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““แทนคำขอบคุณ” จากผูอำนวยการบริหาร (National Director)
เรียน ทานผูบริจาค
เพราะเด็ก คือ อนาคตของชาติ แตยังมีความจริงที่หลายทานอาจ
ยังไมเคย ทราบวา “เด็กไทย 20 คนจากทุก 100 คน ไมไดรับ
การเลี้ยงดูจากพอแม”* อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการไมวา
จะเปนการเสียชีวิตของบิดามารดาจากโรคราย อุบัติเหตุ และภัย
ธรรมชาติ หรือกรณีถูก ทอดทิ้ง ความยากจน การอพยพไปใช
แรงงานตางถิน่ รวมไปถึงปญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึง่ ปญหา
เด็กดังที่กลาวมานี้ นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นและกระจาย
ตัวอยูทั่วประเทศ ไมเฉพาะเขตเมืองใหญเทานั้น มูลนิธิเด็กโสสะฯ
(SOS Children’s Villages Thailand) ในฐานะ องคกรพัฒนาเอกชน (Non profit organization)
ตระหนักถึงปญหาดังกลาวมาตลอดระยะเวลา ดำเนินงานกวา 40 ป ดวยความมุง มัน่ ตัง้ ใจทีจ่ ะ
ใหความชวยเหลืออยางเต็มกำลังแกเด็กไทยที่ สูญเสียพอแม ครอบครัว (children who lost
their parental care) ใหไดเติบโตขึ้นในครอบครัว ทดแทนถาวร (family environment)
อีกครัง้ หนึง่ เพราะเราเชือ่ มัน่ วา “ครอบครัว” คือ ปจจัย พืน้ ฐานทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในการหลอหลอม
เด็กคนหนึ่งใหไดเติบโตขึ้นเปนคนที่สมบูรณ ถึงแม สถานการณปญหาเด็กของประเทศไทยใน
ปจจุบนั จะมีความซับซอนมากขึน้ แตมลู นิธเิ ด็กโสสะฯ ก็ยงั คงยืนหยัดในการทำงานเพือ่ ชวยเหลือ
เด็กไทยใหไดมีครอบครัวที่อบอุน มีแมโสสะที่ใหความรัก มีพี่นองที่เติบโตมาดวยกัน เพื่อให
พวกเขาเหลานั้นไดเติบโตขึ้นเปนคนดีคนหนึ่งของสังคมไทย ตอไปในอนาคต

และจากการดำเนินงานทีผ่ า นมา มูลนิธฯิ ไดสง มอบเด็กทีเ่ ติบโตขึน้ ทามกลางความรักของครอบครัว
โสสะกลับคืนสูสังคมไทยแลวรวม 500 คน สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไมไดเลย หากเด็กๆไมไดรับ
การสนับสนุนจากทานผูมีเมตตาทุกๆ ทาน ที่ไดรวมมอบ “โอกาสที่สอง” ในชีวิตใหกับพวกเขา
อีกครั้ง ในรายงานประจำป 2554/2555 ฉบับนี้ ทานผูบริจาคและผูใหการสนับสนุน
(Friends and Supporters) จะไดรับทราบถึงการดำเนินงานของมูลนิธิฯซึ่งมุงเนนการเลี้ยงดู
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพใหกบั เด็กในครอบครัวโสสะทุกคน ไมวา จะเปนเรือ่ งความเปนอยู สุขภาพกายและใจ
การศึกษา และการฝกอาชีพ รวมไปถึงการใหความสำคัญกับบุคคลากรคนสำคัญ คือ แมโสสะ
(SOS mother) ผูเสียสละและทุมเท แผนพัฒนาในอนาคตเพื่อที่เขาถึงและชวยเหลือเด็กไทย
ไดมากขึน้ งบประมาณและคาใชจา ย เพือ่ ใหทา นผูบ ริจาคไดมน่ั ใจไดวา การสนับสนุนของทุกทาน
ไดกอ ใหเกิดการลงทุนอันยิง่ ใหญทส่ี ดุ คือ การใหชวี ติ กับเด็กคนหนึง่ ใหผา นพนจากมุมทีม่ ดื มิด
มาสูอนาคตที่สดใสอีกครั้ง
(* ที่มา การวิจัยสถานการณสิทธิเด็กในประเทศไทย: กรณีศึกษาเด็กที่เสี่ยงตอการสูญเสีย
ผูปกครองและเด็กที่ไมมผี ูปกครองดูแล, ป 2555)
ขอแสดงความนับถือ

(นายพหล ตรังคิณีนาถ)
ผูอำนวยการบริหาร มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ

ดานการพัฒนาทุนและการสื่อสาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเยี่ยมหมูบานเด็กโสสะบางปู
สมุทรปราการ เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 40 ปการดำเนินงานของมูลนิธเิ ด็กโสสะแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ที่ผานมา

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงมีพระกรุณาพระราชทานโล
แกผูมีคุณูปการ ทรงวาดภาพฝพระหัตถพระราชทานแกหมูบานเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ
และทรงเยี่ยมครอบครัวโสสะ กอนเสด็จพระราชดำเนินกลับยังไดทรงปลูกตนมะฮอกกานี
บริเวณหนาอาคารสำนักงาน ยังความปลาบปลื้มและเปนขวัญกำลังใจอันหาที่เปรียบมิไดใหกับ
แม นา และเด็กๆของหมูบานเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการทุกคนเปนอยางยิ่ง

งาน “ครอบครัว คือ ชีวิต” มุงหวังสังคมไทยใหเห็นความสำคัญ “ครอบครัวทดแทน”
สำหรับเด็กที่สูญเสียครอบครัวไรที่พึ่ง

เนื่องในวันครอบครัวสากล หรือ UN International Day of Families เพื่อใหทุกทานเล็งเห็น
ความสำคัญของ “ครอบครัว” มูลนิธิเด็กโสสะฯไดจัดงานแถลงขาว “ครอบครัว คือ ชีวิต”
(Moments Make Families) เพื่อใหทุกคนเห็นถึงความสำคัญของครอบครัว และตระหนักวา
ยังมีเด็กกลุมหนึ่งที่สูญเสียบิดามารดา และครอบครัวที่ยังรอคอยความชวยเหลือ โดยงาน
ดังกลาวจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ที่ผานมา บริเวณลานลิฟวิ่งแกลอรี่ ชั้น 3
ศูนยการคาสยามพารากอน โดยในงานมีกจิ กรรมตางๆ อาทิ การพูดคุยกับคุณแมโสสะและลูกๆ
จากครอบครัวโสสะเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตในหมูบานเด็กโสสะ การเสวนากับเครือขายคนทำงาน
ดานเด็ก และปดทายดวย “ครอบครัวศิลปนดารา” ที่อบอุนและนารักมาเขารวมพูดคุยถึงความ
สำคัญของครอบครัว ไมวา จะเปน คุณแมแวร โซ-นองคนดี, คุณแมตก๊ั -นองภู และคุณบอย โกสิยพงศ
จากงานดังกลาวนี้ทางมูลนิธิฯหวังเปนอยางยิ่งวา จะสามารถสรางความตระหนักรูใหกับผูคนใน
สังคมไทยไดมากยิง่ ขึน้ เกีย่ วกับการดำเนินงานของมูลนิธฯิ เพือ่ มอบโอกาสใหแกเด็กไทยทีส่ ญ
ู เสีย
บิดามารดา และครอบครัวที่ยังคงรอคอยความชวยเหลืออยูอีกเปนจำนวนมาก

ดานการเลี้ยงดูเด็ก

ดานบุคลากร

เริ่มบานเยาวชนชายโสสะเชียงราย และภูเก็ต
เพือ่ รองรับเด็กชายทีม่ อี ายุ 14 ปขน้ึ ไปทีเ่ ติบโตจากครอบครัว
โสสะของหมูบานเด็กโสสะเชียงรายและภูเก็ต ใหไดเรียนรู
การพึ่งพาตัวเองและฝกฝนพัฒนาการสวนบุคคลใหพรอม
เปนผูใหญที่มีความรับผิดชอบตอไป โดยในชวงแรกจะเปน
ระยะเริ่มตนที่จะมีเด็กชายที่ยายมาบานเยาวชนประมาณ
4-5 คน (ตามชวงวัยที่เหมาะสม) พรอมกับเจาหนาที่บาน
เยาวชนชายที่จะเปนผูใหการดูแล

การพัฒนาศักยภาพแมนาโสสะ

คุณภาพของการศึกษาในระบบ พรอมความรูนอกหองเรียน
ตามมาตรฐานของมูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทย เด็กๆ
ในการเลี้ยงดูของครอบครัวโสสะทุกคนไดเขาเรียนระดับ
ประถมศึกษาในโรงเรียนของชุมชนบริเวณใกลหมูบานเด็ก
โสสะฯ จนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 3 จากนั้นเด็กแตละคนจะไดรับการแนะแนวและ
สนับสนุนใหศึกษาตอตามทักษะและความสนใจที่แตกตาง
กันไป ไมวาจะเปนสายสามัญ หรือสายอาชีพ จนสำเร็จ
การศึกษาสูงสุดตามความสามารถ (สูงสุดระดับปริญญาตรี) นอกจากนี้เด็กๆ ยังไดรับการ
สนับสนุนเรื่องความรูนอกหองเรียนและทักษะในการดำรงชีวิตไปในขณะเดียวกันดวย เชน
กิจกรรมดนตรี กีฬา คายอาสาพัฒนาตางๆ สำหรับเยาวชนจะไดรบั การฝกอบรมเพือ่ พัฒนาอาชีพ
เชน ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร งานชาง เพือ่ เปนพืน้ ฐานในการประกอบอาชีพตอไปในอนาคต
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เพราะแมโสสะและคุณนาเปนบุคคลากรที่สำคัญในการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะ ดังนั้นการ
พัฒนาศักยภาพของแมและนาอยางตอเนื่องจึงเปนสิ่งที่ทางมูลนิธิฯตระหนักและใหความสำคัญ
มาโดยตลอด และเนื่องจากสถานการณปญหาเด็กที่มีความซับซอนมากขึ้น แมและนาจึงตอง
ไดรับการพัฒนาองคความรูใหมๆใหทันกับเหตุการณ เพื่อเตรียมรับมือและนำมาปรับใชในการ
เลี้ยงดูลูกๆของตนในชีวิตประจำวัน การอบรมแมและนาใหมประจำปทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
จึงเนนหลักสูตรที่มีความหลากหลายมากขึ้น ไมใชเฉพาะเพียงดานการเลี้ยงดูเด็ก
แตยงั เติมเต็มดวยทักษะทางสังคมดานอืน่ ๆ อีกดวย เชน การรับมือกับความเครียดและการจัดการ
กับอารมณ สำหรับคุณแมอาวุโสที่มีอายุงานมานานจะไดรับการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพประจำป
(Refresher) ไมวาจะเปนดานการเลี้ยงดูเด็ก ดานอารมณ (EQ) รวมไปถึงการปฏิบัติธรรม
เพื่อเปนการชารตแบตใหกับคุณแมไดกลับมามีพลังกายและกำลังใจในการดูแลลูกๆอยางเต็ม
ประสิทธิภาพอีกครั้ง

การสนับสนุนทางการเงินของทานนำไปชวยเหลือเด็กใหเกิดประโยชนสูงสุดไดอยางไร

หนึ่งในความสำเร็จของลูกโสสะ

ในป 2554 จากการสนับสนุนของทานผูบ ริจาค ทางมูลนิธฯิ ไดใช ระหวางป 2554-2555
เพื่อดำเนินการเลี้ยงดูเด็กที่อยูในการดูแลของครอบครัวโสสะใน • มีเด็กที่ตองการความชวยเหลือ
ระยะยาว (long term care) ณ หมูบานเด็กโสสะทั้ง 5 แหง
รับเขาสูหมูบานเด็กโสสะจำนวน 57 คน
ทั่วประเทศ ตามสัดสวน ดังตอไปนี้
• มีเยาวชนที่สำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถแยกตัว
ออกไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตัวเองได จำนวน 20 คน
ตลอดระยะยาวกวา 40 ปทผ่ี า นมา มีเด็กทีไ่ ดเติบโตจากครอบครัว
ดานการเลี้ยงดูเด็ก
โสสะ (SOS adult) และออกไปประกอบอาชีพ พึง่ พาตัวเอง และ
(อาหาร เสื้อผาที่อยู บุคลากร)
อยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุขไดแลว ประมาณ 500 คน
ดานการศึกษาและฝกอาชีพ
ทั่วประเทศ
ดานสุขภาพของเด็ก

สถิติเด็กปจจุบัน

ดานการพัฒนาทุนและ
ประชาสัมพันธในประเทศ
ดานบริหารจัดการ

มูลนิธเิ ด็กโสสะฯจดทะเบียนเปนองคกรสาธารณกุศล ลำดับที่ 38
ตามประกาศของกระทรวงการคลัง ผูบริจาคสามารถนำใบเสร็จ
รับเงินบริจาคของทางมูลนิธิฯไปประกอบการขอลดหยอนภาษี
ประจำปไดตามที่กฎหมายกำหนด ทางมูลนิธิฯตองรายงานผล
การดำเนินการใหกับทางภาครัฐเปนประจำทุกป อีกทั้งบัญชี
รายรับ รายจายและงบการเงินประจำป 2553 และ 2554 ของ
ทางมูลนิธฯิ ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีที่ไดรบั อนุญาต
ตามที่กฎหมายกำหนด
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ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555
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วรวี คิดประทุม หรือ วี อีกหนึง่ ในความภูมใิ จของหมูบ า นเด็กโสสะ
บางปู สมุทรปราการ จบการศึกษาปริญญาตรี คณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปจจุบนั อายุ 24 ป ทำงาน
ในตำแหนงนักกายภาพบำบัด อยูท ส่ี ถาบันดีสปายไคโรแพรคติด
กรุงเทพฯ

แผนการดำเนินงานในป 2555-2556
เพือ่ รองรับปญหาของเด็กไทยซึง่ นับวันจะมีเพิม่ มากขึน้ ไดทว่ั ประเทศ มูลนิธฯิ มีความมุง มัน่ ทีจ่ ะ
ขยายการทำงานเพือ่ ชวยเหลือเด็กไทยใหไดมากขึน้ ทัง้ นีก้ ารดำเนินงานตองเปนไปตามทรัพยากร
และปจจัยที่เหมาะสม บนพื้นฐานของการเลี้ยงดูเด็กที่มีคุณภาพ เต็มเปยมดวยความรักและ
ความอบอุนจากครอบครัวโสสะเปนสำคัญ
โครงการบานเยาวชนชาย เชียงรายและภูเก็ต
สามารถดำเนินการไดอยางเต็มรูปแบบในป 2556 ซึง่ แตละโครงการ
สามารถรองรับเด็กเยาวชนที่ยายมาจากครอบครัวโสสะไดประมาณ
20 คน นั่นหมายถึงครอบครัวโสสะที่หมูบานเด็กโสสะเชียงรายและ
ภูเก็ต สามารถรับเด็กใหมเขามาเพิม่ ไดตามจำนวนของเด็กเยาวชนชาย
ที่ไดยายออกไป
การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
ใหกับเด็กในหมูบานเด็กโสสะทั้ง 5 แหงทั่วประเทศ ในปจจุบันนี้
คอมพิวเตอรและการเขาถึงอินเตอรเน็ตตางมีความสำคัญกับชีวิต
ประจำวันของผูคน ดังนั้นเราจึงจำเปนตองเตรียมพรอมใหเด็กๆไดมี
ชีวติ อยูก บั โลกของวันพรุง นี้ ดังนัน้ ภายในป 2556 แตละหมูบ า นจะมี
หองคอมพิวเตอรทเ่ี หมาะสมกับการเรียนรูใ หกบั เด็กๆไดใชงาน ในการคนควาหาความรูและเปด
โลกทัศนใหมๆ โดยทีผ่ า นมาทางมูลนิธฯิ ไดรบั การสนับสนุนจากหลายบริษทั /หนวยงาน ในการ
พัฒนาหองคอมพิวเตอรและระบบไอทีใหกับเด็กๆ ณ หมูบานเด็กโสสะ

การสรางเสริมความรูน อกหองเรียนใหกบั เด็กๆในครอบครัวโสสะ
เพือ่ พัฒนาทักษะในการดำรง ชีวติ (Life skill) ไมวา จะเปนการฝกอาชีพ
ทำอาหาร ศิลปะ ดนตรี กีฬา คายเยาวชน และการฝกสมาธิใหกบั เด็กๆ
ไดเขารวมกิจกรรมปฏิบัติธรรมในชวงวันหยุดสุดสัปดาหและ
ปดภาคเรียน
การพัฒนาทุนและการสื่อสารในประเทศ
ตลอดระยะยาวเวลาสองปที่ผานมาทางมูลนิธิฯไดเริ่มพัฒนาการ
ระดมทุนและการสื่อสารกับ ผูบริจาคภายในประเทศและไดรับการ
สนับสนุนเปนอยางดีจากผูมีจิตศรัทธาชาวไทย รวมทั้งฐานผูบริจาค
แบบตอเนื่องยังมีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้น ในป 2556 ทางมูลนิธิฯมี
แผนในการพัฒนาทุนอยางตอเนื่องผานชองทางที่มีความหลากหลายมากขึ้น ไมวาจะเปนจาก
ชองทางเดิม เชน การประชาสัมพันธผา นเจาหนาทีร่ ะดมทุน การจัดสงจดหมายตรง การบริจาค
แบบออนไลน ผานเว็บไซตของมูลนิธฯิ เปนตน นอกจากนีย้ งั มีการเพิม่ ชองทางอืน่ ๆ เชน การแนะนำ
มูลนิธฯิ ผานทางโทรศัพท การจัดอีเวนทผา นการสนับสนุนจากผูบ ริจาค แบบบริษัท/หนวยงาน
อีกทั้งการใชการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เพิม่ มากขึน้ ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ สรางการตระหนักรูเ กีย่ วกับ
การดำเนินงานของมูลนิธิฯเพื่อชวยเหลือเด็กไทย ใหกวางขวางขึ้นในสังคมไทย และมูลนิธิฯหวัง
เปนอยางยิ่งวาจะไดรับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นอยาง ตอเนื่องจากผูบริจาคชาวไทย เพราะคงไมมี
ใครชวยเหลือเด็กไทยไดดีไปกวาคนไทยดวยกันอีกแลว
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“Thank you” Message from the National Director
Dear Friends and Supporters,
Although children are the future of the nation, this is the
truth not known by many of us. “20 in 100 of Thai children
are not brought up by their parents”*. This is due to various
reasons, be it deaths of parents from diseases, accidents
and natural disasters; children being left abandoned;
poverty; labor migration as well as domestic violence.
These problems have become more serious and scattered
around the country not just in big cities. SOS Children’s
Villages Thailand as a non-government organization is
aware of such problems for more than 40 years that we
have been working in this field with the commitment to
provide utmost help to Thai children who have lost their
parental care so that they can grow up in family environment once again. We
believe that “Family” is the most important basic factor in bringing up a child to
become an independent and self-resilient adult. Despite more complicated
problems of children in Thailand, SOS Children’s Villages Thailand is still firm on
working to help Thai children to have warm families, to have SOS mothers who
love them, to have brothers and sisters who grow up together so that they can
grow up to become a contributing member of the society in the future.
Previously, SOS Children’s Villages Thailand has given 500 SOS integrated
youths and adults who have grown up in the loving environment of SOS
Children’s Villages to contribute to Thai society. This could not have happened if
children had not received the support from you who have been selflessly kind.

Your kindness has given the ‘Second Opportunity’ in their lives. In this 2011/2012
Annual Report, friends and supporters will know of the organization’s work for the
children in need which focus on quality care for every child in SOS Families be it
living conditions, physical and mental health, education and vocational training as
well as emphasise on an important individual development, SOS mothers who
have been selflessly dedicated to plan future development which will see the
organization having better access and providing better help for Thai children; the
budget and expenses. These are to ensure donors that your support has been
changed into the greatest investment for a child’s life. Your support will help the
child to walk from darkness to a bright future once again.
(* Source: Research on Child Rights based Analysis of Children with Parental
Care or at Risk of Loosing Parental Care; 2012)

Yours Sincerely,

(Phahol Trangkineenad)
National Director
SOS Children’s Villages Thailand

Fund Development and Communications
Her Royal Highness, Princess Maha Chakri Sirindhorn visited SOS
Children’s Village Bangpoo, Samut Phrakan on the occasion of the 40th
Anniversary of SOS Children’s Villages Thailand under the patronage of Her
Majesty the Queen on 13 June 2012

On this occasion, Her Royal Highness, Princess Maha Chakri Sirindhorn
graciously granted plaques for those who have contributed to the charity. Her
painting which was painted on the day was granted to SOS Children’s Village
Bangpoo, Samut Phrakan. Her Royal Highness also visited SOS Families. Before
leaving, she planted a Mahogany plant in front of the office building. This has
made SOS mothers, aunts, co-workers and children at SOS Children’s Village
Bangpoo, Samut Phrakan feeling utterly delighted.

Moments Make Families Campaign- aiming for Thai society to realise the
importance of “Family” for children who have lost their families and have
no one to rely on.

On the occasion of the UN International Day of Families, SOS Children’s Villages
held the press conference under the theme “Moments Make Families” for everyone
to realise the importance of the ‘Family’ and the fact that there is a group of
children who have lost their parents as well as some families awaiting help. The
event was held on 15 May 2012 at the Living Gallery, Third Floor, Siam Paragon.
There were various activities including talking to SOS mothers and children from
SOS families about lives in SOS Children’s Villages, seminars with the network of
social workers for children. The event was closed with warm and kind ‘Celebrities’
Families”. These celebrities talked about the importance of family. Celebrities who
came include Ware So-Khon Dee, Tuk-Nong Phu and Boyd Kosiyapong. From
this event, the organization highly hopes that it will raise awareness of the Thai
people about the work being done by the organization to offer opportunities to
Thai children who have lost their parents as well as a vast number of families
which are waiting for help.

Program Development

Human Resources Development

SOS Youth Facilities in Chiang Rai and Phuket
The facilities accommodate the boy youths who
are more than 14 years of age who have grown
up in the SOS family in SOS Children’s Villages
in Chiang Rai and Phuket for them to learn how
to be independent and develop their personalities
to be ready to accept responsibilities when they
are adults. The first phase is the initial phase
with around 4-5 youths being transferred
(according to proper age range). These youths
will be accompa nied by youth care co-workers
who are going to look after these youths.

Training Programs for SOS Mothers and Aunts

Quality Formal Education together with Extra-curricular activities
In accordance with the standard of SOS
Children’s Villages Thailand, every child under
the care of SOS Family is enrolled in primary
schools in communities near SOS Children’s
Villages. They pursue their studies until they are
graduated from the Basic Education System in
grade 9. After that, each student will be guided
and encouraged to continue his/her studies as
he/she wishes according to his/her skills and
interests be it the ordinary or vocational branch. Students are encouraged to study
to the highest level (Bachelor’s Degree) according to their abilities. Moreover,
children are also encouraged to do extra-curricular activities and learn living skills
at the same time. These include music, sports and volunteering work. Youths are
also trained to develop their vocational skills for instance English, IT and
mechanical work in order to form the fundamentals for their careers in the future.

SOS Mothers and Aunts are important persons in caring children in SOS
Families. Hence the organization has realised and placed importance in the
continuous development for SOS Mothers and Aunts. Due to increasingly
complex children’s problems, mothers and aunts need to updated and trained
new knowledge so that they can be prepared and be able to apply the knowledge
to their cares of children. Annual trainings for new mothers and aunts consist of
both theoretical and practical parts. The curriculum is focused on diverse instead
of specific knowledge. Mothers and aunts are taught not only how to raise
children but also other social skills for instance stress and emotion managements.
For experienced senior mothers, there are Refresher annual trainings on looking
after children, emotional quotient (EQ) as well as Dhamma Practices. These are
for mothers to feel refreshed with physical and mental stamina to continue to look
after children efficiently again.

How your financial support is well invested to SOS children
In 2011, the donors’ support allowed the charity to look
after children in long term care of SOS families at 5
SOS Children’s Villages around the country in the
following proportion;

Care
Education and career training
Health

A Success Story

2011 - 2012
• There are 57 children in need who were accepted
to SOS Children’s Villages
• There are 20 integrated youth who have graduated
from their highest education levels according to their
abilities and they have become independent and
self-reliant.
Over the past 40 years, there are 500 integrated
youths and adults who have grown up under the care
of SOS families and have been working independently
and self-reliant all over the country.
Facts & Figures

Local fund development & communications
Administration

SOS Children’s Villages is registered as a Non-profit
Organization number 38 according to the announcement
of the Ministry of Finance. Donors may use donation
receipts from the organization to apply for tax reduction
annually as stated in the law. The organization has to
submit its performance report to the government every
year. Balance accounts and financial budget for 2010
and 2011 have been audited by the authorized auditor
according to the law during the years 2011 and 2012.
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Worravee Kidpratoom or Wee, one of integrated youhts
from SOS Children’s Villages, Bangpoo, Samutprakarn
that she has graduated a Bachelor’s Degree from the
faculty of Physical Therapy, Huachiew Chalermprakiet
University. She is now 24 year-old and is working as a
physiotherapist at the D-Spine Chiropractic Institute,
Bangkok.

Operation Plan for 2012-2013
To accommodate increasing problems that Thai children are facing all over the
country, SOS Children’s Villages Thailand is committed to expand its operation to
be able to help more Thai children. Yet the operation has to be considered along
with proper use of resources and factors based on quality child care with love and
warmth from the SOS family as a vital aspect.
SOS Youth Facilities in Chiang Rai and Phuket - will be
able to fully operate in 2013. Each facility will be able to
accommodate around 20 youths transferred from SOS
families. This means SOS families at SOS children’s
villages in Chiang Rai and Phuket can accept new children
to replace the number of children who have transferred out.
ICT Development for children in 5 SOS Villages all over
the country - nowadays, computers and internet access
are important to one’s daily life. Hence we need to prepare
children to be able to live in the world of tomorrow. By 2013,
each village will have a proper computer room suitable for
learning for children to use to research and broaden their
horizons. Previously, the organization has been receiving support from several
firms/agencies in developing computer rooms and IT system for children at SOS
Children’s Villages.

Promoting extra-curricular activities for children in
SOS Families - In order to develop life skills be it vocational
training, cooking, arts, music, sports, youth camps and
meditation, activities are abundant for children to participate
at weekends and vacation periods.

Fund Development and Domestic Communications Over the past 2 years, the organization has developed its
fund raising system and communications with domestic
donors. We have received a good support from benevolent
Thais and we have found that continuous donor base is on
the rise. In 2013, the organization has a plan to continuously
develop the funding through more diverse channels be it traditional channels like
face-to-face fundraising activities, direct mailing and digital fundraising through
online donation. In addition to these, there will be other channels for instance
tele-facing, holding events through the support of Corporate Partnership donors
as well as publicizing the organization through other various media more.
These are with the aim of raising awareness about the work of SOS Children’s
Villages Thailand in order to extend the help of Thai children in Thai society. The
organization highly hopes that it will continue to receive more support from Thai
donors as no one can help Thai children better than Thais themselves.

