สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
38 ปี ของการยืนหยัดเพือ่ ผูห้ ญิงและเด็ก

สมาคมฯ
ขอความกรุณาจากท่านได้แนะนา
ญาติสนิทมิตรสหาย เพื่อให้บ้านพักฉุกเฉินได้มีโอกาส
เชิญชวนร่วมทาบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด โดยขอความ
กรุณากรอกรายละเอียดดังนี้
ชื่อ-สกุล.................................................................................................
วัน เดือน ปีเกิด....................................................................................
สถานที่ติดต่อ.......................................................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................
โทรศัพท์................................................................................................
อีเมล......................................................................................................

จากจุดเริม่ ต้นเล็ก ๆ ของกลุม่ ส่งเสริมสถานภาพสตรี
ภายใต้การนาของ คุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ ทีไ่ ด้เปิด
บ้านพักตัวเอง เป็นบ้านพักฉุกเฉินสาหรับผูห้ ญิงและเด็กที่
ประสบความเดือดร้อนเป็นการชัว่ คราว จนบ้าน พักฉุกเฉินหลัง
แรกซึง่ เป็นโครงการร่วมกับสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายฯ
ได้กอ่ สร้างแล้วเสร็จ เริม่ ดาเนินการอย่างเป็นทางการ ตัง้ แต่ปี
2523 เป็นต้นมา
บ้านพักฉุกเฉินหลังแรก ตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ 3 ของอาคาร
สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายฯ เขตดุสติ ซึง่ พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ เสด็จเปิด
บ้านพักฉุกเฉินเป็นทางการเมือ่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2525 ซึง่ ใน
ขณะนัน้ ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
ภายหลังสถานทีค่ บั แคบลงด้วยมีผหู้ ญิงมารับบริการ
เป็นจานวนมาก จาเป็นต้องขยับขยายสถานที่ ซึง่ ได้รบั การ
บริจาคทีด่ นิ จานวน 21 ไร่จาก คุณรวีวรรณ บุณยรักษ์ บริเวณ
ทุง่ สีกนั ดอนเมือง เพือ่ เป็นทีส่ าหรับ สร้างบ้านพักฉุกเฉินหลัง
ที่ 2 รวมทัง้ ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสตรีในปี 2529 ใน
ขณะเดียวกัน นายเรียวอิชิ ซาซากาวา นักธุรกิจชาวญีป่ นุ่ ได้
บริจาคเงินสาหรับก่อสร้างรวมทัง้ จัดตัง้ ก่องทุนเพือ่ ให้สมาคมฯ
ใช้จา่ ยดอกผลในการสร้างชีวติ ใหม่ให้กบั ผูห้ ญิงและเด็กใน
บ้านพักฉุกเฉิน
นอกจากนีย้ งั มี ผูม้ จี ติ ศรัทธามากมาย ทีไ่ ด้ให้การ
สนับสนุนทาให้เกิดอาคารบ้านพักฉุกเฉินหลังที่ 3 อีกอาคาร
หนึง่ เพือ่ ให้บริการแก่ผหู้ ญิงและเด็กทีเ่ ดือดร้อนได้มากขึน้
สมาคมฯ ได้รบั พระกรุณาธิคณุ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จเปิดอาคารบ้านพักฉุกเฉิน 2 และ 3
เมือ่ วันที่ 5 ตุลาคม 2530 และ 18 พฤษภาคม 2538
ตามลาดับ
สิง่ ทีล่ ้าค่ายิง่ สาหรับสมาคมฯคือการที่ พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ ได้ทรงพระ
กรุณารับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
ไว้ในพระอุปถัมภ์
ตัง้ แต่ 24 กุมภาพันธ์ 2531 เป็นต้นมา

โครงการวันเกิด
“ขอวันเกิดของคุณ...ให้
เป็นวันแห่งความหวัง
ของ อีกหลายชีวติ ”

บ้านพักฉุกเฉิน
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
เลขที่ 501/1 ถ.เดชะตุงคะ ซ.เดชะตุงคะ1
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร 0 2929 2301-3 , 0 2929 2308
โทรสาร 0 2566 3481,0 2929 2856
E-mail: info@apsw-thailand.org
www.apsw-thailand.org

โครงการทาบุญวันเกิด
บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

“บ้านพักฉุกเฉิน” เป็นโครงการหนึ่งของสมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและ
เด็กที่ประสบปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาครอบครัว ถูก
ทารุณทาร้ายร่างกายและจิตใจ ถูกข่มขืน บังคับขาย
ประเวณี ค้ามนุษย์ ติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ ถูกทอดทิง้ ฯลฯ
ความช่วยเหลือที่สมาคมฯ ได้ให้นั้นครอบคลุม
ทั้งที่พัก อาหาร การดูแลด้านสุขภาพ การให้คาปรึกษา
แนะนาฟื้นฟูสภาพจิตใจรวมทั้งฝึกอาชีพให้ ในแต่ละวันมี
ผู้หญิงและเด็กที่บ้านพักฉุกเฉินเฉลี่ยประมาณ 80 คน
การดาเนินงานของบ้านพักฉุกเฉินดาเนินมา
อย่างต่อเนื่องกว่า 38 ปี ก็ด้วยความกรุณาและการ
สนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาและให้ความเมตตาแก่
ผู้ด้อยโอกาสเสมอมา
ในวันคล้ายวันเกิดของท่านในปีนี้ พวกเราเชื่อว่า
ท่านมีโอกาสเลือกหาความสุขได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็นรื่นเริงหรือทาบุญให้ทาน สมาคมฯขอถือโอกาสนี้
เสนออีกทางเลือกหนึ่ง ด้วยการให้โอกาสกับผู้หญิงและ
เด็กที่ประสบปัญหาเดือดร้อนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพัก
ฉุกเฉินของสมาคมฯ
ความช่วยเหลือจากท่านได้ให้
ความหมาย ให้ความหวัง ให้ชีวิตใหม่แก่ ผู้หญิงและเด็ก
ที่เดือดร้อนหลาย ๆ คน

“ขอขอบพระคุณทุกน้าใจทีท่ า่ นกรุณาแบ่งปันให้แก่
ผูห้ ญิงและเด็กด้อยโอกาสทีบ่ ้านพักฉุกเฉิน”

รายการรับบริจาค

บริจาคผ่านทาง

ข้าพเจ้า.............................................................................................
ที่อยู่..................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
โทรศัพท์..........................................................................................
อีเมล................................................................................................

เช็คสัง่ จ่ายสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
(โครงการทาบุญวันเกิด)
ธนาณัตใิ นนามสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
(โครงการทาบุญวันเกิด) สัง่ จ่าย ปณ. ดอนเมือง
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ในนามสมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (โครงการทาบุญวันเกิด)
บัญชีธนาคารต่อไปนี้
ธนาคารกรุงเทพฯ จากัด(มหาชน) สาขาสรงประภา
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 059-0-12725-4
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สาขาถนนเชิดวุฒากาศ (ดอนเมือง)
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 105-2-17137-4
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาสรงประภา
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 135-2-000241-6

ขอสนับสนุนกิจกรรมของ บ้านพักฉุกเฉิน
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
จัดเลีย้ งอาหารพิเศษให้แก่ผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน
มูลค่า 2,000 บาท
จัดเลีย้ งขนมหรือผลไม้ให้แก่ผหู้ ญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน
มูลค่า 1,000 บาท
บริจาคค่าเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ให้แก่ผหู้ ญิง และ เด็กที่ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์ เป็นเงิน..................................................บาท
ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กจานวน ......................................ทุน
(ทุนละ 1,000 บาท) รวม...............................................บาท
ให้ทุนฝึกอาชีพสาหรับผู้เดือดร้อนจานวน......................ทุน
(ทุนละ 1,000บาท) รวม................................................บาท
สมทบทุนช่วยบ้านพักฉุกเฉิน (ตามศรัทธา)
บริจาคเพื่อ............................................................................
เป็นเงิน..........................................................................บาท

ลงชือ่ ................................................................................................
(...........................................................................................................)

กรุณาส่งใบแจ้งความจานงนีไ้ ปที่
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ
เลขที่ 501/1 ซ.เดชะตุงคะ1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกนั
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
*เพือ่ ออกใบเสร็จรับเงินบริจาคและจัดส่งให้ทา่ น
*กรณีเมือ่ โอนเงินแล้วกรุณาแนบหลักฐานการโอนเงิน
มาพร้อมใบแจ้งความจานงนีด้ ว้ ย
โทร. 0 2929 2301-7 ต่อ 109, 113 และ 0 2929 2308
โทรสาร 0 2929 2856 , 0 2929 2300
E-mail : info@apsw-thailand.org
Website : www.apsw-thailand.org

