โครงการบริการช่ วยเหลือและพัฒนาเด็กและเยาวชน
เสนีย์ มีทรัพย์
ยุคปั จจุบันเด็กต้ องการให้ ไลออนส์ ช่วยเหลือมากกว่ าเดิม (Today’s Children Need Lions More
Than Ever)
เด็กและเยาวชนนับล้ านคนต้ องดารงชีวิตด้ วยความทุกข์ยากจากความยากจน, เร่ร่อนไร้ ที่อยู่อาศัย
, หิวโหย ถูกทาร้ ายร่างกายและข่มขืน ถูกทอดทิ ้งจากครอบครัวและเด็กพิการทางร่างกาย ยุทธศาสตร์ การ
ช่วยบรรเทาเบาบางความทุกยากเหล่านี ้ของเด็กที่สาคัญที่สดุ คือการฟื น้ ฟูสขุ ภาพร่างกายและให้ การศึกษา
และช่วยสร้ างความหวังเพื่ออนาคตของเขา เพราะเหตุเหล่านี ้เองที่ทาให้ สโมสรไลออนส์สากลได้ จดั ตัง้
โครงการบริ การช่วยเหลือเด็ก (The Lions Services for Children Program) ขึ ้นมาและได้ ดาเนินการ
ช่วยเหลือและสร้ างความหวังให้ กบั เด็กทัว่ โลกมาร่วมร้ อยปี แล้ ว
โครงการบริการช่ วยเหลือเด็ก (Lions Services for Children Project)
ปั ญหาเผชิญหน้ าที่เกี่ยวกับเด็กในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน แต่เมื่อวิเคราะห์แล้ วมีเพียง 2
เรื่ องที่ต้องช่วยกันแก้ ปัญหาคือปั ญหาด้ านสุขภาพและปั ญหาด้ านการศึกษาของเด็ก สโมสรไลออนส์ใน
ท้ องถิ่นสามารถช่วยกันแก้ ปัญหาดังกล่าวได้ ด้วยการพัฒนาโครงการพัฒนาเด็กและเยาชนทางด้ านสุขภาพ
และด้ านการศึกษา โดยกาหนดเป้าหมายและแผนปฏิบตั ิให้ ชดั เจน โครงการต่างๆที่สโมสรไลออนส์ใน
ท้ องถิ่นทัว่ โลกสามารถทาได้ คือ
1.โครงการบริ การอาหาร, บริ การเสื ้อผ้ าและการมอบหนังสือ เช่น การสมทบทุนบริการอาหารกลางวันใน
โรงเรี ยน, จัดเลี ้ยงอาหารเด็กพิการหรื อเด็กกาพร้ า, มอบเสื ้อผ้ าและอุปกรณ์การเรี ยนแก่เด็กยากจน, มอบ
หนังสือหรื อพัฒนาห้ องสมุดโรงเรี ยนหรื อในศูนย์การเรี ยนรู้ชมุ ชน, จัดโครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้
คล่อง เป็ นต้ น
2.จัดทาโครงการตรวจวัดคุณภาพของการมองเห็นและคุณภาพการได้ ยินของเด็ก
3.จัดทาโครงการนฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ แก่เด็กที่ยากไร้ ในชุมชน
4.จัดทาโครงการพัฒนาการอ่านได้ และการเขียนได้ คล่องในโรงเรี ยนในท้ องถิ่น จัดทาหรื อปรับปรุงพัฒนา
ห้ องสมุด และโครงการจัดตังสโมสรลี
้
โอ เป็ นต้ น

5.จัดทาโครงการบริการอาหารให้ เด็กที่มีภาวะร่างกายขาดอาหาร
6.มอบรถเข็น (Wheelchairsสาหรับเด็กพิการ
7.จัดส่งเด็กพิการทางร่างกายไปอยูใ่ นสถานสงเคราะห์เด็กพิการ เพื่อพัฒนาการศึกษาและฝึ กอาชีพ
นอกจากนี ้สโมสรไลออนส์ในท้ องถิ่นสามารถร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆผลักดันให้ สร้ างโรงพยาบาล
สาหรับเด็ก สร้ างโรงเรี ยน หรื อสร้ างสถานรับเลี ้ยงเด็กกาพร้ า เพื่อช่วยเหลือที่ยากไร้ และด้ อยโอกาสทัว่ โลก
กิจกรรมการบริการที่ให้ โอกาสและการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเยาวชน (Life-Changing Services
and Opportunities for Youth)
โครงการพัฒนาเยาวชนของสโมสรไลออนส์สากลได้ พฒ
ั นาและเติบโตขึ ้นอย่างมัน่ คง เรามี
โครงการเพื่อพัฒนาและชี ้แนะทางสว่างให้ แก่เยาวชนหลายโครงการ เช่นโครงการ Lions Quest เป็ น
โครงการที่จดั ขึ ้นเพื่อช่วยพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชน ที่เราจัดขึ ้นในโรงเรี ยนต่าง ๆทัว่ โลก ซึง่ วันนี ้เด็กและ
เยาวชนได้ รับการพัฒนาทักษะชีวิตไปแล้ วมากกว่า 12 ล้ านคนทัว่ โลก เด็กเหล่านี ้ได้ รับการปลูกฝั งให้ มี
ความสามารถใช้ ศกั ยภาพของตนเอง ให้ เขาปฏิบตั ติ นให้ ถกู ต้ องเพื่อรักษาสุขภาพของตนเองให้ แข็งแรงและ
ได้ รับการพัฒนาทักษะการคิดและการมองโลกในด้ านบวก
โครงการสโมสรลีโอ (Leo Clubs) เป็ นโครงการที่สโมสรไลออนส์สากลรวบรวมกลุม่ เยาวชนที่มีอายุ
ตังแต่
้ 12 – 30 ปี ที่มีจิตอาสาและมีแรงบันดาลใจในการเป็ นผู้นาในอนาคตเข้ ามาร่วมกันเป็ นสโมสรลีโอ
โดยให้ โอกาสเยาวชนเหล่านันได้
้ เรี ยนรู้ ได้ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมบริการผู้ยากไร้ ในชุมชนร่วมกับไลออนส์
นอกจากนี ้ยังได้ มีโอกาสพัฒนาทักษะผู้นาเพื่อเตรี ยมตัวเป็ นผู้นาในสังคมในอนาคต
โครงการส่งเสริมให้ เยาวชนให้ มีจิตสานึกในสันติภาพ เป็ นโครงการที่สโมสรไลออนส์ได้ ดาเนินการ
พัฒนาเยาวชนมามากกว่า 10 ปี แล้ ว โครงการนี ้เราจัดให้ มีกิจกรรมการประกวดการวาดภาพเพื่อสันติภาพ
(Peace Poster Contest) เราได้ สง่ เสริมให้ เด็กและเยาวชนมากกว่า 4 ล้ านคนได้ แสดงออกซึง่ ความคิด
สร้ างสรรค์จากแรงบันดาลใจของเขาสร้ างผลงานศิลปะการวาดภาพเพื่อให้ คนทั่วโลกมีจิตสานึกใน
สันติภาพของโลกซึง่ เป็ นความหวังของมนุษยชาติทวั่ โลก
สาหรับสโมสรไลออนส์สากล 310 B ประเทศไทย ได้ จดั กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนายาวชนอย่าง
ต่อเนื่องยาวนานเกือบ 20 ปี แล้ ว คือโครงการแข่งขันตอบคาถามความรู้ในหนังสือชุดสารานุกรมไทย

สาหรับเยาวชน ซึง่ โครงการนี ้ได้ จดั กิจกรรมอย่างเป็ นระบบโดยมีประธานฝ่ ายสารานุกรมฯ ระดับภาคเป็ น
ประธานและประสานงานกับประธานฝ่ ายกิจกรรมสารานุกรมฯ ระดับสโมสร ดาเนินการจัดสอบแข่งขัน
ตอบคาถามความรู้ในหนังสือสารานุกรมฯทุกปี นับได้ วา่ สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 ได้ พฒ
ั นาโครงการ
แบะกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนตามนโยบายของสโมสรไลออนส์สากลมาอย่างต่อเนื่อง

