รายงานผลการดําเนินงานของมูลนิธิมวลมิตรไทย
1. โครงการฟน ฟูเศรษฐกิจ ยกระดับความเทาเทียมกันของเพศภาพ และลดความไมมนั่ คงของคนในชุมชนที่ไดรบั
ผลกระทบจากเหตุการณสึนามิ ในจังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง ระหวางเดือนเมษายน 2553- มีนาคม 2556 ไดรบั ทุน
สนับสนุนจาก Caritas Switzerland
กิจกรรมที่ดําเนินงานระหวางเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2553
กิจกรรม
ผลลัพธที่ 1 ผูหญิงมีรายไดจากการประกอบอาชีพ
มีการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะอาชีพ การอบรม
บัญชีครัวเรือน การอบรมเรื่องการตลาดและบรรจุภณ
ั ฑ
การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน และสงเสริมการทํารานคา
ชุมชนใน แกผหู ญิงและเยาวชน ไทย ไทยพลัดถิ่นและ
ผูหญิงพมา อยางนอย 120 คน (พื้นที่อําเภอคุระบุรี จังหวัด
พังงา และ อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง
กิจกรรมที่ 1.1 จัดศึกษาดูงาน จํานวน 6 ครั้ง
กิจกรรมที่ 1.2 จัดอบรมบัญชีครัวเรือน จํานวน 12
ครั้ง
กิจกรรมที่ 1.3 จัดอบรมทักษะอาชีพ จํานวน 18
ครั้ง
กิจกรรมที่ 1.4 จัดอบรมเรื่องการตลาด บรรจุภณ
ั ฑ
จํานวน 12 ครั้ง
กิจกรรมที่ 1.5 สนับสนุนการจัดตั้งรานคาชุมชน 6
ราน

♦

♦

♦

♦

♦

ผลที่เกิดขึ้น
กลุมผูหญิงในพื้นที่มีการรวมกลุมพัฒนา
ผลิตภัณฑงานฝมือเพื่อเสริมรายไดและไดรับ
การอบรมเรื่องการทําบัญชีครัวเรือน และ
สงเสริมใหเรียนรูเรื่องการรวมกลุมเพื่อทํา
ธุรกิจขนาดยอมในชุมชนและระหวางชุมชน
จัดอบรมเพื่อสงเสริมอาชีพและทักษะใหแก
กลุมสตรีจํานวน 4 ครั้ง มีผูเขาอบรมรวม 45
คน ซึ่งผลจากการอบรมสามารถชวยลดรายจาย
ทําขายและมีรายไดเสริม
จัดอบรมบัญชีครัวเรือนใหแกกลุมเปาหมายใน
พื้นที่การทํางานจํานวน 5 ครั้ง มีผูเขารวม
จํานวน 56 คน ( ญ. 54 คน ช. 2 คน ) โดยมีการ
ติดตามผลหลังการอบรม พบวาผูผานการ
อบรมสามารถทําบัญชีครัวเรือนไดและมีการ
วิเคราะหรายรับรายจายของตน
จัดศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมแนวคิดการบริหาร
กลุม การสงเสริมอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ
และการตลาดใหแกกลุมสตรีที่มีผลิตภัณฑงาน
ฝมือ จํานวน 2 ครั้ง
จัดอบรมเรื่องการตลาดและบรรจุภัณฑใหแก
กลุมสตรีจํานวน 4 ครั้ง โดยผูผานการอบรม

กิจกรรม

ผลลัพธที่ 2 ผูหญิงและเด็กไทยพลัดถิ่นและพมา
(โดยเฉพาะเด็กผูหญิง) มีความสามารถในการเขาถึงบริการ
ดานการสุขภาพและการศึกษา และปกปองสิทธิของตนได
จัดกิจกรรมเพือ่ สนับสนุนการพึ่งตนเอง การ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน การสรางความเขาใจกับชุมชน
หนวยงานการปกครองสวนทองถิ่นและภาครัฐ จัดอบรม
ความรูสิทธิเด็ก สิทธิดานการศึกษาและสุขภาพแกคนไทย
ไทยพลัดถิ่นและพมา สนับสนุนใหผูหญิงและเด็กเขาถึง
การบริการดานการศึกษาและสุขภาพ
กิจกรรมที่ 2.1 จัดอบรมใหความรูเรื่องการบริหาร
กลุมและกองทุน จํานวน 2 ครั้ง
กิจกรรมที่ 2.2 จัดอบรมเรื่องกฎหมายสุขภาพและ
แกนนําดานสุขภาพ จํานวน 6 ครั้ง
กิจกรรมที่ 2.3 จัดศูนยพัฒนาเด็กคุระบุรี สําหรับ
เด็กพมา อยางนอย 30 คน
กิจกรรมที่ 2.4 จัดศูนยการศึกษานอกโรงเรียนและ
ฝกอาชีพสําหรับเด็กพมา อยางนอย 45 คน
กิจกรรมที่ 2.5 สนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับ
เด็กไทยพลัดถิน่ และเด็กพมา จํานวน 32 คน (โครงการ
ตอเนื่อง)

♦

♦

♦
♦
♦

ผลที่เกิดขึ้น
เรียนรูการทําแผนธุรกิจ และไดนําไปใชในการ
วางแผนงานของกลุมและสงเสริมการตลาด
ของกลุม โดยที่ผานมามีการนําผลิตภัณฑออก
สูตลาดในบริเวณชุมชนและนอกชุมชน
แรงงานพมาไดรับการสนับสนุนใหมแี นวคิด
และความรูเรื่องการบริหารจัดการกองทุน เพื่อ
การพึ่งพาตนเอง และปจจุบนั มีกองทุน 1
กองทุนของแรงงานพมาที่เกิดขึ้นดวย
วัตถุประสงคในการชวยเหลือซึ่งกันและกัน มี
สมาชิกกอตั้งจํานวน 8 คน
แรงงานพมาไดรับความรูเรือ่ งสิทธิพื้นฐาน
ไดแก สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิของผูถือ
บัตรแรงงานและบัตรสุขภาพ การแจงเกิด
แรงงานพมาไดรับการอบรมความรูเรื่อง
สุขภาพขั้นพื้นฐาน
เด็กพมาจํานวน 30 คนไดรบั การอบรมความรู
และเตรียมความพรอมกอนเขาโรงเรียนไทย
เด็กพมาจํานวน 27 คน ไดรบั การสนับสนุนให
เขาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนไทย
และศูนยการเรียน

รูปภาพกิจกรรม
มูลนิธิมวลมิตรไทยรวมจัดนิทรรศการดานสิทธิการศึกษาของเด็ก
พมา รวมกับเครือขายองคกรเอกชน ในงานวันชาติพันธุส ากล
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553
มูลนิธิมวลมิตรไทยจัดอบรมแกนนํากลุมสตรีเพื่อเสริมสราง
เครือขายกลุมสตรีและสนับสนุนการทําธุรกิจในชุมชน ระหวาง
วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2553 ณ บานพรตะวัน อ.ตะกัว่ ปา จ.
พังงา

ศูนยการเรียนรูคุระบุรี (แพปลา) สําหรับเด็กตางดาว โดยมูลนิธิ
การศึกษาเพื่อการพัฒนา (FED) รวมกับมูลนิธิมวลมิตรไทยจัด
คายสงเสริมทักษะชีวิตและการอยูรวมกันของเด็กตางดาว
ระหวางวันที่ 5-7 ธันวาคม 2553 ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา หนวยฯ
คุระบุรี เพื่อใหเด็กไดเรียนรูก ารพึ่งพาตนเอง การอยูรวมกัน การ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีเด็กตางดาว จํานวน 28 คน
(เด็กหญิง 11 คน เด็กชาย 17 คน)
2. กิจกรรมเยี่ยมผูตองขังหญิง เรือนจําอําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา ดําเนินการตัง้ แตเดือนกรกฎาคม 2553 ถึงเดือน
ธันวาคม 2553 มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางคุณคาและฟน ฟูจิตใจแกผูตองขัง รวมถึงเสริมทักษะงานฝมือใหแกผตู องขัง
หญิง

