วันนี้... ของ “อัญธิกา”

นอกจากการสร้างโอกาสทางการศึกษาแล้ว การฝึกฝน
ด้านวิชาชีพบนพืน้ ฐานสภาพแวดล้อมของชุมชน ยังช่วย
เหลือและพัฒนาให้เด็กมีอาชีพและสร้างรายได้เสริม
แบ่งเบาภาระครอบครัว ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ลดปัญหาสังคมที่อาจเกิดกับเด็กและเยาวชนลงด้วย
“ดาว” หรือ “อัญธิกา” อายุ 10 ปี เรียนอยู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะ
อาชีพส�ำหรับเด็กและเยาวชน ซึง่ มูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ จัดขึน้
ความรูแ้ ละประสบการณ์ พร้อมอุปกรณ์ที่ได้รบั จากการ
อบรมการเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ วันนีด้ าวเย็บกระเป๋าเพือ่

มอบเป็นของขวัญให้แม่ และสามารถขายสร้างรายได้
“หนูขายใบละ 60 บาทค่ะ ขายได้หลายใบแล้ว”
น้องดาวบอกด้วยความภาคภูมิใจ
ถึงเป็นเงินไม่มากแต่ก็เป็นน�้ำพักน�้ำแรง และเป็น
ความรูท้ สี่ ามารถน�ำมาปรับใช้เป็นอาชีพต่อไปในอนาคต
กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพเป็นกระบวนการเรียน
รู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน ในการคิด
และปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อเด็กมีโอกาสศึกษา
เล่าเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถพัฒนาตนเองและ
ชุมชนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

“ในการด�ำเนินงานปี 2556 ทีผ่ า่ นมา เด็กมีผลสัมฤทธิด์ า้ นการศึกษา
ดี เนื่องจากได้รับการพัฒนาความพร้อมด้านการศึกษา เช่น การ
พัฒนาบุคลากรครู และหลักสูตรการเรียนการสอน เด็กได้ฝึกฝน
ทักษะอาชีพ การพัฒนาแหล่งน�้ำสะอาดให้ชุมชน การส่งเสริมแม่
และเด็กให้ได้รับการดูแลสุขภาพและโภชนาการที่ดี การประสาน
ความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตห้วยโรง-ไผ่โทน จ�ำกัด
ทีม่ งุ่ พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างความอยูด่ มี สี ขุ แก่เด็ก ครอบครัว
และชุมชน มูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอขอบคุณผู้อุปการะ ผู้บริจาค และทุก
ท่านที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ขึ้น”
สมเดช ธิอ้าย
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

ห้วยโรง
จังหวัดแพร่

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

ห้จังหวัวยโรง
ดแพร่
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สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตห้วยโรง-ไผ่โทน จ�ำกัด

เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2539

สมาชิกสหกรณ์ฯ ทั้งหมด

941

ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 17 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 5 คน
อ.ร้องกวาง
จ.แพร่

ด�ำเนินงานใน 3 ต�ำบล
ได้แก่ ห้วยโรง ไผ่โทน
และบ้านเวียง อ�ำเภอ
ร้องกวาง จังหวัดแพร่
ด� ำ เนิ น โครงการหลั ก
4 ด้ า น ได้ แ ก่ การ
ศึกษา การอุปการะเด็ก
สุขภาพ และเศรษฐกิจ

20

ในปี 2556 เด็ก
คน
ได้รบั ทุนการศึกษาจากสหกรณ์ฯ

คน

456 คน เป็นเด็ก/ครอบครัวเด็กในความอุปการะ
432 ครอบครัวเด็ก กู้ยืมเงินทุนส�ำหรับประกอบอาชีพ
456 ครอบครัวเด็ก มีการออมทรัพย์กับสหกรณ์

1,283

คน ได้รบั ปัจจัยการศึกษา ได้แก่ รองเท้านักเรียน ถุงเท้า กางเกงวอร์ม
เด็ก
กระเป๋าเป้ สมุด ปากกา ดินสอ และดินสอสี ช่วยให้เด็กได้เรียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง ในปี
นี้มีเด็กเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ 92 คน และเรียนต่อในสายสามัญและสายอาชีพ 85 คน

โครงการได้รว่ มมือกับสหกรณ์การเกษตรศุภนิมติ ห้วยโรง-ไผ่โทน จ�ำกัด พัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนและครอบครัวเด็กโดยการจัดอบรม ศึกษาดูงาน และสนับสนุนเงินทุนพัฒนาอาชีพ

41

ครอบครั ว เด็ ก
สนับสนุนการเลี้ยงไก่

เด็กในความอุปการะ 1,224 คน

223

ครอบครัว ใน 2 ชุมชน คือ ชุมชน
บ้านไทรพร้าว และชุมชนบ้านห้วยโรงนอก
ได้รับเครื่องกรองน�้ำไว้ใช้บริโภคในครัวเรือน

30

ครอบครั ว เด็ ก
สนั บ สนุ น การปลู ก พื ช ผั ก
สวนครัว

120

ครอบครัวเด็ก
สนั บ สนุ น เมล็ ด พั น ธุ ์ ข ้ า ว
ส�ำหรับเพาะปลูก

ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 986 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อนุบาล 80 คน
ประถม 549 คน
ม.ต้น 289 คน
ม.ปลายและปวช. 201 คน
ปวส. 22 คน
ปริญญาตรี 80 คน
ป่วยไม่ได้เรียน 3 คน

96

92

เด็ก
คน พัฒนาทักษะการคิดค�ำนวณ เด็กและเยาวชน
คน พัฒนาทักษะ
จากการเข้าค่ายจินตคณิต เด็กๆ ได้น�ำมา อาชีพ เช่น การเย็บผ้า เพื่อให้เด็กสามารถ
ปรับใช้ในการเรียนของตนเองจนมีผลการ น�ำมาเป็นอาชีพเสริมในเวลาว่าง
เรียนดีขึ้น

8

ครอบครัวเด็ก ได้รับจักร
เย็บผ้าอุตสาหกรรมส�ำหรับกลุ่ม
อาชีพหัตถกรรมในครัวเรือน

105

ครอบครัวเด็ก มี
โอกาสไปศึกษาดูงานการปลูกพืช
ผสมผสานแบบพอเพียง

60

ครอบครัวเด็ก เข้ารับ
อบรมการท�ำเฟอร์นิเจอร์ไม้

30

ครอบครัวเด็ก สนับสนุน
การเลี้ยงหมู

