คูม่ อื กิจกรรม
สำ�หรับชุมชน
ข้างล่างนี ้ เป็ นแนวคิดบางอย่างที่พวกเราทุกคนสามารถนำ �ไปปฏิบัติ ได้เพื่อส่ง
เสริมทัศนคติและพฤติกรรมที่มีความเคารพนั บถือในชุมชนท้องถิ่นของเรา
กิจกรรม

งานประชุม/อบรม/สัมมนา

ใช้ประโยชน์ จากเครือข่ายของคุณและ
แบ่งปันสิง่ ที่คุณทำ�

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในชุมชน

ชุมชนและกลุ่มทัง้ หลายมีความแตกต่างกัน การเข้าถึง
เครือข่ายของคุณอาจเป็ นวิธีทด่ี ี ในการแบ่งปันแนวคิดและ
ศึกษาสิ่งที่ผู้อ่น
ื ในชุมชนของคุณกำ�ลังทำ�อยู่
คุณสามารถ
› สร้างเครือข่ายและพันธมิตรเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของ
คุณกับผู้ท่อี ยู่ ในเครือข่ายและกระตุน
้ ให้พวกเขาเข้าร่วม
› ค้นหาสิ่งที่คนอื่น ๆ ในกลุ่มของคุณกำ�ลังทำ� เพราะสิ่ง
เหล่านี ้อาจเหมาะสำ�หรับชุมชนของคุณเอง
› แบ่งปันข้อมูลและแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ respect.gov.
au ลงในจดหมายข่าวท้องถิ่นหรือสิ่งตีพิมพ์อ่น
ื ๆ ที่คณ
ุ
สมัครเป็ นสมาชิก
› บรรจุเรือ่ งนี ้เป็ นวาระการประชุมในการประชุมหรือ
รายงานการประชุม
› นำ �บทเรียนที่คณ
ุ จัดเตรียมให้ผู้อื่นกลับไปยังครอบครัว
ของคุณ

กิจกรรมนี ้ เหมาะกับใคร

การชุมนุ มของกลุม่ ผูม้ คี วามเชือ่ ศรัทธาเฉพาะกลุม่
สภาท้องถิน
่ โรงเรียน และกลุม่ ทุกรูปแบบและทุกขนาด

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารในชุมชนเป็ นวิธีท่ดี ท
ี ่ี
ทำ�ให้ชุมชนในวงกว้างมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับ
ความเคารพนั บถือ การนำ �สมาชิกจากทุกแห่งในชุมชนของ
คุณมารวมกัน ทำ�ให้คณ
ุ สามารถพัฒนาแผนปฏิบัตเิ พื่อ
สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านบวกในพืน้ ทีข่ องคุณ
คุณสามารถ
› เชิญชวนผู้ที่มีอิทธิพลต่อคนหนุ่ มสาวให้เข้าร่วมเช่น
นายจ้างและผู้นำ�ด้านธุรกิจ ครู โค้ชกีฬา และสมาชิกของ
องค์กรชุมชนอื่น ๆ
› เชิญผู้ที่เป็ นที่รจู้ ักในชุมชนของคุณเช่น สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น
› แบ่งปันข้อมูลต่างๆและวิดี โอของโครงการรณรงค์หยุด
ยัง้ ความรุนแรงที่จุดเริม
่ ต้น(Stop it at the Start) เพื่อส่ง
เสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนั กถึงทัศนคติของตัวเอง
และพิจารณาผลกระทบและอิทธิพลที่มีตอ่ คนหนุ่ มสาว
ในชีวติ ของพวกเขา
› ร่วมกันระดมความคิด ค้นหากิจกรรมภาคปฏิบัตเิ พื่อ
ส่งเสริมความเคารพนั บถือในชุมชนท้องถิ่นของคุณ
แนวคิดดังต่อไปนี ้อาจช่วยให้คณ
ุ เริม่ ต้นได้

กิจกรรมนี ้ เหมาะกับใคร

กลุ่มหรือองค์กรในชุมชนของคุณ

คู่มือกิจกรรม สำ�หรับชุมชน
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กิจกรรม

จัดงานเลีย้ งน้ำ�ชายามเช้าหรือบ่าย

ผลักดัน “การเปลี่ยนแปลงในทุกระบบที่
้ เป็ นองค์กร”
ประกอบกันขึน

การทานอาหารร่วมวงกันอย่างเป็ นกันเองถือเป็ นวิธีท่ท
ี ำ�ให้
คนมารวมตัวกันได้ทุกยุคสมัย การเลีย้ งน้ำ�ชายามเช้าหรือ
ตอนบ่ายเป็ นวิธีท่งี ่ายที่จะให้คนมารวมตัวกันและพูดคุย
เกี่ยวกับความเคารพนั บถือ
คุณสามารถ
› เชิญผู้บรรยายมาพูดหรือดำ�เนิ นการสนทนาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ท่มี ีความเคารพนั บถือ หรือบทบาทของ
ผู้ ใหญ่ท่มี ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านบวกในคนหนุ่ มสาว
› เชิญผู้นำ�ภายในองค์กรพูดคุยเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของ
พวกเขาในการสร้างวัฒนธรรมที่มีเคารพนั บถือในองค์กร
หรือกลุ่ม
› จัดหาโปสเตอร์และข้อมูลไว้ ในสถานที่ท่ผี ู้คนหยิบไป
อ่านได้

กิจกรรมนี ้ เหมาะกับใคร

โรงเรียน กลุม่ ในชุมชน สถานทีท่ �ำ งาน สโมสรกีฬา และ
การชุมนุมของกลุม่ ผูม้ คี วามเชือ่ ศรัทธาเฉพาะกลุม่

การสร้างแนวทาง “การเปลี่ยนแปลงในทุกระบบที่ประกอบ
้ เป็ นองค์กร” เป็ นวิธีท่ีดท
ี ่สี ่งเสริมให้เกิดความ
กันขึน
เคารพนั บถือในกลุ่มหรือองค์กรของคุณ
คุณสามารถ
› สร้างนโยบายเกี่ยวกับการเคารพนั บถือและพฤติกรรมที่
แสดงความเคารพนั บถือขององค์กรหรือกลุ่มในชุมชน
ของคุณ
› ส่งเสริมนโยบายใหม่เป็ นการภายในด้วยการปิ ดโปสเตอร์ ใน
ห้องพักทานอาหาร หรือลงบทความในจดหมายข่าวภายใน
› เชิญผูบ้ รรยายมาพูดและดำ�เนิ นการสนทนาเกีย่ วกับความ
สัมพันธ์ทม่ี คี วามเคารพนั บถือ หรือบทบาทของผู้ ใหญ่ทม่ี ี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านบวกในคนหนุ่มสาว

กิจกรรมนี ้ เหมาะกับใคร

ธุรกิจขนาดเล็ก สโมสรกีฬา กลุ่มในชุมชน และ
โรงเรียน
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งานประชุม/อบรม/สัมมนา

จัดการแข่งขันกีฬานั ดพิเศษเพื่อ
สนั บสนุ นความเคารพนั บถือ

เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะที่มีอยู่เดิม

จัดการแข่งขันกีฬานั ดพิเศษเพื่อสนั บสนุ นความเคารพ
นั บถือเป็ นวิธีท่สี นุ กและง่ายต่อการแพร่กระจายข้อมูลใน
หมู่ผู้เล่น สมาชิก และผู้ปกครอง
คุณสามารถ
› จัดฝึ กซ้อมเป็ นกรณี พิเศษเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรม
ที่เคารพนั บถือกับทีม
› โฆษณาการแข่งขันกีฬานั ดพิเศษ ‘นั ดน่ าเคารพนั บถือ’
ในจดหมายข่าวของทีมหรือบนโซเชียลมีเดียและรวม
ลิงก์ ไปยังแหล่งข้อมูลของเว็บไซต์ respect.gov.au ด้วย
› จัดเต้นท์ข้อมูลในวันแข่งขันเพื่อแจกข้อมูลและเอกสาร
ต่างๆจากเว็บไซต์ respect.gov.au ให้แก่ผู้ปกครอง
› ถ้าเป็ นไปได้ ให้จดั การแข่งขันกีฬานั ดพิเศษตรงกับวัน
หรือเหตุการณ์ ทเี่ หมาะสมเช่น วันยุตคิ วามรุนแรงต่อสตรี
สากล (International Day for the Elimination of Violence
Against Women) ซึง่ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน

งานและกิจกรรมของชุมชนเป็ นโอกาสที่เหมาะที่จะพูดคุย
เกี่ยวกับความเคารพนั บถือ เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ
้ ที่ของคุณ คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่
ที่มีอยู่เดิมในพืน
คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงได้ตามปกติ
คุณสามารถ
› เข้าร่วมวันตลาดชุมชน งานออกร้านของโรงเรียน
เทศกาล หรือคอนเสิรต์ โดยการตัง้ แผงเพื่อแจกข้อมูล
และพูดคุยกับผู้เข้าร่วมงานเกี่ยวกับความเคารพนั บถือ
่ ยวข้
่ องโดยจัดกลุมย่
› เข้าร่วมการสัมมนาทีเกี
่ อยในหัวข้อทัศนคติ
ทีข่ าดความเคารพนับถือได้รบั การปลูกฝังในวัยเด็กได้อย่างไร
่ วกเราทุกคนสามารถสร้างอิทธิพลด้านบวก
และวิธกี ารทีพ
› ร่วมงานกับสมาคมผูป้ กครองและครูของโรงเรียนเพือ่ จัด
ผูบ้ รรยายเข้าร่วมประชุมหรือการประชุมของโรงเรียน หรือ
แชร์เอกสารข้อมูลของโครงการรณรงค์หยุดยังความรุ
้
นแรง
ทีจ่ ดุ เริม่ ต้น เช่นวิดี โอ ‘What comes to mind’ เพือ่ แสดงให้
เห็นว่าเรามีอทิ ธิพลต่อทัศนคติของเยาวชนอย่างไร

กิจกรรมนี ้ เหมาะกับใคร

กิจกรรมนี ้ เหมาะกับใคร
สโมสรกีฬา

กลุ่มในชุมชน การชุมนุ มของกลุ่มผู้มีความเชื่อ
ศรัทธาเฉพาะกลุ่ม สภาท้องถิ่น
คู่มือกิจกรรม สำ�หรับชุมชน
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