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แนวคิด 25 โครงการที�เกี�ยวกับเยาวชน

แนวคิด 25 โครงการที�เกี�ยวกับเยาวชน

CENTENNIAL Service Challenge

CENTENNIAL Service Challenge

1.

จัดฟอรัม� เยาวชนหรือศาลากลางที�ประชุมเพื�อเน้ นหัวข้อ
เกี�ยวกับ�ญหาสําคัญของเยาวชนในชุมชน

1.

จัดฟอรัม� เยาวชนหรือศาลากลางที�ประชุมเพื�อเน้ นหัวข้อ
เกี�ยวกับ�ญหาสําคัญของเยาวชนในชุมชน

2.

ตรวจสุขภาพนั กเรียนหรืองานออกร้านชุมชนสุที�สี�แยกร่วมกับโรงเรียน
ในท้องถิ�น ทํางานกับผู้ ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพในท้องถิ�นโดยการ
ตรวจสุขภาพฟรี ทัง� การตรวจร่างกาย ตรวจ�นและการได้ยิน อาจเพิ�ม
การฉี ดวัคซีนฟรีอีกด้วย

2.

ตรวจสุขภาพนั กเรียนหรืองานออกร้านชุมชนสุท�สี ี�แยกร่วมกับโรงเรียน
ในท้องถิ�น ทํางานกับผู้ ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพในท้องถิ�นโดยการ
ตรวจสุขภาพฟรี ทัง� การตรวจร่างกาย ตรวจ�นและการได้ยิน อาจเพิ�ม
การฉี ดวัคซีนฟรีอีกด้วย

3.

ให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยเด็กและเยาวชนเกี�ยวกับโรคเรือ� รัง
ร้ายแรง(โรคภูมิแพ้กําไล หรือ สร้อยคอทางการแพทย์)

3.

ให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยเด็กและเยาวชนเกี�ยวกับโรคเรือ� รัง
ร้ายแรง(โรคภูมิแพ้กําไล หรือ สร้อยคอทางการแพทย์)

4.

บริจาคหนั งสือหรือเกม ให้ศน
ู ย์ชุมชน ศูนย์เด็กหลังโรงเรียนเลิก โรง
พยาบาลหรือห้องสมุดโรงเรียน

4.

ู ย์ชุมชน ศูนย์เด็กหลังโรงเรียนเลิก โรง
บริจาคหนั งสือหรือเกม ให้ศน
พยาบาลหรือห้องสมุดโรงเรียน

5.

สนั บสนุ นอักษรเบรลล์และหนั งสือพิมพ์ขนาดใหญ่สําหรับเด็กที�ตาบอด
หรือความบกพร่องทางสายตา

5.

สนั บสนุ นอักษรเบรลล์และหนั งสือพิมพ์ขนาดใหญ่สําหรับเด็กที�ตาบอด
หรือความบกพร่องทางสายตา

6.

สนั บสนุ นกิจกรรมสําหรับบุคคลที�มีความบกพร่องทาง
พัฒนาการ

6.

สนั บสนุ นกิจกรรมสําหรับบุคคลที�มีความบกพร่องทาง
พัฒนาการ

7.

จัดทําและส่งแพคเกจการดูแลบุคลากรทางทหาร

7.

จัดทําและส่งแพคเกจการดูแลบุคลากรทางทหาร

8.

ตกแต่งห้องของศูนย์เด็กหรือห้องโรงเรียนใหม่: ระบายสี
ซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์

8.

ตกแต่งห้องของศูนย์เด็กหรือห้องโรงเรียนใหม่: ระบายสี
ซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์
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2017

9.

รวบรวมและให้แพคเกจการดูแลที�พักอาศัยสําหรับผู้ ไม่มีท�อี ยู่
อาศัยหรือสิ�งอํานวยความสะดวกอื�น ๆ

9.

รวบรวมและให้แพคเกจการดูแลที�พักอาศัยสําหรับผู้ ไม่มีท�อี ยู่
อาศัยหรือสิ�งอํานวยความสะดวกอื�น ๆ

10. จัดหาสิ�งของสําหรับทารกแรกเกิดที�จําเป็ น

10. จัดหาสิ�งของสําหรับทารกแรกเกิดที�จําเป็ น

11. ช่วยเหลือให้บริการเด็กในการออกค่าย ที�มีความต้องการพิเศษ

11. ช่วยเหลือให้บริการเด็กในการออกค่าย ที�มีความต้องการพิเศษ

12. ทําจักรยานมือสองสําหรับเด็ก

12. ทําจักรยานมือสองสําหรับเด็ก

13. ทําความสะอาดทางหลวงหรือสวนสาธารณะ

13. ทําความสะอาดทางหลวงหรือสวนสาธารณะ

14. ให้เตรียมของเล่นตุก๊ ตาหมีนุ่ มและปลอดภัย (ไม่เล็ก หรือถอดชิน
� ส่วน

14. ให้เตรียมของเล่นตุก๊ ตาหมีนุ่ มและปลอดภัย (ไม่เล็ก หรือถอดชิน
� ส่วน

15. บริจาคอุปกรณ์ สําหรับสถานเลีย� งเด็กกําพร้า เด็กอุปถัมภ์หรือเด็กและ

15. บริจาคอุปกรณ์ สําหรับสถานเลีย� งเด็กกําพร้า เด็กอุปถัมภ์หรือเด็กและ

ได้) ไปยังผู้เชี�ยวชาญด้านบริการฉุ กเฉิ นในท้องถิ�นเพื�อช่วยเหลือเด็กใน
ช่วงฉุ กเฉิ น
เยาวชนอื�นๆที�มีความต้องการ

ได้) ไปยังผู้เชี�ยวชาญด้านบริการฉุ กเฉิ นในท้องถิ�นเพื�อช่วยเหลือเด็กใน
ช่วงฉุ กเฉิ น
เยาวชนอื�นๆที�มีความต้องการ

16. รวบรวมและบริจาคอุปกรณ์ การเรียนให้ โรงเรียนในท้องถิ�น

16. รวบรวมและบริจาคอุปกรณ์ การเรียนให้ โรงเรียนในท้องถิ�น

17. กวดวิชาเด็กหลังเลิกเรียน

17. กวดวิชาเด็กหลังเลิกเรียน

18. ทาสีสนามเด็กเล่น

18. ทาสีสนามเด็กเล่น

19. อาสาสมัครทํางานบ้านผู้อาวุโส

19. อาสาสมัครทํางานบ้านผู้อาวุโส

20. ทําความสะอาดและซ่อมแซมศูนย์ชุมชน

20. ทําความสะอาดและซ่อมแซมศูนย์ชุมชน

21. ทําสวนที� โรงเรียน

21. ทําสวนที� โรงเรียน

22. หางานเพื�อช่วยเหลือเยาวชนที�มีเป้ าหมายในอาชีพของพวกเขา

22. หางานเพื�อช่วยเหลือเยาวชนที�มีเป้ าหมายในอาชีพของพวกเขา

23. ใช้ โปรแกรมอ่านหนั งสือที� โรงเรียนหรือห้องสมุด

23. ใช้ โปรแกรมอ่านหนั งสือที� โรงเรียนหรือห้องสมุด

24. จัดนิ ทรรศการวันสุขภาพและโภชนาการ เพื�อเกือ� หนุ นนิ สัยชีวต
ิ

24. จัดนิ ทรรศการวันสุขภาพและโภชนาการ เพื�อเกือ� หนุ นนิ สัยชีวต
ิ

สุขภาพสําหรับเยาวชนในชุมชน

สุขภาพสําหรับเยาวชนในชุมชน

25. ให้ความรูห
้ รือสัมมนาเกี�ยวกับเครือ� งดืม� แอลกอฮอล์หรือยาเสพติด

25. ให้ความรูห
้ รือสัมมนาเกี�ยวกับเครือ� งดืม� แอลกอฮอล์หรือยาเสพติด
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