สรุปกิจกรรมของมูลนิธิศรัทธาชน

สรุปกิจกรรมของ มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า ในรอบปี 2553 - 2554
ในรอบปีที่ผ่านมา (2553-2554)
มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า มีกิจการที่ดำเนินการขับเคลื่อนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 ถึงเดือนสิงหาคม 2554 ดังนี้

1.การจัดงาน
วันเด็กกำพร้า

ครั้งที่ 12 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2553 ณ ลานจอดรถหลังศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ มี อาจารย์ฮุสนี ฮามัด
เป็นประธานพิธี อาจารย์เรืองฤทธิ์ เกตุเลขา เป็นประธานจัดงาน มีเด็กกำพร้ามาร่วมงาน 1,500 กว่าคน ร่วมกับพี่น้องอีกมาก มีร้านค้าและร้านจำหน่ายสินค้ากว่า
100 รายการ มีรายได้จากการจัดงาน 4,020,000 บาท

2.โครงการออกเยี่ยม
ครอบครัวกำพร้า

จัดชุดออกเยี่ยม 2 คณะ ออกพบครอบครัวกำพร้า ซึ่งเป็นครอบครัวใหม่ทุกวันเสาร์เพื่อศึกษาข้อมูล ให้คำปรึกษาหารือ แนะนำ ตักเตือน
และให้กำลังใจกับครอบครัวที่สูญเสียกำลังหลัก ผู้นำครอบครัว ในรอบปีที่ผ่านมาได้เยี่ยมครอบครัวรายใหม่ ประมาณ 150 ราย ได้มอบปัจจัย หนังสือ
และเครื่องยังชีพ ในเบื้องต้นทุกครอบครัว

3.โครงการของขวัญวันอีด

เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องทุกปี ทั้งในวันอีดิ้ลฟิตรและอีดิ้ลอัฎฮา

วันอีดิ้ลฟิตรฺ ตรงกับวันพฤหัสที่ 9 กันยายน 2553 ได้จัดมอบของขวัญ จากพี่น้องชาวมือบนที่ออกซะกาต ข้าวสารบรรจุภัณฑ์ พร้อมอาหารแห้ง
ของเด็กเล่น ขนม รวมของขวัญ 1,800 ชุด โดยได้มอบผ่านเครือข่ายของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อนำไปมอบให้ครอบครัวกำพร้า
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วันอีดิ้ลอัฎฮา ตรงกับวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553 มูลนิธิฯ ได้จัดทำกุรบาน มีพี่น้องร่วมบริจาคเป็นวัว 92 ตัว แพะ 20 ตัว
มอบให้ครอบครัวกำพร้าครอบครัวละ 5 กิโลกรัม พร้อมให้ตัวแทนครอบครัวกำพร้าทั้งภาคเหนือ อีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ร่วมทำกุรบานที่มูลนิธิฯ
และดำเนินการจัดมอบให้ด้วย

สำหรับวันอีดทั้งสอง มูลนิธิฯ ได้จัดให้มีการละหมาดที่มุซอลลา ซอยหทัยราษฎร์ 50 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
มีผู้มาร่วมละหมาดครั้งละ 800 คน จัดเลี้ยงอาหารและจัดงานรื่นเริงให้บรรดาเด็กๆ ได้พบกับบรรยากาศแห่งความสุขในวันอีดด้วย
4.โครงการก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์เพื่อ เด็กกำพร้า

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2553 มูลนิธิฯได้จัดงานโครงการก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ บ้านดุนยา
สายใยที่ไหลริน
ณ สถานที่ก่อสร้างอพาร์เม้นท์ ซอยรามคำแหง 24 แยก 10
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมี
ฮัจยีสุนทร สุรี
เป็นประธานพิธี อาจารย์สมคิด ลีวัน เป็นประธานจัดงาน มีผู้บริจาคเป็นเงิน 1,434,931 บาท

5.โครงการล้อมรักด้วยศรัทธา

จัดให้มีการอบรมความรู้ด้านศาสนาอิสลาม ที่ศูนย์ยุวศรัทธาชน
หทัยราษฎร์ 50 วันอาทิตย์ที่ 1 และที่ 3 ของเดือน มีอาจารย์ให้ความรู้ครั้งละ 2 ท่าน มีจัดเลี้ยงอาหารสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม ประมาณ 60 คน

6.โครงการหยอดกระปุกให้ลูกกำพร้า

จัดทำกระปุกและกล่องรับบริจาค มอบให้ผู้มีจิตศรัทธานำไปหยอดเป็นธนาคารดุนยาเพื่ออาคีเราะห์ที่บ้านและที่สำนักงานองค์กร นำส่งให้มูลนิธิฯ ได้ยอดบริจาคปี
2553 จำนวนเงิน 526,000 บาท

7.โครงการแสงศรัทธาด้วยอาทร

เป็นโครงการมอบทุนการศึกษารายเดือนให้กับครอบครัวกำพร้าที่ได้รับทุนจำนวน 300 ทุน
(ทุนละ 700 บาท, 1200 บาท และ 2,000 บาท) กระจายไปตามจุดต่างๆ ดังนี้
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-

วันเสาร์แรกของเดือน
วันอาทิตย์แรกของเดือน
วันอาทิตย์ที่สองของเดือน
วันเสาร์ที่สามของเดือน
วันอาทิตย์ที่สามของเดือน
วันอาทิตย์ที่สี่ของเดือน

จัดที่ สินธร สเต๊กเฮาส์ ถนนรามคำแหง 85
จัดที่ สุเหร่าขาว ถนนหทัยราษฎร์ 50
จัดที่ แบนชะโด และบรรยายที่ ซาฟีอี มาเรียม, สวนพลู
จัดที่ มูลนิธิดารุสสลาม หนองจอก
จัดที่ โรงเรียนอัลฮิจเราะห์ นนทบุรี
จัดที่ มัสยิดมุอาชบินยาบัล พระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมวันมอบทุน จัดอบรมให้ความรู้ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน รวมใช้จ่าย/เดือนประมาณ 250,000 บาท

8.โครงการช้างเผือก ศรัทธา

ชน
พิจารณาคัดเลือกเด็กกำพร้าที่ได้รับทุนรายเดือนที่เรียนดี มีเกรดคะแนนเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป เพื่อสร้างกำลังใจและสร้างโอกาสให้เด็กกำพร้าได้มุ่งมั่นกับการศึกษา
มีผู้ได้รับทุนระดับมัธยม 25 ราย รายละ 1,200 บาท/เดือน และระดับมหาวิทยาลัย 7 ราย รายละ 2,000 บาท/เดือน

9.โครงการซ่อมและสร้างบ้านศรัทธาชน

พิจารณาช่วยเหลือครอบครัวกำพร้าที่ฐานะยากจน มีบ้านอาศัยที่ชำรุดหรือไม่มีที่พักของตนเอง ได้สร้างบ้านให้ครอบครัวกำพร้าแล้ว 12 หลัง รอบปีที่ผ่านมาสร้าง
2 หลัง รวมเป็น 14 หลัง

-

บ้านศรัทธาชนหลังที่ 13 อยู่ที่ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ รวมค่าใช้จ่ายการก่อสร้าง 180,000 บาท
บ้านศรัทธาชน หลังที่ 14 อยู่ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา รวมค่าใช้จ่ายการก่อสร้าง 78,880 บาท
ซ่อมบ้านหญิงม่าย ลูก 2 คน ที่สุเหร่าใหม่ หนองจอก
ซ่อมห้องน้ำให้ครอบครัวหญิงม่าย ที่สุเหร่าใหม่ บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ซ่อมสะพานทางเดินเข้าบ้าน พื้นบ้าน ห้องน้ำ ให้ครอบครัวหญิงม่าย ที่ซอยมูลนิธิธรรมานุสรณ์ คู้ขวา
ต่อเติมบ้านยาว 3 เมตร กว้าง 2½ เมตร ให้ครอบครัวหญิงม่าย ซอยหัวหมาก 3 ตรงข้าม หมู่บ้านนักกีฬา
ทำทางเข้าบ้าน ประตูห้องน้ำ เดินไฟ ให้ครอบครัวหญิงม่าย ที่ ซ.นวลจันทร์ ถ.นวมินทร์ 111
ทำสะพานเข้าบ้านให้ครอบครัวหญิงม่าย ที่คลอง 14 จ.นครนายก

10.โครงการค่ายภาคฤดูร้อน
โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2- 16 เม.ย. 2554 ณ ซ.หทัยราษฎร์ 50 เขตคลองสามวา
มีเด็กกำพร้าและเยาวชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการแบ่งเป็น เด็กชาย 154 คน เด็กหญิง 135 คน รวมเป็น 289 คน มีพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ประมาณ 60 คน
เสร็จสิ้นการอบรม ได้จัดงานปิดค่ายในวันเสาร์ที่ 16 เม.ย. 2554 มีรายได้จากการบริจาค 115,000 บาท
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11.การสัมมนาคณะกรรมการบริหาร ปี 2554

สัมมนาคณะกรรมการจัดเมื่อ วันที่ 26-27 เมษายน 2554 ที่ทรัพย์เจริญกรีนแลนด์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 30 คน
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

-

เพื่อทบทวนบทบาทการทำงานของมูลนิธิฯในรอบปีที่ผ่านมา
เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานมูลนิธิฯให้เหมาะสมกับปัจจุบัน
เพื่อระดมสมองหาจุดอ่อนเพื่อปรับปรุง และจุดแข็งเพื่อต่อยอด ในการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ อนุกรรมการ และเพื่อวางผังกิจกรรมตลอดปี พ.ศ.2554

12.งานรับน้องบ้านหทัยรัก รุ่นที่ 2
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2554 เวลา 9.00 - 13.00 น. ณ บ้านหทัยรัก ถ.หทัยราษฎร์ 50
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ เพื่อรับน้องเด็กกำพร้าเพิ่มเป็น 29 คน
โดยมี
ศ.พล.ร.อ.นคร ทนุวงษ์ ประธานพิธี ฮัจยีสุนทร สุรี ประธานที่ปรึกษา อาจารย์สมพงษ์ พละมี ประธานอำนวยการ อาจารย์อามีน เหมเสริม ประธานจัดงาน
งานนี้ได้รับความสำเร็จ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้รับเงินบริจาคประมาณ 230,000 บาท

13.โครงการอบรมอิสลามศึกษา

ระหว่างวันที่ 15 -17 มิถุนายน 2554 มูลนิธิฯ จัดวิทยากรอบรมโครงการอิสลามศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนลำสาลี จัดที่ ศูนย์ยุวศรัทธาชน เป็นนักเรียนชาย-หญิง
จำนวน 106 คน

14.โครงการวันวิทยุศรัทธาชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิ.ย.2554 มูลนิธิฯ ได้จัดงานแบบโต๊ะกลม เพื่อหารายได้สำหรับจัดวิทยุรอมฎอน ภาคพิเศษ ทางสถานีวิทยุ 1 ปณ. ตั้งแต่เวลา 24.00 น. ถึง 06.30
น. ทุกวัน มีรายได้จากการจัดงาน 192,000 บาท
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15.การสัมนาเครือข่าย

จัดที่ศูนย์ยุวศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า ซอยหทัยราษฎร์ 50 (สุเหร่าขาว) ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.
2.
3.
4.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานสงเคราะห์เด็กกำพร้าร่วมกับมูลนิธิศรัทธาชนฯ ในฐานะเครือข่าย
เพื่อระดมสมองหาจุดอ่อนเพื่อปรับปรุง และจุดแข็งเพื่อต่อยอด ในการดำเนินกิจกรรมสงเคราะห์เพื่อเด็กกำพร้า
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเครือข่าย
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา
คณะกรรมการมูลนิธิฯ, คณะกรรมการสมทบ, คณะกรรมการที่ปรึกษา รวม 35 คน
เครือข่ายสงเคราะห์เด็กกำพร้า 76 คน รวม 111 คน
16.โครงการซับน้ำตาหญิงม่ายให้เหือดแห้ง
ฮัจยะห์สุมาลี บินรามัน
100,000
อาจารย์อับดุลฮาลีม สุไลหมัด
100,000
ฮัจยะห์โสภา รัตนาภิบาล
100,000
อาจารย์ระเบียบ อาจหาญ
5,000

มูลนิธิฯ ได้จัดตั้งกองทุนโดยผู้ใหญ่ใจดี 4 ท่าน มอบเงินให้รวมทั้งสิ้น 305,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

โดยได้นำเงินดังกล่าวให้หญิงม่ายยืมไปใช้จ่ายในภารกิจครอบครัวหรือเพื่อผ่อนคลายความเดือดร้อน เช่น ปลดหนี้เงินกู้, ลงทุนประกอบอาชีพ ฯลฯ
รอบปีที่ผ่านมามีครอบครัวหญิงม่าย ยืมเงิน จำนวน 37 ราย เป็นจำนวนเงิน 203,400 บาท
17.มูลนิธิฯ ได้รับมอบและจัดการโอนที่ดิน
ที่ดินประมาณ 6 ไร่ ซอยหทัยราษฎร์ 50 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ของฮัจยะห์ฟาติเมาะฮ์ เกตุเลขา ผู้มอบ โดยมีอาจารย์เรืองฤทธิ์
เกตุเลขา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน

ที่ดินจำนวน 2 ไร่ ซอยหทัยราษฎร์ 50 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ของฮัจยะห์สุไบดะห์ เกตุเลขา ผู้มอบ มีคุณเราะห์หมัด
เรืองปราชญ์ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน
18.โครงการสัมมนาสมาชิกชาวกำพร้า เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2554 มูลนิธิศรัทธาชนฯ จัดสัมมนาเครือข่าย
เรื่องการให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กกำพร้า และการดำเนินงานของชุมชนมุสลิม ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 40 คน
มีอาจารย์เรืองฤทธิ์ เกตุเลขา เป็นผู้อำนวยการดำเนินงาน
19.เยี่ยมผู้ต้องขังมุสลิม
เรือนจำพิเศษ มีนบุรี
วันอัง
คารที่ 26 กรกฎาคม 2554 ระหว่างเวลา 10.00-13.00 น. คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังมุสลิม มีผู้ต้องขังมุสลิมจำนวน 600 คน ได้นำอินทผลัม หนังสือ
ผ้าปูละหมาด พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารและให้ความรู้ตักเตือนให้กำลังใจ
การดำเนินการดังกล่าวสร้างความสุขความพึงพอใจให้กับพี่น้องของเราที่ถูกทดสอบได้ระดับหนึ่ง
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20.งานวันเด็กกำพร้าปี 2554

งานวันเด็กกำพร้า “วันผู้ศรัทธาหลั่งน้ำใจ” ประจำ
ปี 2554 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554 ที่ไทวัสดุก่อสร้าง สี่แยกร่มเกล้า-มีนบุรี แขวง-เขตมีนบุรี โดยมี
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นประธานพิธี พ.ต.อ.สุพจน์ เส้นขาว ประธานจัดงาน อาจารย์สมพงษ์ พละมี ประธานอำนวยการ ฮัจยีสุนทร สุรี ประธานที่ปรึกษา
เพื่อนำรายได้เป็นกองทุนช่วยเหลือครอบครัวกำพร้า
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