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หน้าทีร่ บั ผิดชอบหลักของท่านในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีของสโมสร คือสร้างแรงบันดาลใจ
เพื่อให้สมาชิกสโมสรบริจาคให้มลู นิธแิ ละมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธ ิ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับหน้าที่
เหล่านี้ได้จากเอกสารชุดนี้

หน้ าที่รบั ผิดชอบ
ทัวไป
่

คณะกรรมการของท่าน

เข้าร่วมการอบรมภาคประจาปี (DTA)

ส่งเสริมทุนสนับสนุนและกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธติ ลอดจน
ส่งเสริมให้สมาชิกมีสว่ นร่วม

ทางานร่วมกับนายกรับเลือกเพือ่ คัดเลือกและเตรียม
คณะกรรมการ

สร้างแรงบันดาลใจเพือ่ ให้สมาชิกบริจาคให้มลู นิธโิ รตารี

แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการตามทีจ่ าเป็ น (ตัวอย่างเช่น global
grants, district grants, หาทุน, การบริจาคประจาปี ,
เมเจอร์กฟิ ท์, โปลิโอพลัส และ ศูนย์สนั ติภาพโรตารี)

ร่วมประชุมการสัมมนาการจัดการทุนสนับสนุนเพือ่ ให้มนใจ
ั่
ว่าสโมสรมีคณ
ุ สมบัตใิ นการรับทุนสนับสนุนของมูลนิธโิ รตารี

ประชุมอย่างสม่าเสมอและวางแผนกิจกรรมร่วมกัน

ดูแลกระบวนการการทาคุณสมบัตสิ าหรับ Global Grant

กาหนดเป้ าหมายของคณะกรรมการซึง่ สอดคล้องและช่วย
ให้บรรลุเป้ าหมายของสโมสรในปี นนั ้ และติดตาม
ความก้าวหน้าไปสูเ่ ป้ าหมายเหล่านัน้

จัดโปรแกรมทีส่ ร้างแรงจูงใจในด้านมูลนิธอิ ย่างน้อย
ปี ละ 4 ครัง้

จัดการงบประมาณของคณะกรรมการ

ทางานร่วมกับเหรัญญิกเพือ่ บริหารทุนสนับสนุนทีไ่ ด้รบั การ
จัดสรร

ทางานร่วมกับคณะกรรมการอืน่ ๆ ของสโมสรและ
คณะกรรมการภาคเกีย่ วกับกิจกรรมหรือความคิดริเริม่ ของ
สโมสรร่วมหลายๆ สโมสร

ทางานร่วมกับประธานบริการระหว่างประเทศและ
คณะกรรมการโครงการบาเพ็ญประโยชน์เพือ่ พัฒนาและให้
ทุนแก่โครงการ

จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารล่าสุดให้สโมสร รวมทัง้ นายกสโมสร
และคณะกรรมการบริหารสโมสร

ทางานร่วมกับเหรัญญิกเพือ่ ส่งเงินบริจาคให้มลู นิธอิ ย่าง
ถูกต้องและทันเวลา

กาหนดสิง่ ทีส่ โมสรคาดหวังจากคณะกรรมการของท่าน

ทางานกับคณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสรเพือ่ ให้มนใจ
ั่
ในภาพลักษณ์และประสบการณ์ของสโมสร
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ทางานกับ
คณะกรรมการของท่าน
ท่านเป็ นประธานคณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีของสโมสร ท่านจะทาอะไรเป็ นสิง่ แรก? ท่านควรจะพบกับ
ประธานคณะกรรมการทีก่ าลังจะพ้นตาแหน่ง ทบทวนข้อบังคับและแผนกลยุทธ์ของสโมสร และหากจาเป็ น
เริม่ คิดว่าควรจะมีใครเป็ นกรรมการอีกบ้าง หากมีคณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีอยูแ่ ล้ว ต้องพบกับประธานที่
กาลังจะหมดวาระ ทบทวนข้อบังคับและแผนกลยุทธ์ของสโมสรและต้องเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในเรือ่ งของมูลนิธ ิ
โรตารี
ในหลายๆ สโมสร กรรมการในคณะกรรมการชุดหนึ่งทาหน้าทีเ่ ป็ นเวลา 3 ปี ดังนัน้ จึงเป็ นไปได้ว่า
กรรมการในปั จจุบนั บางคนอาจจะทางานต่อเนื่องมาถึงปี ของท่าน หากต้องมีการแต่งตัง้ กรรมการในตาแหน่ ง
ทีว่ ่างลง ควรทางานร่วมกับนายกรับเลือกเพื่อหาผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ อย่างน้อยในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งดังต่อไปนี้:
• โครงการระหว่างประเทศ
• โครงการบริการชุมชน
• การหาทุน
ร่วมมือกับคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรเพื่อทาให้เกิดผลกระทบสูงสุดต่อสโมสร ตัวอย่างเช่น:
• ทางานกับคณะกรรมการโครงการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อพิจารณาว่ามีโครงการใดในปั จจุบนั หรือ
อนาคตทีจ่ ะสามารถรับทุนสนับสนุ นของโรตารีได้
• ทางานกับคณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะเพื่อส่งเสริมโครงการและการหาทุน และผลักดันการมี
ส่วนร่วมของสมาชิก
• ทางานกับคณะกรรมการสมาชิกภาพเพื่อค้นหาและทาให้ศษิ ย์เก่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสโมสร
ท่านควรจะทางานร่วมกับประธานคณะกรรมการบริการระหว่างประเทศของภาค เพื่อขอรับทรัพยากรและ
คาแนะนาในการดาเนินการประเมินชุมชนและวางแผนโครงการ Global Grant ให้ประสบความสาเร็จ
ในฐานะประธาน ท่านจะต้องมอบหมายงาน ดังนัน้ จึงต้องพิจารณาตัดสินใจว่าจะใช้ความชานาญและความ
สนใจของกรรมการอย่างไรให้ดที ส่ี ุด ท่านสามารถเตรียมตัวให้กรรมการโดยดาเนินการดังต่อไปนี้
• แจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการทีก่ าลังดาเนินอยูแ่ ละเป้ าหมาย
• จับคู่กรรมการใหม่กบั กรรมการทีม่ ปี ระสบการณ์มากกว่า
• ส่งเสริมการสื่อสารของผูท้ ท่ี างานเหมือนกันในสโมสรอื่นๆ
• แจ้งรายการกิจกรรมและการประชุมต่างๆ ของภาค
• แบ่งปั นทรัพยากรต่างๆ
ร่วมมือกับคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรเพื่อทาให้เกิดผลกระทบสูงสุดทัง้ สโมสร การประชุมคณะกรรมการ
บริหารสโมสรเป็ นโอกาสอันดียงิ่ ทีจ่ ะได้พดู คุยกันอย่างต่อเนื่อง
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การกาหนดเป้ าหมาย
ในบทบาทของท่าน ท่านต้องทาให้มนใจว่
ั ่ าคณะกรรมการได้กาหนดเป้ าหมายและทางานบรรลุเป้ าหมาย
ประจาปี ซง่ึ สนับสนุนแผนกลยุทธ์ของสโมสร ท่านจะกาหนดเป้ าหมายร่วมกับนายกรับเลือกและผูน้ าสโมสร
รับเลือกอื่นๆ ในการอบรมภาคประจาปี (District Training Assembly) นายกหรือเลขานุการสามารถใส่
เป้ าหมายที่ Rotary Club Central

เป้ าหมายที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ต้องมันใจว่
่ าเป้ าหมายประจาปี ของท่านแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคณะกรรมการและความสนใจของ
สโมสร เป้ าหมายควรจะมีลกั ษณะดังนี้ คือ มีส่วนร่วม วัดผลได้ ท้าทาย สามารถประสบความสาเร็จได้ และ
มีกาหนดเวลาชัดเจน (ตัวอย่างเช่น สมาชิกสโมสรทุกคนจะบริจาคเข้ากองทุนประจาปีภายในวันที ่ 1
มกราคม)

แผนปฏิ บตั ิ การ
ทางานร่วมกับคณะกรรมการของท่านเพื่อสร้างแผนปฏิบตั กิ าร ซึง่ ก็คอื ความต่อเนื่องของขัน้ ตอนเล็กๆ ที่
จาเป็ นในการบรรลุเป้ าหมายประจาปี แต่ละเป้ าหมาย ทุกขัน้ ตอนจะต้อง:
• กาหนดว่าใครจะรับผิดชอบดาเนินการ
• ระบุวนั ครบกาหนด
• ตัดสินใจว่าจะวัดความก้าวหน้าและความสาเร็จอย่างไร
• พิจารณาทรัพยากรทีม่ อี ยูแ่ ละหาทรัพยากรทีต่ ้องการให้ได้
• ประเมินความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอและปรับเป้ าหมายตามความจาเป็ น

การให้แรงจูงใจ
หน้าทีร่ บั ผิดชอบส่วนหนึ่งในฐานะประธาน คือ ทาให้กรรมการของท่านมีแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง จงจาไว้ว่า
กรรมการของท่านเป็ นอาสาสมัคร สิง่ ทีจ่ งู ใจโดยทัวไปได้
่
แก่:
• ความมันใจว่
่ าเป้ าหมายของคณะกรรมการจะบรรลุความสาเร็จได้ และจะเป็ นประโยชน์แก่สโมสรและ
ชุมชน
• โอกาสในมิตรภาพและการเป็ นเครือข่าย
• งานทีม่ อบหมายให้ตอ้ งใช้ความเชีย่ วชาญของกรรมการแต่ละคน
• ความพยายามทีจ่ ะทาให้งานของคณะกรรมการมีความสนุกสนาน

งบประมาณ
ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ท่านต้องทางานร่วมกับประธานคณะกรรมการและเหรัญญิกสโมสรทีจ่ ะหมดวาระ
เพื่อกาหนดว่าคณะกรรมการของท่านต้องการเงินทุนอะไรบ้าง และขอให้รวมการเงินนัน้ อยูใ่ นงบประมาณ
ของสโมสร กิจกรรมการหาทุนใดๆ ทีว่ างแผนเอาไว้แล้วต้องรวมอยูใ่ นงบประมาณด้วย
ท่านต้องดูแลเงินทุน ธุรกรรมการเงินและรายงานต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้ ระมัดระวังสถานการณ์
งบประมาณตลอดเวลา การประชุมกับเหรัญญิกของสโมสรอย่างสม่าเสมอจะช่วยให้สามารถปฏิบตั กิ ารได้
ทันทีเมือ่ มีปัญหาเกิดขึน้
คณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีของสโมสร | 3

คาถามเพือ่ การอภิปราย
ในการอบรมภาคประจาปี
การอบรมภาคประจาปี เป็ นโอกาสอันดียงิ่ ในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูน้ าสโมสรรับเลือกคนอื่นๆ
คาถามเหล่านี้จะช่วยท่านในการเตรียมตัวสาหรับการอบรม
หน้าทีร่ บั ผิดชอบของคณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีของสโมสรมีอะไรบ้าง? และหน้าทีข่ องท่านในฐานะประธาน
มีอะไรบ้าง?

คณะกรรมการของท่านได้รบั มอบหมายให้ทางานตามเป้ าหมายของสโมสรในข้อใด?

คณะกรรมการของท่านจะส่งเสริมและช่วยให้สมาชิกบริจาคให้มลู นิธโิ รตารีได้อย่างไร?

ท่านจะสนับสนุนมูลนิธไิ ด้อย่างไรบ้าง? และจะจูงใจให้สมาชิกบริจาคได้อย่างไร?

ท่านจะส่งเสริมมูลนิธแิ ก่สมาชิกในชุมชนอย่างไร?

ท่านจะมอบหมายงานอะไรบ้างให้กรรมการ? ท่านจะสนับสนุ นพวกเขาอย่างไร?

ท่านมีแผนงานอะไรบ้างในการจัดกิจกรรมหาทุน?
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การสนับสนุนจากภาค
กรรมการในคณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีภาคสามารถช่วยให้ท่านติดต่อกับสโมสรโรตารีอ่นื ทีก่ าลังทาโครงการ
คล้ายกัน เอกสารมูลนิธโิ รตารี - ข้อมูลอ้างอิงอธิบายวิธกี ารทีส่ โมสรสามารถมีส่วนร่วมในโปรแกรมของ
มูลนิธ ิ ประธานบริการระหว่างประเทศของภาคสามารถช่วยท่านในการประเมินชุมชนและวางแผนงาน และ
ขอรับทรัพยากรเพื่อโครงการทีม่ คี วามเข้มแข็ง

การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค (District Rotary Foundation Seminar)
สมาชิกโรตารีทุกคนสามารถเรียนรูใ้ ห้มากขึน้ เกีย่ วกับโปรแกรมของมูลนิธโิ รตารีและพันธกิจในการส่งเสริม
ความเข้าใจระหว่างกันโลกและสันติภาพในการสัมมนามูลนิธโิ รตารีภาค นายกสโมสร กรรมการมูลนิธขิ อง
สโมสร และสมาชิกสโมสรทีส่ นใจควรเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเรียนรูใ้ ห้มากขึน้ เกีย่ วกับโปรแกรม ทุนสนับสนุ น
และการหาทุน คณะกรรมการของท่านสามารถจัดการสัมมนามูลนิธเิ ป็ นพิเศษสาหรับสโมสรของท่าน

การสัมมนาการจัดการทุนสนับสนุน (Grant Management Seminar)
ในการสัมมนาการจัดการทุนสนับสนุน สมาชิกสโมสรจะเรียนรูว้ ธิ กี ารจัดการทุนสนับสนุนให้ประสบ
ความสาเร็จ ดาเนินงานตามความคาดหวังเกีย่ วกับการดูแลปกป้ องทุนของมูลนิธ ิ และการทาบันทึกความ
เข้าใจของสโมสร (MOU) เพื่อให้สโมสรของท่านมีคุณสมบัตขิ อรับทุน Global Grant สมาชิกอย่างน้อยหนึ่ง
คนทีเ่ ข้าร่วมในการดาเนินโครงการต้องเข้าร่วมการสัมมนาอบรมในภาค พูดคุยกับนายกรับเลือกเพื่อกาหนด
ว่าใครจากสโมสรทีจ่ ะเข้าร่วมการสัมมนา ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระบวนการทุน Global Grants ได้
ทีเ่ อกสารคาแนะนาสาหรับ Global Grants (A Guide to Global Grants)

การประชุมสโมสร (Club Meetings)
ขอให้กาหนดโปรแกรมการประชุมเพื่อยกย่องสมาชิกทีบ่ ริจาคเงินและเพื่อพูดคุยว่าสมาชิกจะสนับสนุน
มูลนิธไิ ด้อย่างไร ต้องทาให้มนใจว่
ั ่ าทาเช่นนี้ทุกๆ 3 เดือน เชิญศิษย์เก่าและอาสาสมัครให้มาพูดว่ามูลนิธใิ ห้
ประโยชน์แก่พวกเขาอย่าไรบ้าง หรือพวกเขาเห็นว่าเป็ นประโยชน์แก่ผอู้ ่นื อย่างไร
ดาวน์โหลดวิดโี อและรูปภาพต่างๆ ได้ฟรีจากเว็บไซต์ของโรตารีเพื่อแสดงให้เห็นงานของมูลนิธ ิ มีโลโก้ของ
มูลนิธโิ รตารีและเอกสารการส่งเสริมที่ Brand Center และที่ shop.rotary.org ซึง่ สามารถช่วยส่งเสริมการ
นาเสนอ
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การหาทุน
หนึ่งในหน้าทีร่ บั ผิดชอบหลักของคณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีของสโมสรคือการแจ้งเรือ่ งราวเกีย่ วกับวิธกี ารที่
มูลนิธโิ รตารีทาให้เกิดโครงการบาเพ็ญประโยชน์ได้อย่างไรแก่สมาชิกสโมสร เมือ่ สมาชิกมีส่วนเชื่อมโยงกับ
โครงการของโรตารีดว้ ยทุนของมูลนิธ ิ พวกเขาจะได้รบั แรงบันดาลใจทีจ่ ะมีส่วนเกี่ยวข้องและบริจาค
นโยบายการรับเงินบริจาค (gift acceptance policy) ให้ภาพรวมเกีย่ วกับการบริจาคประเภทต่างๆ ทีม่ ลู นิธ ิ
โรตารีสามารถรับได้
ทางานร่วมกับคณะกรรมการของสโมสรในความพยายามหาทุนเพื่อโครงการของสโมสร งานหรือการรณรงค์
หาทุนทีป่ ระสบความสาเร็จจะสนับสนุ นโครงการทีจ่ ะทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีจ่ บั ต้องได้ หากสโมสรของ
ท่านเลือกทีจ่ ะจัดงานหาทุน ควรจะดาเนินการตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้:
1. กาหนดว่าท่านต้องการหาทุนให้ได้จานวนเท่ าใด กาหนดจานวนเป้ าหมายและบ่งชีป้ ระเภทของ
งานทีจ่ ะทาให้ได้รบั เงินตามจานวนนัน้ ได้จริง
2. ตัง้ งบประมาณ ค้นหาดูว่ามีงบประมาณของสโมสรสาหรับการจัดงานจานวนเท่าใด กาหนด
รายจ่ายและรายรับทีค่ าดว่าจะได้
3. บ่งชี้ทรัพยากรที่ต้องการเพื่อที่ให้บรรลุเป้ าหมายการหาทุน กาหนดว่าจะมีคนจานวนเท่าใดใน
การวางแผนและดาเนินการหาทุน
4. วางแผนงาน เลือกวันทีแ่ ละสถานทีจ่ ดั งานให้เหมาะสม
5. จัดการเงิ นทุนอย่างเหมาะสม กาหนดกระบวนการติดตามก่อนการเก็บเงิน และฝากเงินทีเ่ ก็บได้
ในบัญชีทเ่ี ปิ ดขึน้ เฉพาะสาหรับงานนี้ รายงานแก่สโมสรและผูบ้ ริจาคว่าจะใช้กองทุนอย่างไร
6. จัดระบบอาสาสมัคร ตัง้ คณะกรรมการเพื่อจัดงานหาทุน มอบหมายงานให้แก่อาสาสมัครและให้
สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วม
7. เผยแพร่งานหาทุน ทางานร่วมกับคณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะของสโมสรเพื่อบ่งชีก้ ลุ่ม
ผูร้ ว่ มงานทีเ่ ป็ นเป้ าหมายในสโมสรและชุมชน แล้วจึงวางแผนงานว่าจะเข้าถึงพวกเขาได้อย่างไร
ให้ส่อื มีส่วนร่วมตามความเหมาะสม ท่านสามารถหาทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมได้ท่ี Brand Center
8. จัดงานหาทุน ส่งเสริมอาสาสมัครให้สอดส่องดูแลความก้าวหน้าของงาน บันทึกความสาเร็จและสิง่
ทีท่ า้ ทายและวางแผนเพื่อปรึกษาหารือเรือ่ งเหล่านี้ในระหว่างช่วงเวลาการประเมินผล
9. ยกย่องอาสาสมัคร ผู้บริ จาค และผู้อปุ ถัมภ์ ส่งบันทึกขอบคุณ รูปภาพ และใบประกาศเกียรติคุณ
ตามความเหมาะสมให้แต่ละบุคคล
10. ประเมิ นผลของงาน ปรึกษาหารือเกีย่ วกับความสาเร็จและความท้าทาย บันทึกรายละเอียด
เพื่อทีจ่ ะสามารถนามาใช้ในความพยายามหาทุนในอนาคต
11. ทาให้ มนใจในความต่
ั่
อเนื่ อง อภิปรายประเด็นทีโ่ ดดเด่นกับเหรัญญิกทีก่ าลังจะเข้ามารับหน้าที่
และกรรมการใหม่ๆ ของคณะกรรมการจัดงานหาทุน
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ดูความคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับงานและทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมจากคาแนะนาในการวางแผนงาน
(Event Planning Guide)ที่ Brand Center และใช้ Rotary Ideas เพื่อช่วยให้บรรลุเป้ าหมายการหาทุน
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กิจกรรมทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุน
มูลนิธโิ รตารีให้ทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมโครงการทีส่ มาชิกประสานงาน ทุนการศึกษา และการอบรมทัวโลก
่
มากมาย มีทุนสนับสนุ น 2 ประเภทคือ District Grant และ Global Grant ดูรายละเอียดข้อมูลเกีย่ วกับทุน
สนับสนุ นของโรตารีทข่ี อ้ มูลอ้างอิงของมูลนิธโิ รตารี (The Rotary Foundation Reference Guide)
ทุนสนับสนุ นของโรตารีจะช่วยยกระดับคุณภาพและผลกระทบต่อโครงการของสโมสร โครงการทีด่ กี ว่าจะทา
ให้สโมสรของท่านดึงดูดสมาชิกใหม่ได้มากกว่า ทาให้สมาชิกมีส่วนเกีย่ วข้องในโครงการในฐานะทีเ่ ป็ นผู้
วางแผนงานและอาสาสมัคร เมือ่ พวกเขาเห็นผลกระทบของโครงการบาเพ็ญประโยชน์ทป่ี ระสบความสาเร็จ
พวกเขาจะได้รบั แรงบันดาลใจในการส่งเสริมโรตารี มูลนิธแิ ละสโมสร ทรัพยากรของภาคและพนักงานฝ่ าย
ทุนสนับสนุ นของโรตารีสามารถช่วยในการสมัครขอรับทุนสนับสนุ นและเรียนรูก้ ระบวนการทุนสนับสนุน
ลงชื่อบอกรับจดหมายข่าว Giving & Grants newsletter เพื่อรับข้อมูลข่าวสารล่าสุด คาแนะนา และ
ทรัพยากรต่างๆ สาหรับทุนสนับสนุ นของโรตารี
กิจกรรมทุนสนับสนุ นได้รบั การสนับสนุ นโดยเงินบริจาคแก่มลู นิธ ิ ซึง่ สามารถบ่งชีก้ องทุนประจาปี กองทุน
ถาวร หรือกองทุนโปลิโอพลัส
• กองทุนประจาปี : กองทุนประจาปี เป็ นแหล่งเงินทุนหลักสาหรับทุนสนับสนุ นและกิจกรรมของโรตารี
ความคิดริเริม่ โรแทเรียนทุกคนบริจาคทุกปี ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในโครงการของมูลนิธแิ ละ
บริจาคแก่กองทุนประจาปี ทุกปี
• กองทุนถาวร: เงินบริจาคแก่กองทุนถาวรจะทาให้มนใจในการอยู
ั่
่รอดระยะยาวของทุนสนับสนุ นและ
โปรแกรมของมูลนิธ ิ เงินตามอัตราส่วนจานวนหนึ่งของมูลค่ารวมของกองทุนจะถูกส่งให้แก่ทุน
สนับสนุ นและโปรแกรมของมูลนิธใิ นแต่ละปี
• กองทุนโปลิ โอพลัส: สมาชิกสโมสรควรจะบริจาคเงินให้แก่กองทุนโปลิโอพลัส ซึง่ จะช่วยทาให้ความ
พยายามในการให้ภูมคิ ุม้ กันโรคดาเนินไปอย่างต่อเนื่องจนกระทังโลกนี
่
้ได้รบั การประกาศว่าปลอดจาก
โรคโปลิโอ
แนวทาง Global Grants (A Guide to Global Grants) ให้ภาพรวมของกระบวนการสมัครขอรับทุน Global
Grants และการพัฒนาโครงการบาเพ็ญประโยชน์ทย่ี งยื
ั ่ นและประสบความสาเร็จ

การปกป้ องดูแลเงินทุนและการมีคณ
ุ สมบัติ
มูลนิธโิ รตารีให้ทุนสนับสนุนแก่โครงการทีส่ ่งเสริมความเข้าใจระหว่างกันในโลก สันถวไมตรี และสันติภาพ
ผ่านการปรับปรุงสุขภาพ การสนับสนุ นการศึกษา และการขจัดความยากจน สมาชิกโรตารีสนับสนุน
โครงการต่างๆ นับพันทีช่ ่วยจัดหาน้ าสะอาด ต่อสู่โรคภัยไข้เจ็บ ส่งเสริมสันติภาพ จัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิน่ ผ่านมูลนิธโิ รตารี มูลนิธยิ งั เป็ นผูน้ าในการต่อสูเ้ พื่อขจัดโรคโปลิโอ
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กระบวนการมีคุณสมบัตชิ ่วยทาให้มนใจว่
ั ่ าภาคหรือสโมสรเข้าใจหน้าทีร่ บั ผิดชอบด้านการเงินของทุน
สนับสนุ นของมูลนิธแิ ละมีพนั ธสัญญาในการจัดการทุนสนับสนุ นอย่างมีจริยธรรม ภาครับผิดชอบในการทา
ให้สโมสรในภาคมีคุณสมบัติ หลังจากทีภ่ าคของท่านทาให้สโมสรมีคุณสมบัตใิ นการมีสทิ ธิขอรับทุนแล้ว ท่าน
อาจจะสมัครขอรับทุน Global Grant มูลนิธมิ ขี อ้ กาหนดสาหรับการมีคุณสมบัตขิ องสโมสร 2 ประการคือ
• นายกรับเลือกหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ จากสโมสรต้องเข้าร่วมการสัมมนาการจัดการทุนสนับสนุนของ
ภาค
• นายกสโมสรและนายกรับเลือกต้องลงนามในบันทึกความเข้าใจของสโมสร (Club Memorandum of
Understanding) ในนามของสโมสร
ภาคของท่านอาจจะมีขอ้ กาหนดเพิม่ เติมได้
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