อย่างกว้างขวาง
เมือ่ ผูบ้ ริจาควางแผนการบริจาคเงินให้แก่กองทุนประจําปี -ระบบปั นส่วน การบริจาคจะเข้าสูร่ ะบบเงินปั นส่วน
เมือ่ ผูบ้ ริจาควางแผนการบริจาคเงินให้แก่กองทุนถาวร-ระบบเงินปั นส่วน รายรับทีส่ ามารถใช้จ่ายได้จะเข้าสูร่ ะบบเงิน
ปั นส่วน
เงินทีบ่ ริจาคให้แก่กองทุนโปลิโอพลัสจะถูกแยกออกไปต่างหาก และไม่เข้าสูร่ ะบบเงินปั นส่วน
ภายใต้ระบบเงินปั นส่วน เงินบริจาคจะถูกแบ่งออกเป็ นกองทุนโลกและกองทุนจัดสรรสําหรับภาค (DDF) เงิน DDF ใช้
สําหรับทุนสนับสนุนและกิจกรรมของโรตารีเพือ่ ทําสิง่ ดีๆ ในโลก
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ผูว้ ่าการภาค ผูว้ ่าการภาครับเลือกและประธานมูลนิธโิ รตารีภาคตัดสินใจว่าจะแจกจ่ายเงิน DDF อย่างไรและ อนุมตั ิ
การใช้เงินเพือ่ เป็ นทุนสนับสนุน

การบริ จาคของสโมสร
สโมสรของท่านตัง้ เป้ าหมายการหาทุนเพือ่ สนับสนุนมูลนิธิ สโมสร
ควรจะมีเป้ าหมายสําหรับกองทุนประจําปี และกองทุนโปลิโอพลัส

กองทุนถาวร
การบริจาคให้กองทุนถาวรจะเป็ นหลักประกันถึงการดํารงอยู่
ของโปรแกรมและทุนสนับสนุนของมูลนิธใิ นระยะยาว
เงินบริจาคให้แก่กองทุนถาวรจะถูกจัดการอย่างยังยื
่ น โดยจะ
ถูกนําไปลงทุนโดยมืออาชีพซึง่ ส่วนหนึ่งของรายได้จะถูกใช้
จ่ายไปในแต่ละปี ตามวัตถุประสงค์ทก่ี าํ หนดโดย
คณะกรรมการมูลนิธแิ ละผูบ้ ริจาค

โรแทเรียนทุกคนบริ จาคทุกปี
เราส่งเสริมให้สมาชิกโรตารีทกุ คนบริจาคเข้ากองทุนประจําปี ทกุ ปี
สนับสนุนแผนปฏิบตั กิ ารของโรตารีและส่งเสริมสมาชิกภาพโดย
การมีสว่ นร่วมอย่างกระตือรือร้นในทุนสนับสนุนหรือโปรแกรมของ
มูลนิธใิ นทุกๆ ปี

โอกาสในการบริ จาคอื่นๆ
มีโอกาสมากมายทีจ่ ะได้รบั รางวัล การยกย่อง และคําขอบคุณสําหรับผูท้ ใ่ี ห้การ
สนับสนุนทุนสนับสนุนและโปรแกรมของเรา
ตัวอย่างเช่นการบริจาคเงิน 1,000 เหรียญหรือมากกว่าให้แก่กองทุนประจําปี
กองทุนโปลิโอพลัส หรือทุนสนับสนุนของมูลนิธทิ ไ่ี ด้รบั การอนุมตั แิ ล้ว จะทําให้
ท่านเป็ นพอล แฮริส เฟลโลว์ การบริจาคเงินรวมทัง้ สิน้ 10,000 เหรียญจะทําให้
ท่านเป็ นเมเจอร์โดนเนอร์
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การรูจ้ กั กองทุนของมูลนิธทิ ม่ี คี วามแตกต่างกันจะช่วยให้ทา่ นเข้าใจว่ามูลนิธดิ าํ เนินการอย่างไร ทดสอบความรูข้ องท่าน
โดยการจับผูก้ องทุน เข้ากับคําอธิบาย
1) ทุม่ เทให้แก่การขจัดโปลิโอทัวโลก
่

ก) กองทุนถาวร

2) การบริจาคจะสนับสนุนการทํางานในปั จจุบนั ของโรตารี

ข) กองทุนโปลิโอพลัส

3) รายรับจากการลงทุนจะสนับสนุนมูลนิธเิ ป็ นการถาวร

ค) กองทุนประจําปี

คําตอบ
1–ข
2–ค
3–ก
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สรุปและทรัพยากร (Summary and Resources)

ท่านจะปฏิบตั อิ ย่างไรเพือ่ สนับสนุนพันธกิจของมูลนิธโิ รตารี
การมีสว่ นร่วมในมูลนิธเิ ป็ นแนวทางทีส่ มบูรณ์แบบในการเพิม่ พูนผลกระทบและขยายการเข้าถึง โดยการทําสิง่ ดีๆ ในปี
นี้ จงมีพนั ธะสัญญาทีจ่ ะทํางานหรือบริจาคให้แก่ความคิดริเริม่ โครงการ หรือโปรแกรมของมูลนิธิ อย่างน้อยหนึ่งเรือ่ ง
ใช้ทรัพยากรเหล่านี้เพือ่ ช่วยในการตัดสินใจว่าท่านต้องการมีสว่ นร่วมอย่างไร
ข้อมูลอ้างอิ ง : (The Rotary Foundation Reference Guide)
เรียนรูใ้ ห้มากขึน้ เกีย่ วกับโครงสร้างของมูลนิธแิ ละโปรแกรมการยกย่องผูบ้ ริจาค
https://my.rotary.org/en/document/rotary-foundation-reference-guide
ทุนสนับสนุนของมูลนิ ธิ (Foundation Grants)
เรียนรูใ้ ห้มากขึน้ เกีย่ วกับประเภทของทุนสนับสนุนของมูลนิธิ
https://my.rotary.org/en/take-action/apply-grants
บริ จาคให้แก่มลู นิ ธิโรตารี (Donate To The Rotary Foundation)
มอบของขวัญให้แก่มลู นิธิ
https://my.rotary.org/en/donate
ช่วยให้มลู นิธขิ องเราเพิม่ พูนผลกระทบในการเป็ นองค์กรการกุศลทีไ่ ด้รบั รางวัล พิจารณาว่าท่านจะสามารถช่วยมูลนิธิ
ในการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกันในโลก สันถวไมตรีและสันติภาพได้อย่างไร โดยการปรับปรุงสุขภาพของผูค้ น
สนับสนุนการศึกษา ปกป้ องสิง่ แวดล้อม และบรรเทาความยากจนทัวโลก
่
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ตัวอย่างโครงการ
พิจารณาโครงการทุนสนับสนุนระดับโลกและ ตัดสินใจว่าโครงการกับเรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญในด้านใด
แคมป์ สําหรับเด็กทีถ่ กู ทารุณกรรม
ความสนุกสนานและการเยียวยาเป็ นเป้ าหมายของแคมป์ 2 สัปดาห์ในประเทศโปแลนด์ซง่ึ สมาชิกโรตารีจดั ขึน้ เพือ่
ฟื้ นฟูเด็กๆ จากการถูกบาดเจ็บในสภาพแวดล้อมทีส่ งบสุข
โครงการนี้สนับสนุนเรือ่ งทีเ่ น้นความสําคัญในด้านใด
 การป้ องกันและรักษาโรค
 สุขภาพของแม่และเด็ก
 การสร้างเสริมสันติภาพและป้ องกันความขัดแย้ง
 การศึกษาขันพื
้ น้ ฐานและการรูห้ นังสือ

คําตอบ
การสร้างเสริมสันติภาพและป้ องกันความขัดแย้ง
โครงการนี้สนับสนุนการสร้างเสริมสันติภาพใน
ชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความขัดแย้ง
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