เกี่ยวกับมูลนิธิเด็กโสสะฯ

...ยังมีเด็กไทยอีกจำนวนมาก รอคอยโอกาสจะไดเปนสวนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง...
มูลนิธเิ ด็กโสสะแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ ชวยเหลือเด็กทีส่ ญ
ู เสียบิดามารดา ขาดญาติมติ ร ใน
รูปแบบของครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว ตัง้ แตป พ.ศ.2514 โดยมีทา นผูห ญิงสมศรี เจริญรัชตภาคย เปนผูก อ ตัง้ รวมกับ
ทานผูห ญิงสุมาลี จาติกวนิช กรรมการกอตัง้ ในขณะนัน้ และคณะ โดยนำรูปแบบการเลีย้ งดูเด็กมาจาก SOS Children's
Villages ของ ดร.เฮอรมานน กไมเนอร (Dr. Hermann Gmeiner) ชาวออสเตรีย ผูก อ ตัง้ องคกรหมูบ า นเด็ก เอส โอ เอส
สากล (SOS Children's Villages International) ซึง่ เปนตนแบบของหมูบ า นเด็กเอส โอ เอส สากลทัว่ โลก ตอมาในป พ.ศ.
2519 มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ จากสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ใหมูลนิธิเด็กโสสะฯ อยูในพระบรมราชินูปถัมภ
การชวยเหลือเด็กทีส่ ญ
ู เสียบิดามารดา ขาดญาติมติ ร
ในรูปแบบของ “ครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว” เด็กๆ
ได ร ั บ การเลี ้ ย งดู จ ากแม โ สสะด ว ยความรั ก ความอบอุ  น
ในครอบครั ว โสสะ และเติ บ โตท า มกลางสายสั ม พั น ธ
พี่นองชายหญิง ในบานแหงความรักของเด็กทุกคน ซึ่งอยู
รวมกันในชุมชนหมูบานที่เอื้อเฟอเกื้อกูลกัน
เด็กๆ จะไดเติบโตและเปนสวนหนึง่ ของครอบครัวอีกครัง้ ดวยการเลีย้ งดูในบรรยากาศแบบเดียวกับครอบครัวที่
สมบูรณทว่ั ไปบนพืน้ ฐานการสงเสริมพัฒนาการทีเ่ หมาะสมเปนสำคัญ ไดรบั การศึกษาสูงสุดตามความสามารถ เพราะเราเชือ่
เปนอยางยิง่ วา “เมือ่ เด็กเติบโตบนความสัมพันธทด่ี อี ยางแทจริง เด็กจะมีแนวโนมโตมาเปนผูใ หญ ทีส่ ามารถเปนสวน
สนับสนุนที่ดีในชุมชน สังคม และประเทศตอไป”

เด็กไดรับการเลี้ยงดูดวย
ความรัก ความอบอุนจาก

“แมโสสะ”

เด็ก ๆ เติบโต
ทามกลางสายสัมพันธ

“พี่นอง”

บานแหงความรัก ของเด็กทุกคน

“บาน” ของครอบครัว
เด็ก ๆ เติบโตในบาน
แหงความรัก

เด็กไดอยูรวมกันในสังคม

“หมูบาน”

ที่เอื้อเฟอเกื้อกูลกัน

“เราไมเพียงแตรับเด็กเขาสูครอบครัว
หากแตเราเนนสรางครอบครัวที่อบอุนใหเปนของเด็กทุกคน”

ปจจุบนั มูลนิธเิ ด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ ใหการเลีย้ งดู
เด็กทีข่ าดพอแมและญาติมติ ร กวา 700 คน ในหมูบ า น
เด็กโสสะ 5 แหงทัว่ ประเทศ ไดแก บางปู สมุทรปราการ,
หาดใหญ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต
หมูบานเด็กโสสะประกอบดวยบานของครอบครัวโสสะ
10-12 หลัง แตละหลังมีแมโสสะ 1 คน คอยดูแลลูกๆ
แต ล ะครอบครั ว มี ล ู ก โสสะ ประมาณ 10-12 คน
และมีผูอำนวยการหมูบานเปนผูดูแล บริหารจัดการ
สนับสนุนประสานการทำงานกับแมโสสะอยางสม่ำเสมอ
ทั้งนี้ยังมีบานเยาวชนชายโสสะทั้ง 5 แหง ใหการดูแล
เด็กชายทีม่ อี ายุตง้ั แต 14 ปขน้ึ ไป ทีย่ า ยมาจากหมูบ า น
เด็กโสสะ เพือ่ ใหเยาวชนชายไดรบั การสงเสริมศักยภาพ
ตามวัยที่เหมาะสม

...ยังมีเด็กไทยอีกจำนวนมาก ที่รอโอกาสที่จะไดเปนสวนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง...
เด็กไทยทุก 100 คน จะมี 20 คน ที่ไมไดรับการเลี้ยงดูจากพอแม อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ไมวา
จะเปนการเสียชีวติ ของบิดามารดาจากโรคราย อุบตั เิ หตุ และภัยธรรมชาติ หรือกรณีถกู ทอดทิง้ ความยากจน การอพยพ
ไปใชแรงงานตางถิน่ รวมไปถึงปญหาความรุนแรงในครอบครัว (ทีม่ า : การวิเคราะหสถานการณสทิ ธิเด็กในประเทศไทย
กรณีศกึ ษาเด็กทีเ่ สีย่ งตอการสูญเสียผูป กครองและเด็กทีไ่ มมผี ปู กครองดูแล ป 2561 ; มูลนิธเิ ด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ
รวมกับ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)
สอบถามเพิม่ เติม น.ส. ณัฐกานต เพียวอยู เจาหนาทีป่ ระชาสัมพันธ สำนักงานหมูบ า นเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ โทรศัพท 02-380-1177 ตอ 114
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ทานถาม...เราตอบ...
หมูบานเด็กโสสะใหการชวยเหลือเด็กอยางไร
หมูบ า นเด็กโสสะใหการชวยเหลือเด็กทีส่ ญ
ู เสียพอแม ขาดญาติมติ รและไรทพ่ี ง่ึ โดยเด็กจะมีโอกาสไดกลับมาเปน
สวนหนึง่ ของครอบครัวอีกครัง้ ไดรบั การเลีย้ งดูตง้ั แตวยั เด็กจนเติบโตสูว ยั รุน และวัยผูใ หญ โดยมุง เนนพัฒนาการทีเ่ หมาะสม
ตามวัย เด็กแตละคนอยูใ นความดูแลของมูลนิธฯิ โดยเฉลีย่ ตอคน 20 ป ไดรบั การศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนออกไป
ประกอบอาชีพพึง่ พาตัวเองกลับสูส งั คมไดอยางมีคณ
ุ ภาพและเปนสวนหนึง่ ในการสรางสรรคสงั คมตอไป
นอกจากชวยเหลือรับเด็กเขาสูค รอบครัวโสสะ ในการดูแลแบบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว มูลนิธฯิ ยังขยาย
ความชวยเหลือไปยังครอบครัวของเด็กๆ ทีอ่ าศัยอยูใ นบริเวณชุมชนใกลเคียงหมูบ า นเด็กโสสะ ภายใตโครงการสงเสริมความ
เขมแข็งใหกบั ครอบครัว (Family Strengthening) ดวยการสนับสนุนดานอาชีพทีส่ อดคลองกับความตองการและความถนัด
ของคนในชุมชนเปนหลัก เพราะเมือ่ ครอบครัวและชุมชนมีความเขมแข็งแลว โอกาสทีเ่ ด็กๆ จะถูกทอดทิง้ อาจลดปริมาณลง
เพือ่ ใหเด็กๆ ไดเติบโตในครอบครัวของตนเองทีแ่ ทจริงอยางมีความสุข

หมูบานเด็กโสสะแตกตางจากองคกรที่เลี้ยงดูเด็กอื่นๆ อยางไร
หมูบ า นเด็กโสสะเลีย้ งดูเด็กในรูปแบบครอบครัว (Family Like Care) โดยเด็กจะไดรบั การเลีย้ งดูในระยะยาว
ตั้งแตวัยเด็กจนเติบโตสูวัยผูใหญ (Reliable and resilient relationship) เด็กโสสะทุกคนไดรับการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ ไดรบั การดูแลสุขภาพทัง้ รางกายและจิตใจ สงเสริมเด็กทีม่ ศี กั ยภาพสูง
ใหไดรบั โอกาสพัฒนาความสามารถตามความถนัด สนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางความรูร อบตัว เชน ดนตรี ศิลปะ ทัศนศึกษา
และการฝกวิชาชีพสำหรับเยาวชน เสริมทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต “เด็กทุกคนมีเอกลักษณเฉพาะบุคคลทีต่ า งกัน
ตองไดรบั การเลีย้ งดูตามพัฒนาการทีเ่ หมาะสมสอดคลองตามทักษะ ความสนใจ และความสามารถเฉพาะตัว”

เหตุผลที่ผูบริจาคควรใหการสนับสนุนหมูบานเด็กโสสะ
มูลนิธเิ ด็กโสสะฯ ไมใชองคกรทีใ่ หการสนับสนุนเพียงดานใดดานหนึง่ ใหกบั เด็กในชวงระยะเวลาทีจ่ ำกัดเทานัน้ แต
มุง เนนการเลีย้ งดูทค่ี รอบคลุมทุกดานเหมือนเด็กในครอบครัวทัว่ ไป เราเปนองคกรพัฒนาเด็กเอกชนทีไ่ ดรบั การสนับสนุนจาก
การบริจาคจากผูท ใ่ี หการสนับสนุนทัง้ ชาวไทยและชาวตางประเทศ อยางไรก็ตามเราเชือ่ มัน่ วาคงไมมใี ครชวยเหลือเด็กไทย
ไดดีไปกวาคนไทยดวยกันอีกแลว เพราะยังมีเด็กไทยอีกเปนจำนวนมากที่ยังตองการความชวยเหลืออยางเรงดวน
จากผูม จี ติ กุศลอยู

บานแหงความรัก ของเด็กทุกคน

“ขอบคุณที่ทำใหวันนี้ หนูไดมีความสุขอีกครั้ง ”

ไดรับการเลี้ยงดูดวยความรักความอบอุน
ความมั่นคงปลอดภัย

หมูบานเด็กโสสะมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
กับการเจริญเติบโตของเด็ก

ไดรับการเลี้ยงดูตามพัฒนาการ
ที่เหมาะสมตามแตละชวงวัย

ไดรบั การศึกษาจนสามารถประกอบอาชีพ พึง่ พาตัวเอง
อยูร ว มกับสังคมไดอยางมีความสุข

มูลนิธฯิ เชือ่ เสมอวาเมือ่ เด็กเติบโตจากความความสัมพันธทด่ี อี ยางแทจริง
มีแนวโนมทีจ่ ะโตมาเปนผูใ หญ และเปนพอเปนแมทด่ี ี มีศกั ยภาพสามารถ
เปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนที่มีคุณภาพในชุมชน สังคม และประเทศ
สอบถามเพิม่ เติม น.ส. ณัฐกานต เพียวอยู เจาหนาทีป่ ระชาสัมพันธ
สำนักงานหมูบ า นเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ โทรศัพท 02-380-1177 ตอ 114
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