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ปภาพงานโรตารี
เดย์
DAYS PHOTOS
ในระหว่างงานและภายหลังจากวันงาน ต้องโพสต์รูปและวิดีโอโดยใช้แฮชแทค
During and after your event, post photos and videos with the
#RotaryDay
บนสื่อทางสังtoคมsocial
โรตารีmedia.
สากลจะเก็
บรวบรวมรู
ภาพงานโรตารี
เดย์ทั่ว
hashtag #RotaryDay
We’ll
collectปphotos
of Rotary
Day events around the world and show them at the 2019 Rotary
โลกเพื
่ อ จั ด แสดงในการประชุม ใหญ่ป ระจ�ำปี 2019 ของโรตารี ที่เมืองฮัมบูร์ก
International Convention in Hamburg, Germany. Some may also
appear
in Rotary
media
the year.
ประเทศเยอรมั
น และจะมี
บางส่throughout
วนที่จะปรากฏบนสื
่อของโรตารีตลอดทั้งปี
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และในตัวของเราเอง
Rotary’s Vision Statement
ถ้อยแถลงวิสยั ทัศน์ของโรตารี
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เป็ นเจ้าภาพจัดโรตารีเดย์

ในปี นี้

ผมขอให้ท่านทั้งหลายร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยการจัดงานโรตารีเดย์ ซึ่งเป็นงานที่มุ่งไปสู่ชุมชน
ในท้ อ งถิ่ น อั น ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ กิ จ กรรมที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง/พั ฒ นาที่ ส โมสรโรตารี
โรทาแรคท์และอินเทอร์แรคท์ของเราจะด�ำเนินการได้ในทุกวัน ท่านสามารถจัดงานโรตารีเดย์เมื่อ
ใดก็ได้ มันจะเป็นโอกาสที่ท่านได้ท�ำให้เกิดผลกระทบในชุมชน สร้างการเป็นเพื่อนร่วมโครงการใน
ระยะยาว เพิ่มพูนความสนใจในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก และปรับปรุงภาพลักษณ์ของโรตารี จง
ลองคิดถึงผลกระทบโดยรวมที่เราจะท�ำได้ หากสโมสรโรตารีทั้งหมด 35,000 สโมสร โรทาแรคท์
10,000 สโมสร และอินเทอร์แรคท์ 22,000 สโมสร ท�ำให้เพื่อนบ้าน/ชุมชน มิตรภาพ ชนรุ่นเยาว์
และองค์กรต่างๆ ท่านจะท�ำในส่วนของท่านโดยการส่งเสริมสโมสรและชุมชน ให้รวมพลังเป็นแรง
บันดาลใจในการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
ขอให้มีความกล้าหาญ มีความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ และแสดงถึงความมหัศจรรย์ของโรตารี
- แบรี แรซซิน ประธานโรตารีสากล

สโมสรโรตารีหรือโรทาแรคท์ หรืออินเทอร์แรคท์ ไม่ว่าจะใหญ่หรือ
เล็ก สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ชุมชนโดยการเป็นเจ้าภาพจัด
งานโรตารีเดย์ สโมสรโรตารีและโรทาแรคท์ที่อยู่ใกล้เคียงกันอาจ
จะผนวกแนวความคิด ความสามารถพิเศษ และทรัพยากรเพื่อเป็น
เจ้าภาพจัดงานร่วมกัน แม้แต่การที่สโมสรในภาคจะร่วมกันเป็น
เจ้าภาพงานโรตารีเดย์ที่ส�ำคัญก็ท�ำได้
โรตารี เ ดย์ จ ะเน้ น ถึ ง ชุ ม ชนที่ อ บอุ ่ น และเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น
แสดงให้ผู้อื่นเห็นถึงผลงานที่เป็นแรงบันดาลใจ แนะน�ำโรตารีสู่
ชุมชนในวงกว้างขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ จะเป็นงานในรูป
แบบใดก็ได้ตราบเท่าที่มีความสนุกสนาน และท�ำให้เกิดการมีส่วน
ร่วม ท�ำให้เยาวชนมีส่วนร่วมและเปิดกว้างส�ำหรับทุกคน

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับ
การวางแผนงาน
โรตารีเดย์

พิจารณาร่วมโครงการกับ
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>>
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>>

สโมสรโรตารี อินเทอร์แรคท์ โรทาแรคท์ที่อยู่ใกล้เคียง
กลุ่มบ�ำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี (RCC) ในท้องถิ่น
กลุ่มผู้มีวิชาชีพอายุน้อย
ศูนย์ชุมชนต่างๆ
องค์กรบ�ำเพ็ญประโยชน์อื่นๆ
ผู้น�ำประชาสังคม
กลุ่มธุรกิจในท้องถิ่น

>> พิจารณาจัดให้มีโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่ต้องลงมือปฏิบัติในวันงานด้วย เพื่อให้ผู้มาเที่ยว
ชมงานได้เห็นกับตาตนเองว่าโรตารีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนอย่างไร
>> เชิญผู้ที่จะสร้างความสนใจแก่ผู้ที่มิได้เป็นโรแทเรียน พิจารณาเลือกผู้น�ำอายุน้อย ผู้บรรยายที่
จะเป็นแรงบันดาลใจ ผู้มีชื่อเสียง นักดนตรี หรือบุคคลสาธารณะอื่นๆ
>> หากในงานมีการจัดเลี้ยงอาหาร จงท�ำให้เรียบง่าย เช่น ควรเป็นอาหารบุฟเฟต์ที่ต้องบริการ
ตนเอง มากกว่าการนั่งรับประทานอย่างเป็นทางการ
>> แสดงความคิดเห็นในประเด็นท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่เน้นความส�ำคัญของโรตารี โดย
เรียกร้องให้มีการใส่ใจในปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
>> หากมีเก็บเงินค่าผ่านประตู ต้องเก็บเงินให้น้อยที่สุด ขอให้บริษัทห้างร้านในชุมชนอุปถัมภ์
งานของท่าน
>> เชิญครอบครัวให้เข้าร่วมงานโดยจัดงานให้มีความสนุกสนานส�ำหรับพวกเขา
>> น�ำเสนอโรตารีในช่วงเวลาที่น่าสนใจนี้แก่สมาชิกที่คาดหวังเพื่อผูกมิตรใหม่ๆ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาชุมชนและโลก หลีกเลี่ยงการใช้ค�ำศัพท์โรตารีหรือ
อ้างถึงประเพณีของสโมสร
>> เน้นความส�ำคัญในการท�ำงานของโรแทเรียนในท้องถิ่น โรทาแรคเทอร์ อินเทอร์แรคเทอร์
สมาชิกกลุ่มบ�ำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี และสมาชิกอื่นๆ ในชุมชนที่ท�ำงานเพื่อเพื่อน
มนุษย์อย่างโดดเด่น
>> ยกย่องสมาชิกในชุมชนที่มิได้เป็นโรแทเรียน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์ในการบริการของ
โรตารี
>> อุปถัมภ์งานร่วมกับองค์กรผู้ร่วมบ�ำเพ็ญประโยชน์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเมื่อท�ำงานร่วมกันแล้ว
เราจะท�ำให้เกิดผลกระทบที่ลึกล�้ำและยั่งยืนมากขึ้นแก่ชุมชน
>> ขอให้สื่อในท้องถิ่นลงข่าวประชาสัมพันธ์งาน
>> เก็บรวบรวมข้อมูลการติดต่อของผู้มาร่วมงาน และเชิญมาร่วมงานอื่นๆ ในอนาคตของ
สโมสร

