สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้

Who are the poor?

Sharing for life Foundation
Care for the poor Korat project

• The welfare department calculated that
the average amount necessary for people
to come out of poverty line and live with
dignity is 3,500/month.

มูลนิธิแบ่งปันชีวิตนครราชสีมา

%

092-4147612 (คุณโอ๋), 086-4612900 (คุณแป้ง)
081-9673265 (คุณกาญจนา),
081-8619427 (Fr.Giovanni)
892 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000 (บ้านผูส
้ ง
ู อายุราชสีมา)

มูลนิธิแบ่งปันชีวิต
นครราชสีมา

SHARING FOR LIFE FOUNDATION
NAKHONRATCHASIMA

• Most of the poor who can walk, collect
and recycle plastic, paper, can, glass
bottles. Sometimes they get 50baht/day.
• At the moment we visit regularly 140 poor
people
ใครบ้างที่เป็นผู้ยากไร้

• ตามการวิ เ คราะห์ ข องกรมพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ ได้คำ� นวนรายได้ของขัน้ ต�ำ่
เพื่อด�ำรงชีวิตให้มีศักดิ์ศรี เฉลี่ยเดือนละ 3,500
บาทต่อเดือน
• ผู ้ ย ากไร้ ที่ ส ามารถเดิ น ได้ ที่ ด� ำ รงชี พ ด้ ว ยการ       
เก็บขยะขาย ซึง่ บางครัง้ จะได้รบั เงินเพียง 50 บาท
ต่อวัน
ร่วมสมทบทุน
Donations are welcome

ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี

• ในปัจจุบันเราได้ออกเยี่ยมผู้ยากไร้เป็นประจ�ำ 
จ�ำนวน 140 คน

f

มูลนิธิแบ่งปันชีวิตนครราชสีมา
Sharing for life-Care for the poor Korat

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

camillian.pr.sukanya@gmail.com

มูลนิธิแบ่งปันชีวิต

892 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

144-1 -73431- 8

(บ้านผู้สูงอายุราชสีมา)

มูลนิธิแบ่งปันชีวิตนครราชสีมา
SHARING FOR LIFE FOUNDATION
NAKHONRATCHASIMA
						About us
เกี่ยวกับมูลนิธิ

•

•
•

•

•
•

มูลนิธแิ บ่งปันชีวติ คือองค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลก�ำไร
จดทะเบียนก่อตัง้ มูลนิธเิ มือ่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
โดยกลุ่มคนที่ต้องการปฏิบัติความเมตตากรุณา
และความรัก ตามที่พระเยซูคริสต์เจ้าสอน
ศูนย์กลางของมูลนิธแิ บ่งปันชีวติ ตัง้ อยูท่ ี่ ศูนย์อภิบาล
คามิลเลียน-ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ภายในบ้านผูส้ งู อายุราชสีมามีสำ� นักงานประสานงาน
ภาคอีสานของมูลนิธิแบ่งปันชีวิต

กิจกรรมของมูลนิธิ

•
•
•
•
•

ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ที่ต้องการความช่วยเหลือใน     
ตัวเมืองนครราชสีมา
ให้คำ� แนะน�ำเรือ่ งการช่วยเหลือจากสวัสดิการของรัฐ
และความช่วยเหลือจาสถานพยาบาลจากภาครัฐ
ให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของแต่ละ
บุคคล เช่น เสื้อผ้า ถุงยังชีพ อุปกรณ์อ�ำนวยความ
สะดวกส�ำหรับผู้พิการ ฯลฯ
ตรวจวัดความดัน ให้ความรู้เรื่องการใช้ยาและ
อาหารเพื่อสุขภาพ
น�ำความสุข พระพร ความรักและความเมตตา
เพื่อเพิ่มความหวังและก�ำลังใจในการใช้ชีวิตที่          
ยากล�ำบากในแต่ละวัน

•
•

Sharing for life foundation is a private charity
non-profit organization.
It was registered on 22nd February 2012
by a group of people who want to live the
spirit of merciful love taught by Jesus Christ.
The main center office is at Camillian       
Pastoral Center-Lat Krabang Bkk.
In the compound of the Home For the Aged
Ratchasima there is a coordination office
for the Isaan Region.

						Activities

•
•
•
•
•

Visiting the poor and needy in their settings
in the city of Korat.
Give advises on the use of public financial
support and healthcare facilities.
Integrate (help) according to each one
need. Clothes, bag with basic product,
equipment for disable, etc.
Check blood pressure, educate on the use
of medicine and healthy food.
Bring joy, blessings, and merciful love in
the daily difficult life of the poor.

