โครงการค่ายเยาวชนและแลกเปลียนเยาวชน
Youth Camps and Exchange Program (YCE)
สโมสรไลออนส์สากล ภาครวม
ประเทศไทย

YCE. ย่ อ มาจาก Youth Camps and Exchange Program หรื อ โครงการค่ า ยเยาวชนและ

แลกเปลียนเยาวชน ซึงเป็ นโครงการเพือเยาวชนโครงการหนึ งของสโมสรไลออนส์สากล (LCI.) บางท่านก็เรียก
สันๆ ว่า YE. สมาชิกไลออนส์ส่วนใหญ่คงจะรูจ้ กั โครงการนี มาแล้วบ้าง บางท่ านได้เคยส่งเยาวชนเข้าร่วมกับ
โครงการ ส่วนบางท่านทียังไม่เคยส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการนี ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์โครงการให้ทุกท่าน
ทราบ เพราะเป็ นโครงการทีมีประโยชน์ สาํ หรับทุกๆคนจริงๆ
ปั จจุบนั มีสโมสรไลออนส์ทวโลกรวมทั
ั
งหมด ประเทศ ได้จดั โครงการเข้าค่ายและมีการแลกเปลียน
เยาวชนระหว่างประเทศรวมประมาณ
โครงการ ซึงแต่ละประเทศนันจะจัดโครงการนี ให้เยาวชน (YCE.)
ได้ใช้เวลาในการร่วมกิจกรรมแตกต่างกันไป บางประเทศ จะจัดเป็ นโครงการระหว่าง - สัปดาห์ โดยแบ่ง
ออกเป็ น การรับเยาวชนเพือให้อยูก่ บั ครอบครัวอุปถัมภ์ – สัปดาห์ และ สลับกับการเข้าค่ายร่วมกันของ
เยาวชน ระหว่าง – สัปดาห์ โครงการนี ไม่ใช่การส่งเสริมการศึกษา แต่เป็ นโครงการเพือให้เยาวชนได้มี
โอกาสเข้าชมสถานทีน่ าสนใจทางวัฒนธรรม หรือธรรมชาติ กีฬา การสือสารในภาษาต่างๆ กิจกรรมระหว่าง
เยาวชนจากประเทศต่างๆ การใช้ชีวิตประจําวันอยูก่ บั ครอบครัวทีแตกต่าง ซึงจะทําให้เยาวชนได้เปิ ดโลกทัศน์
ของตัวเอง

ทําไมต้องให้เยาวชนสมัครไปในโครงการนี

โครงการได้เห็นพัฒนาการของเยาวชนทีเคยไปร่วมกับโครงการนี หลายๆ คน มีการเปลียนแปลงทีดี
ขึนกว่าเดิม การให้เยาวชนเป็ นตัวของตัวเองในต่างแดนทําให้เยาวชนได้อยูก่ บั ครอบครัวชาวต่างชาติ และส่วน
ใหญ่ครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศก็จะเป็ นสมาชิกไลออนส์ดว้ ย บางคนเป็ นนั กธุรกิจ บางคนเป็ นนั กบริหาร
การให้เยาวชนได้ไปอยูก่ บั ครอบครัวคนอืนจะทําให้เยาวชนรูจ้ กั หน้าที รูจ้ กั การปฏิบตั ิ ตน ทําให้เขามีความ
รับผิดชอบขึน
เมือเยาวชนกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว โครงการจะจัดให้เยาวชนนํ าประสบการณ์มาสรุปให้ทุกคนฟัง
แต่ละคนก็จะมีความประทับใจ ประสบการณ์ ความสุข ทีแตกต่างกัน และเยาวชนทุกคนก็จะมีคาํ ตอบที
เหมือนกันสําหรับโครงการนี วา่ เป็ นโครงการทีเขาไม่สามารถหาประสบการณ์ชีวิตดีๆเหล่านี ได้จากทีอืน เป็ น
ความคุม้ เกินคุม้ ทีทุกคนได้รบั จากโครงการนี
ปั จจุบนั สโมสรไลออนส์สากลภาครวม
ประเทศไทย ได้ส่งเยาวชนไปเข้าค่ายและแลกเปลียนใน
ประเทศต่างๆ 5 ประเทศ ดังนี
1. ประเทศญีปุ่ น
2. ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน
3. ประเทศมาเลเซีย
4. ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
5. ประเทศอิตาลี

ซึงเยาวชนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตามโปรแกรมของแต่ละประเทศ ตามวันเวลาทีแตกต่าง
กัน โดยสโมสรไลออนส์สากล ภาครวม
ประเทศไทย มีประธานฝ่ ายค่ายเยาวชนและแลกเปลียนเยาวชน
จากสโมสรไลออนส์สากลภาครวม
, ภาค
-A1, 310-A2, 310 B, 310 C, 310 D, 310 E และ
กรรมการ ร่วมกันบริหารโครงการฯ
โครงการฯ จะส่งจดหมายข่าวสารและใบสมัครของเยาวชน และ ใบสมัครขอเป็ นครอบครัวอุปถัมภ์ถึง
นายกสโมสรทุกสโมสรโดยตรงเพือแจ้งให้สมาชิกทราบ เพือท่านจะได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถ
สมัครผ่านทางสโมสรไลออนส์ต่างๆ และสโมสรจะนํ าส่งใบสมัครของเยาวชนทีผ่านการพิจารณาจากสโมสร
อุปถัมภ์ในภาคต่างๆ และเมือภาครวมฯ ได้รบั รายชือ, ใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว
จะได้นัดสัมภาษณ์เยาวชนและผูป้ กครองต่อไป การสมัครนี ผสู ้ มัครไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยใดๆ ทังสิน จนกว่าจะ
ได้รบั การคัดเลือกแล้ว โครงการจะแจ้งค่าใช้จา่ ยต่างๆ สําหรับการเข้าร่วมโครงการฯ แต่ละประเทศให้ทราบอีก
ครังโดยตรง
 ประเทศญีปุ่ น
สโมสรไลออนส์สากล MD.310 ประเทศไทย ได้แลกเปลียนกับสโมสรไลออนส์สากล MD.330
ประเทศญีปุ่ น โดยจะมีการแลกเปลียนระหว่างปลายเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน เยาวชนทีได้ไปประเทศ
ญีปุ่ นอาจจะได้อยูก่ บั ครอบครัวอุปถัมภ์ในหลายเมือง ทีแตกต่างกันไป และครอบครัวอุปถัมภ์จะดูแลเยาวชน
เหมือนกับเป็ นคนในครอบครัวเขาเลยทีเดียว บางเมืองอาจไม่เป็ นทีรูจ้ กั เลย บางเมืองก็เป็ นเมืองเล็กๆ ซึงเป็ น
ความแปลกใหม่สาํ หรับเยาวชน และ ทีสําคัญทีสุดในช่วงเวลาดังกล่าวทุกคนก็จะได้สมั ผัสกับดอกซากุระบาน

 ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน
เยาวชนทีได้รว่ มโครงการนี จะได้มีโอกาสพบกับเพือนเยาวชนจากทัวโลก อาทิ อเมริกา ยุโรป ละติน
เอเชียฯ ซึงโครงการนี จะรับสมัครเยาวชนจากทัวโลกปี ละ - คน ก่อนและหลังการเข้าค่าย เยาวชนจะได้
ไปอยูก่ บั ครอบครัวอุปถัมภ์ชาวไต้หวันก่อนรวม วัน และจะเข้าค่ายเยาวชนร่วมกับเยาวชนต่างประเทศอีก
วัน จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้เยาวชนร่วมกัน ทําให้เยาวชนสนิ ทเพือนต่างแดน และ เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรม
ต่างๆ เป็ นประสบการณ์ทีประทับใจและเป็ นค่ายทีสนุ กสนานสําหรับทุกคน

 ประเทศมาเลเซีย
โครงการฯ ได้เริมแลกเปลียนกับสโมสรไลออนส์สากลภาค 308 A2 (ประเทศมาเลเซีย) ในปี บริหาร
2555-2556 เยาวชนทีได้เดินทางไปประเทศมาเลเซียทุกรุ่นทีผ่านมา จะพูดเป็ นเสียงเดียวกันว่า เทียวสนุ ก
ทานอร่อย อบอุ่นมาก เพราะเยาวชนทีไปจะได้เพือนเยาวชนทีเป็ นสมาชิกลีโอของมาเลเซีย ซึงคอยต้อนรับดูแล
เยาวชนไทยจะไปแลกเปลียนทีรัฐซาราวัค อยูใ่ นหมู่เกาะบอร์เนี ยว ห่างจากกัวลาลัมเปอร์ ชัวโมง โดยทาง
สายการบิน ตลอดระยะการเดินทางจากเมืองไทยไปเมืองต่อเมือง รวม เทียวบิน รัฐซาราวัค เป็ นเมืองที
อากาศดี มีวฒ
ั นธรรมหลายภาษา มีสมาชิกไลออนส์และสมาชิกลีโอจํานวนมาก เป็ นเมืองหนึ งทีควรจะ
สนับสนุ นให้เยาวชนได้ไปพบความแตกต่างกับเมืองไทย

 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
โครงการได้เริมส่งเยาวชนไปเข้าค่ายและแลกเปลียนทีประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็ นครังแรกในปี บริหาร
โดยร่วมกับ สโมสรไลออนส์สากล MD.102 สวิสเซอร์แลนด์ ซึงได้จดั ค่ายเยาวชนขึน ค่าย คือ
ค่ายทีเมืองโลซาน (ในหลวงทรงพระราชสมภพ ณ เมืองนี ) และ ค่ายทีเมืองซูริค ทัง ค่าย จะรับเยาวชนจาก
ทัวโลกค่ายละ
คน และนับว่าเป็ นโชคดีของเยาวชนไทยทีได้รบั การคัดเลือก จํานวน คน เพือไปร่วม
กิจกรรมค่ายเยาวชนในปี นี โดยจะอาศัยในประเทศสวิสเซอร์แลนด์
วัน โครงการนี จะจัดขึนประมาณเดือน
กรกฎาคม
โครงการฯ ได้มีโอกาสต้อนรับเยาวชนจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพืออาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาว
ไทย ในเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม เช่นเดียวกัน

 ประเทศอิตาลี
โครงการได้มีการแลกเปลียนกับประเทศอิตาลี เริมในปี บริหาร
กับ MD
ไลออนส์
อิตาลีได้จดั ค่ายสําหรับเยาวชนทังสิน ค่ายด้วยกัน แต่ละ Camp จะแยกอยูต่ ามเมืองต่างๆและการกําหนด
อายุเยาวชนก็จะแตกต่างกัน บาง Camp กําหนดอายุเยาวชนตําสุด ปี สูงสุด ปี ระยะเวลาอยูน่ ะหว่าง
- วัน การเดินทางอยูใ่ นระหว่างเดือน กรกฎาคม ของปี และทางโครงการฯ ได้รบั เยาวชนจากประเทศ
อิตาลี เพือมาพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในประเทศไทย ประมาณ วัน

คุณสมบัตกิ ารสมัครเยาวชนแลกเปลียน

1. อายุระหว่าง - ปี บริบูรณ์ นับถึงวันเดินทาง (บางประเทศได้กาํ หนดเป็ นอายุ
หรือ – ปี )
2. เป็ นผูท้ ีมีความประพฤติเรียบร้อย
3. สามารถดูแลรับผิดชอบตัวเอง และอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ืนได้
4. สามารถสือสารภาษาต่างประเทศได้
5. มีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจําตัว, ไม่สูบบุหรี

-

ปี

วิธีการสมัคร

1. ขอใบสมัคร Youth Camp & Exchange Participant Application Form จากสโมสรไลออนส์
(Sponsor Lions Club)
2. กรอกใบสมัครเป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมสําเนาเอกสารดังนี
2.1 สําเนาทะเบียนบ้าน
2.2 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุก่อนการเดินทางไม่ตากว่
ํ า เดือน)
2.3 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด X 2 นิ ว ใบ
2.4 รูปถ่ายครอบครัว ขนาด 3 X 5 นิ ว 1-2 ใบ
2.5 ใบรับรองแพทย์
2.6 หมายเลขสมาชิก ID Line
2.7 สําเนาบัตรสมาชิกสโมสรไลออนส์ (ถ้ามี)
3. เขียนจดหมายถึงครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศ ในแบบฟอร์ม VII Special Requirements /

Other Information

4. ให้ผปู ้ กครองกรอกใบสมัคร ye 1402 เพือสมัครเป็ นครอบครัวอุปถัมภ์ (ภาษาไทย-อังกฤษ)
พร้อมรูปถ่ายครอบครัว ขนาด 3 x 5 นิ ว
5. ยืนใบสมัครให้ สโมสรไลออนส์ (Sponsor Club)

การคัดเลือก

1. พิจารณาข้อมูลจากใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบ (ครบถ้วนถูกต้องตามข้อกําหนด)
2. คัดเลือกโดยวิธีสมั ภาษณ์เยาวชนและผูป้ กครอง (ในวันเดียวกัน)

ก่อนการเดินทาง-หลังการเดินทาง

โครงการค่ายเยาวชนและแลกเปลียนเยาวชน สโมสรไลออนส์สากลภาครวม
ประเทศไทย ได้
ดําเนิ นการเตรียมความพร้อมให้กบั เยาวชนก่อนเดินทางไปต่างประเทศสรุปได้ดงั นี
1. การจัดปฐมนิ เทศก่อนเดินทาง
2. การจัดงานเลียงส่งก่อนเดินทาง และเลียงต้อนรับการเดินทางกลับ
3. การซือตัวเครืองบิน, เอกสารรับรองประกอบการทําวีซ่าและค่าธรรมเนี ยม, เอกสารรับรอง
4. การทําประกันชีวติ และสุขภาพในวงเงิน มากกว่า ล้านบาท
5. เสือสูท YCE. และเสือสําหรับทํากิจกรรม
6. ธง และเข็มทีระลึกของโครงการฯ เพือมอบให้ไลออนส์ต่างแดน
7. สิงอืนๆ ทีจําเป็ น

มาเป็ นครอบครัวอุปถัมภ์กนั เถอะ

สมาชิกไลออนส์อาจไม่ทราบว่าท่านสามารถอาสาสมัครเป็ นครอบครัวอุปถัมภ์ เพือขอดูแลเยาวชน
จากต่างประเทศทีมาแลกเปลียนในประเทศไทยได้ การอาสาเป็ นครอบครัวอุปถัมภ์จะทําให้ครอบครัวของท่าน
มีสมั พันธ์ดุจญาติพีน้องกับครอบครัวของเยาวชนทีมา เพราะท่านจะดูแลเยาวชนเสมือนคนในครอบครัวของ
ท่าน ท่านดํารงชีวติ ประจําวันอย่างไรก็ดาํ เนิ นไปได้ตามปกติ เพือให้เยาวชนทีมาอยูก่ บั ท่านได้เรียนรู ้ ประเพณี
วัฒนธรรม ธรรมเนี ยมปฏิบตั ิของไทยเรา และยังจะเป็ นการสร้างเพือนให้กบั บุตรหลานในครอบครัวของท่าน
อีกด้วย หลายๆ ครอบครัวทีเคยเป็ นครอบครัวอุปถัมภ์ ต่อมาก็มีความเกียวโยงไปมาหาสู่ระหว่างกันซึงเป็ น
มิตรภาพอันน่ าชืนชม

การสมัครเป็ นครอบครัวอุปถัมภ์

ผูส้ มัคร สามารถส่งใบสมัครผ่านทางสโมสรไลออนส์ หรือแจ้งความประสงค์ต่อประธานฝ่ ายค่ายและ
อาสาสมัครเยาวชนของภาครวมหรือภาคต่างๆ โดยจะมีแบบฟอร์ม Lions Youth Exchange Host Family
Application (รายระเอียดครอบครัวอุปถัมภ์) เพือแจ้งรายละเอียดต่างๆ ของครอบครัวท่าน
โครงการค่ายและแลกเปลียนเยาวชน YCE. เป็ นโครงการทีดี สร้างมิตรภาพให้เกิดขึน
สร้างความสุขให้กบั ทุกคน นันคือสิงดีๆ ที “ไลออนส์” ให้ และ “ไลออนส์” รับ ด้วยความภาคภูมิใจ

YCE.ได้รบั ใบประกาศนียบัตรจากโครงการฯ
YCE สร้างเยาวชน ช่วยสร้างชาติ

