รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ ( CCHA )
วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
01. บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ
02. ซิสเตอร์ปราณี
สิทธิ
03. บาทหลวงวุฒิชัย บุญบรรลุ
04. Fr.Troung Thong Le,SVD
05. บาทหลวงภูวนัย ตันติกุล
06. เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี
07. ซิสเตอร์วิภากมล ระดมกิจ
08 .ซิสเตอร์อารี
คีรีมาศมงคล
09. คุณจันใด
ผกากรอง
10. คุณพัชนี
เกรียงทอง
11. คุณเฉลิมรัฐ
ปรีชา

จิตตาธิการคณะอนุกรรมการฯ/ผู้อานวยการแผนกศูนย์สขุ ภาพอนามัย
ประธานคณะอนุกรรมการฯ / มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล หนองคาย
รองประธานคณะอนุกรรมการฯ/ คามิลเลียน โซเชียล เชนเตอร์ ระยอง
ผู้ช่วยประธานคณะอนุกรรมการฯ / มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราะห์ หนองบัวลาภู
เหรัญญิกคณะอนุกรรมการฯ / บ้านซาร์นิลลี่ เฮ้าส์ หนองคาย
คณะอนุกรรมการฯ / บ้านมิตราทร
คณะอนุกรรมการฯ / บ้านเด็กกาพร้าลอเรนโซ
คณะอนุกรรมการฯ / บ้านเด็กกาพร้าลอเรนโซ
คณะอนุกรรมการฯ / บ้านพักใจ อุดรธานี
คณะอนุกรรมการฯ / คามิลเลียน โซเชียล เชนเตอร์ ระยอง
คณะอนุกรรมการฯ / มูลนิธิสง่ เสริมการพัฒนาบุคคล ( ศูนย์เมอร์ซี่ )

เริ่มประชุม

เวลา 09.00 น.
ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ ประธานคณะอนุกรรมการฯ และคุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาธิการ
คณะอนุกรรมการฯ กล่าวทักทายต้อนรับสมาชิกคณะอนุกรรมการฯ
คุณพ่อวุฒิชัย บุญบรรลุ รองประธานคณะอนุกรรมการฯ นาสวดก่อนเริ่มการประชุม
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
คุณเฉลิมรัฐ ปรีชา คณะอนุกรรมการฯ รายงานหัวข้อสาคัญๆ การประชุม “ สรุปบทเรียนของภาคี
เครือข่ายคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ ” เมื่อวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน
ลาดกระบัง ที่ผ่านมา
1. สิ่งทีไ่ ด้ทาไปแล้ว
2. สิ่งทีย่ ังไม่ได้ทา
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3. สิ่งทีอ่ ยากทาต่อ
4. เราได้เรียนรูอ้ ะไรใน 1 ปี ที่ผ่านมา
ซึ่งจากการรวมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม จึงได้ขอ้ มูลดังนี้
1. สิ่งที่ทาไปแล้ว
- ได้มกี ารจัดประชุมคณะกรรมการเอดส์ จานวน 3 ครั้งต่อปี
- ลงเยี่ยมหน่วยงานต่างๆในเครือข่ายคาทอลิกเพือ่ ส่งเสริมงานเอดส์
- การจัดอบรม “ผู้ให้คาปรึกษา” กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฎิบัติงานของภาคีเครือข่ายคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์
- ประชุมถอดบทเรียนงานเครือข่ายคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์
2. สิ่งที่ยังไม่ได้ทา
- สื่อรณรงค์วันเอดส์โลก ผ่านกิจกรรมการวาดรูป เรียงความ จัดบอร์ด จัดเวที โลโก้ ฯลฯ
- การประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมในอุดมสาร
- การจัดอบรมหลักสูตร Trauma
3. สิ่งที่อยากทาต่อ
- ประชุมคณะกรรมการวางแผนงาน เดิมเป็นวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เลื่อนเป็น
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
- อบรมต่อเนื่องเกี่ยวกับการให้คาปรึกษาหรือหัวข้อใหม่ๆ เช่น อบรมหลักสูตร Trauma , การ
ฟื้นฟูจิตใจ , ศิลปะบาบัด ฯลฯ รวมถึงการยื่นหลักสูตรเพื่อการเก็บคะแนนสะสม
- การเขียนโครงการเพื่อของบสนับสนุนด้านการอบรมจากหน่วยงานภายนอก
- เวทีอบรมและลงเยีย่ มดูงานที่เชียงใหม่ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่นการอัพเดทเรื่องเอดส์ตาม
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ , การอบรมเครือข่ายชุมชนต่อเนื่อง , การเขียนโครงการร่วมกัน ฯลฯ
- การเปิดพื้นที่ให้แกนนาเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานเครือข่ายคาทอลิก
- แต่ละหน่วยงานควรส่งข้อมูลข่าวสารอัพเดทกิจกรรมด้านเอชไอวี ในไลน์กลุ่ม
- ขยายความเข้มแข็งของเครือข่ายให้เกิดการรวมตัวกันมากยิง่ ขึ้น
- รายงานการเงินงบประมาณ
4. เราได้เรียนรู้อะไรใน 1 ปี ที่ผ่านมา
- การทางานขององค์กรศาสนาทาด้วยความรัก ความเมตตา ทั้งต่อผู้ที่เราทางานติดต่อประสานงานด้วย
และผู้คนที่อยู่ในภาวะต้องการความช่วยเหลือ
- เห็นถึงพลังการทางานของเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
สามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรซึ่งกันและกัน
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- เห็นว่าเครือข่ายคาทอลิกควรเสริมเรือ่ งการทางานร่วมกับภาคประชาชนในมิติต่างๆ เช่น
การทางานด้านการปกป้องคุม้ ครองสิทธิ์ ฯลฯ
- ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดการ แก้ไขของแต่ละภาคีเครือข่าย
สโลแกนการทางานของภาคีเครือข่ายคาทอลิก “ เข้มแข็ง เติบโต เหนียวแน่น ”
หลักการ : เพื่อสร้างทัศนะคติในการทางานด้านเอดส์ ด้วยพืน้ ฐานความรัก ความเมตตา
การเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน
เป้าหมาย
- การสร้างแกนนาเครือข่ายร่วม เช่น หลักสูตรอบรมแกนนา “ การให้คาปรึกษา ”
เพื่อไปเป็นวิทยากรในพื้นที่
- การถอดบทเรียน การทางานด้านเยาวชนร่วมกัน
- การเก็บรวบรวมข้อมูลสมาชิก ผู้ได้รับบริการภายใต้เครือข่ายคาทอลิกเพื่อส่งเสริม งานเอดส์
( งานขับเคลือ่ นแบบรูปธรรม )
- การสร้างภาพลักษณ์เครือข่ายศาสนา ( ภารกิจด้านเอดส์ ) เช่น การจัดงานเอดส์
หรือประชุมสมัชชาให้คนทางานได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
- การระดมทุนร่วมกัน
- การมีตัวแทนเข้าร่วมประชุมงานเอดส์สาคัญๆ เช่นงานเอดส์ชาติ งานเอดส์โลก
วาระที่ 2 ที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลประเด็นต่างๆจากรายงานการประชุม
- คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ : ได้อัพเดทข้อมูลด้านการเงินคงเหลือของคณะอนุกรรมการ
คาทอลิกเพือ่ ส่งเสริมงานเอดส์ ณ ปัจจุบันมีจานวนเงินประมาณ 430,000.00 บาท
- ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ : แลกเปลี่ยนในเรื่องการมีระบบจัดเก็บข้อมูล ( Database system ) ทีม่ ี
ประสิทธิภาพ เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลงานเอดส์ของเครือข่ายคาทอลิกระดับประเทศ ทาเนียบ
ของเครือข่ายคนทางาน และกลยุทธ์การทางานในเชิงรุกให้มากขึ้น
- คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ : ได้พดู ถึงการออกจดหมายหนังสือ เพื่อการสารวจข้อมูลงานด้านเอดส์
ที่เป็นปัจจุบันจากเครือข่ายสมาชิกต่างๆ
- คุณพ่อวุฒิชัย บุญบรรลุ : ได้แลกเปลี่ยนว่าคณะอนุกรรมการคาทอลิก ว่ายังเป็นที่รู้จกั ของ
คณะกรรมการพระศาสนจักรท้องถิ่นน้อยอยู่ เครือข่ายฯควรที่จะเข้าถึงกลุ่มนี้ เพือ่ ให้ทางพระศาสนจักร
ท้องถิ่นได้รู้จักเรามากขึ้น
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- ซิสเตอร์วิภากมล ระดมกิจ : ได้แลกเปลี่ยนว่า งานของเรายังไม่คอ่ ยจะได้มีโอกาสทาร่วมกับ
เครือข่ายคาทอลิกต่างๆเต็มที่นกั
- คุณพ่อภูวนัย ตันติกุล : ได้แลกเปลี่ยนเรื่องงานกิจกรรม เช่นการทางานเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
และครอบครัวผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อฯ
- คุณจันใด ผกากรอง : แลกเปลี่ยนเรื่องความท้าทายในการทางานรณรงค์กับโรงเรียนคาทอลิก
ผ่านกิจกรรมหลักสูตร เช่นเรื่องเพศเชิงบวก ฯลฯ
- เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี : แลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า ในโรงเรียนส่วนใหญ่จะมีงานด้าน
กิจกรรมอยู่แล้ว ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความสาคัญ และให้ขอ้ เสนอแนะว่า ควรส่งจดหมายแจ้ง
ความประสงค์ของเครือข่ายคาทอลิกทีจ่ ะเข้าไปทากิจกรรมในโรงเรียนต่างๆ ยังสหพันธ์นักบวช
อีกทาง ก็นา่ จะช่วยให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้งา่ ยขึ้น
- คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ : ได้ให้คาแนะนาในการเข้าถึงโรงเรียนต่างๆ ด้วยการเข้าไปแบบ
กลุ่มภาคีเครือข่าย เช่น ในนามเครือข่ายคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ พร้อมการแจ้ง
วัตถุประสงค์ วันเวลา ที่จะทากิจกรรม ให้ชัดเจน และมีการออกหนังสือในนามเครือข่ายฯไปด้วย
ก็น่าจะเป็นอีกทาง ที่จะทาให้มีโอกาสเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ง่ายขึ้น
- คุณพ่อภูวนัย ตันติกุล : แลกเปลี่ยนเรื่อง การใช้ช่องทาง Social media , Facebook และการ
ทา Webpage ของคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ สาหรับการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารด้านเอดส์ของเครือข่าย ทีจ่ ะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และการมีเบอร์
สายด่วนให้คาปรึกษาด้านเอดส์สาหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลคาปรึกษา
- คุณพ่อวุฒิชัย บุญบรรลุ : เสนอเรื่องการมีเวทีกิจกรรมใหญ่ของเครือข่ายคาทอลิกร่วมกัน
ฯลฯ
วาระที่ 3 ร่วมกาหนดแผนกิจกรรมดาเนินงาน ปี 2563
1. แผนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกฯและหน่วยงานที่ดาเนินงานด้านเอดส์
ประชุมครั้งที่ 1 วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
ประชุมครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
ประชุมครั้งที่ 3 วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล จ.สงขลา
* ผู้ดูแลรับผิดชอบ ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ และ คุณวรรณดี (คุณอ้อย )
2. จัดเข้าเงียบฟื้นฟูจติ ใจคณะอนุกรรมการฯ และดูงานด้านศิลปะบาบัด หัวข้อ “การอภิบาล
คนทางานด้านเอดส์” ระหว่างวันที่ 1 -3 เมษายน 2563 ณ ที่พักศูนย์สังฆมณฑล เชียงใหม่
( ให้โควต้าสนับสนุนองค์กรละ 3 คน ) ผู้ที่เดินทางไกลสามารถแจ้งเข้าพักได้ตั้งแต่
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วันที่ 31 มีนาคม 2563 จะมีการเชิญพระคุณเจ้า เป็นประธานพิธีเปิด โดยกาหนดรูปแบบ
กิจกรรมคร่าวๆดังนี้
วันแรก 1 เมษายน 2563
Session 1 หัวข้อ “ The Charter for healthcare workers ”
นากระบวนกรกิจกรรมโดย
คุณพ่อวุฒิชัย บุญบรรลุ (รองประธานคณะอนุกรรมการฯ/ คามิลเลียน โซเชียล เชนเตอร์ ระยอง)
และ Fr.Troung Thong Le , SVD ( ผู้ช่วยประธานคณะอนุกรรมการฯ / มูลนิธิบ้านนิจจานุ
เคราะห์ หนองบัวลาภู )
Session 2 Output ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นคนทางานจากเครือข่ายต่างๆ ร่วมแลกเปลี่ยน
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
กิจกรรมภาคบ่าย
Session 3 กิจกรรม Healing
นากระบวนกรกิจกรรมโดย
ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ ประธานคณะอนุกรรมการฯ / มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล หนองคาย
วันที่ 2 เมษายน 2563
ดูงานด้านศิลปะบาบัด และเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะบาบัด
วันที่ 3 เมษายน 2563 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
* ผู้ดูแลรับผิดชอบ คุณพ่อวุฒิชัย บุญบรรลุ และเซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี จะช่วยประสาน
กับ อาจารย์มอส ผู้สอนเรื่องศิลปะบาบัด
3. จัดทีมงานระดับชาติลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนภาคีเครือข่ายและดูงานด้านเอดส์ที่ศูนย์อภิบาล
ผู้เดินทางทะเล จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2563 โดยให้โควต้าสนับสนุน
เครือข่ายละ 2 คน หากผู้เข้าร่วมของข่ายนัน้ ๆเกินจานวนโควต้า 2 คน ขอให้ทางหน่วยงานนัน้ ๆ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้ผู้เข้าร่วมที่เกินโควต้าจากเครือข่ายของตน ส่วนทางคณะฯ จะ
สนับสนุนเรือ่ งอาหารและที่พกั ให้
* ผู้ดูแลรับผิดชอบ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ
4. การอบรมต่อเนื่องประจาปี เรื่อง “ ศิลปะบาบัด ” ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์
อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง ให้โควตาสนับสนุนหน่วยงานละ 2 คน ( ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งไม่ควร
เกิน 30 คน เพื่อผู้เข้าร่วมจะสามารถเข้าถึงกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ ) และเครือข่ายที่เดินทางมาไกล
สามารถแจ้งเข้าพักที่ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง ได้ตั้งแต่คนื วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
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* ผู้ดูแลรับผิดชอบ ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ จะช่วยดูแลในภาพรวมการจัดงาน
คุณพัชนี เกรียงทอง จะเป็นผู้ประสานวิทยากรจัดกิจกรรม จากคามิลเลียนฯ ให้
5. ส่งเสริม/สนับสนุนและรณรงค์วันเอดส์โลกร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ ( 1 ธันวาคม 2563 )
ในที่ประชุมได้ฝากทางกลุม่ ภาคอีสาน ทา Work out ออกมาว่า จะทากิจกรรมแบบไหน อย่างไร?
และมีการสรุปคร่าวๆว่า กิจกรรมวันเอดส์โลก จะมีกิจกรรมคร่าวๆ ประมาณ 3 กิจกรรม คือ
5.1 จัด Event งานเอดส์โลก โดยเป็นกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับภาครัฐ
5.2 สื่อกิจกรรมงานเอดส์โลก ในนามเครือข่ายอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์
เช่นเสื้อ หมวก ฯลฯ
5.3 จัดประกวดเขียนเรียงความให้กาลังใจด้านเอดส์ + พร้อมมีรางวัลสาหรับผู้ชนะประกวด
เรียงความ
6. ติดตามข้อมูลการดาเนินงานของแต่ละเครือข่ายเป็นระยะ ( ทุก 4 เดือน ) ทุกศูนย์และ
เครือข่าย ทารายงานสั้นๆในแต่ละรอบและลงในไลน์กลุม่ ฯ
7. จัดกิจกรรมด้านเอดส์ร่วมกัน ระดับภาคีเครือข่ายฯ ( Event ) ในนามคณะอนุกรรมการ
คาทอลิกเพือ่ ส่งเสริมงานเอดส์ ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ หรือ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง ( คุณพ่อ
ไพรัช กาลังประสานติดต่อเรื่องสถานที่ )
* ผู้ดูแลรับผิดชอบ กิจกรรมที่ 6 , 7 ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ , คุณพ่อวุฒิชัย บุญบรรลุ , คุณพ่อภูว
นัย ตันติกุล , คุณจันใด ผกากรอง , คุณเฉลิมรัฐ ปรีชา
8. ติดตามโครงการ/กิจกรรม องค์กรเครือข่ายที่ทางานด้านเอดส์ระดับภาค/สังฆมณฑล
เป็นการรายงานการดาเนินงานด้านเอดส์แต่ละองค์กรภาคีเครือข่าย ซึ่งทางส่วนกลางจะมีการส่ง
ฟอร์มการลงข้อมูลให้กับองค์กรภาคีเครือข่ายอีกครั้ง
* ผู้ดูแลรับผิดชอบ ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ และ คุณวรรณดี ( คุณอ้อย )
9. การติดตามเรื่องการจัดสัมมนา CAPCHA 2020 ว่าจัดเมือ่ ไหร่ ประเทศอะไร เพือ่ การ
เตรียมการและ
เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว
* ผู้ดูแลรับผิดชอบ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ
10. เว็บไซด์ www.healthpastoral.com / จดหมายข่าว E-Newsletter ประชาสัมพันธ์ขา่ ว
กิจกรรมงานด้านเอดส์ของเครือข่ายคณะอนุกรรมการเครือข่ายคาทอลิกฯ
* ผู้ดูแลรับผิดชอบ คุณวรรณดี และ แต่ละภาคีเครือข่ายส่งข้อมูลให้ส่วนกลาง
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เรื่องการทา Webpage เพื่ออัพเดทข่าวสารกิจกรรมด้านเอดส์ของคณะอนุกรรมการคาทอลิกฯ
รวมถึงข้อมูล ข่าวสารด้านเอดส์ที่เป็นปัจจุบัน โดยก่อนการลงข้อมูลนั้น ขอให้ผู้ดูแลรับผิดชอบ
ช่วยกันตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องชัดเจน และการให้เครดิตกับแหล่งทีม่ าของข้อมูล
* ผู้ดูแลรับผิดชอบ
คุณพัชนี เกรียงทอง ช่วยในเรื่องการทา Webpage
คุณเฉลิมรัฐ ปรีชา ช่วยเรื่องการส่งต่อข้อมูลข่าวสารด้านเอดส์ ที่เป็นปัจจุบัน จากภาคีเครือข่ายฯ
คุณพ่อ Troung Thong Le,SVD ช่วยในเรื่องภาคภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมงานด้านเอดส์ ทางอุดมสารรายสัปดาห์ / Line กลุ่ม / E-mail
* ผู้ดูแลรับผิดชอบ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ
11. การเขียนโครงการเพื่อของบสนับสนุนจากองค์กรให้ทุน ( CRS ) ซึ่งเป็นแหล่งทุนสนับสนุน ที่ลิงค์
กับคาริตัส โดยกิจกรรมทีก่ าลังวางแผนนั้นสามารถเขียนเป็นโครงการของบสนับสนุนได้
* ผู้ดูแลรับผิดชอบ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ และ คุณพ่อ Troung Thong Le , SVD
12. ร่วมจัดงานวันผู้ป่วยสากล กับแผนกสุขภาพอนามัยและชมรมเวชบุคคล ฯ
* ผู้ดูแลรับผิดชอบ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ
13. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในนามคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์
เข้าร่วมประชุมเวทีต่างๆที่เกีย่ วข้องกับงานเอดส์ ที่น่าสนใจ เพื่อการสร้างเครือข่าย และการนาองค์ความรู้ใหม่มา
แบ่งปัน ให้กับภาคีเครือข่ายต่อไป
* ผู้ดูแลรับผิดชอบ ประธานคณะอนุกรรมการฯ
วาระที่ 4 เพิ่มเติม
1. การเปิดพื้นที่เยาวชน ผ่านกิจกรรมร่วมกันของเยาวชนแต่ละบ้าน โดยอาจจะเริ่มต้นกลุ่มเล็กๆจาก
เยาวชนที่อยู่ตามบ้านพักของภาคีเครือข่าย ให้ได้มีโอกาสทากิจกรรมร่วมกัน หนุนเสริมพลังของ
เยาวชนร่วมกัน ผ่านหัวข้อกิจกรรม เช่น การลดการตีตราภายในตนเอง ( Self stigma ) , จิต
จริยธรรม โดยอาจจะเชิญคุณพ่อที่ทางานด้านเยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนกิจกรรมด้วย
ฯลฯ
2. การเตรียมความพร้อมเยาวชนทีอ่ ยู่ในความดูแลของแต่ละบ้าน ในเรื่องเพศ การป้องกัน การ
เตรียมความพร้อมก่อนออกไปใช้ชีวิตในสังคม ฯลฯ
----------------------- คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ นาสวดจบการประชุม -------------------------------
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