หลักการและแนวทางปฏิบัตใิ นการสมัคร
ยูนิเซฟ เน็กซ์ เจน แชมป์ เปี้ ยน ปี 2563

ยูนิเซฟ เน็กซ์ เจน ประเทศไทย
“ในการเข้ าร่ วมกับยูนิเซฟ เน็กซ์ เจน คุณจะเป็ นผู้สร้ างโอกาสและเป็ นผู้ให้ ที่ยงิ่ ใหญ่
แก่เด็กทุกคน – โดยเฉพาะอย่ างยิง่ เพือ่ กลุ่มเด็กที่เปราะบางที่สุดในโลก –
ได้ รับโอกาสที่เท่ าเทียมกันในชีวิต”
#UNICEFNextGenThailand

หลักการและแนวทางปฏิบตั ิในการสมัคร
ยูนิเซฟ เน็กซ์ เจน แชมป์ เปี้ ยน ปี 2563

เราจะสามารถสร้ างความเปลีย่ นแปลงที่ยิ่งใหญ่ เพื่อเด็กๆ ทุกคนได้ อย่างไร?
ยูนิเซฟ เน็กซ์เจน คือ กลุ่มผูน้ าํ ผูป้ ระกอบการ และนักนวัตกรรมรุ่ นใหม่ ซึ่งได้อทุ ิศทรัพยากร ความมุ่งมัน่ และพลังของตนเองเพื่อ
สนับสนุนการทํางานของยูนิเซฟเพื่อช่วยชีวิตเด็ก สมาชิกเน็กซ์เจนจะระดมเครื อข่าย และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผคู ้ นรุ่ นเดียวกัน เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่ วมในฐานะตัวแทนของเด็กกลุ่มเปราะบางที่สุดในโลก
เป้ าหมาย: เน็กซ์เจนจะเป็ นผูร้ ิ เริ่ มในการระดมทุน 4.5 ล้านบาท ภายในปี 2563-2564 เพื่อต่อสู ้กบั โควิด-19 และสนับสนุนโครงการที่
เป็ นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนในประเทศไทย
บทบาทหน้ าที่ของแชมป์ เปี้ ยน:
•
บริ จาค 2,500 บาท/เดือน หรื อ 30,000 บาท/ปี
•
จัดกิจกรรมอย่างมุ่งมัน่ และตั้งใจ เพื่อให้สมาชิกเน็กซ์เจนและกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู ้และความสนุก อย่างน้อย ปี ละ
1 ครั้ง เพื่อระดมทุน หรื อ สร้างเครื อข่าย
•
เข้าร่ วมการประชุมกับทีมแชมป์ เปี้ ยนและสมาชิกเน็กซ์เจน 3 ใน 4 ครั้ง ต่อปี
•
มีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมเน็กซ์เจน อย่างน้อย 2 ครั้ง
•
ร่ วมประชุมประจําปี กับเจ้าหน้าที่ขององค์การยูนิเซฟ
•
ทําการแนะนํายูนิเซฟให้แก่เพื่อนและครอบครัวที่อาจจะสนใจในโครงการต่างๆ ของยูนิเซฟอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี
•
เผยแพร่ เรื่ องราวเกี่ยวกับการทํางานเพื่อเด็กของยูนิเซฟ ทั้งในด้านความสําเร็ จ ความก้าวหน้า และความท้าทาย
ทักษะและประสบการณ์
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ทํางานเป็ นทีม และความเป็ นผูน้ าํ เป็ นคุณสมบัติที่จาํ เป็ นของบทบาทนี้ แชมป์ เปี้ ยนเป็ นผูท้ ี่มี
ทรัพยากร มีความกระตือรื อร้น และมีพลังพร้อมในการริ เริ่ มงาน รวมถึงมีความสามารถในการบริ หารจัดการ สามารถจัดลําดับ
ความสําคัญของงานหลายๆ อย่างได้ และทํางานอย่างอิสระ ผูส้ มัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสนใจและความรู ้
เกี่ยวกับสิ ทธิเด็ก
ผูส้ มัครแชมป์ เปี้ ยน ต้องเป็ นผูท้ ี่ทาํ งานเป็ นทีม เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนภารกิจของยูนิเซฟ มีแรงจูงใจและความกระตือรื อร้นสู ง
ผูส้ มัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องพร้อมที่จะร่ วมเดินทางไปกับพวกเรา ในเดือนกรกฎาคม 2563 เป็ นเวลาหนึ่งปี และ สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ในการเข้าร่ วมกิจกรรมของเน็กซ์เจนตามบทบาทของตน
คุณสมบัติอื่นๆ
•
มีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาระดับโลกอันซับซ้อนที่เด็กในโลกนี้กาํ ลังเผชิญอยู่
•
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยีย่ ม
•
มีความสามารถในการพัฒนาความคิดเชิงรุ กและกลยุทธ์การขยายงานเชิงรุ ก
•
มีทกั ษะความคิดสร้างสรรค์ที่แข็งแกร่ ง
•
เป็ นนักคิดเชิงกลยุทธ์
•
มีความสามารถในวางแผนกิจกรรมและการระดมทุน (จะได้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ)
การปฏิบตั ิภาระกิจในครั้งนี้ จะเป็ นไปในลักษณะอาสาสมัคร ยูนิเซฟไม่สามารถจ่ายค่าจ้างหรื อค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่อาสาสมัครได้
โดยในการเข้าร่ วมกับทีมเน็กซ์เจน คุณจะเป็ นผูส้ ร้างโอกาสและเป็ นผูใ้ ห้แก่เด็กทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กๆ กลุ่มเปราะบางที่สุด
ในโลก ได้มีโอกาสที่เท่าเทียมกันในชีวิต

ในการเข้ าร่ วมกับเราในระยะเวลา 1 ปี นี้ ทีมยูนิเซฟ เน็กซ์ เจน จะมีโอกาสที่จะ
•

เรียนรู้ : ร่ วมหารื อกับผูเ้ ชี่ยวชาญในประเด็นต่างๆ ที่มีผลกระทบกับเด็กในประเทศไทย

•

สร้ างเครื อข่ าย : เชื่อมโยงและรับฟังจากเจ้าหน้าที่ของยูนิเซฟ และสร้างเครื อข่ายกับกลุ่มเพื่อนๆ ที่เชื่อในสิ่ งเดียวกัน

•

มีอทิ ธิพลทางความคิด : พบผูท้ ี่มีความคิดเหมือนกันและแชร์วิสยั ทัศน์เดียวกัน เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าเพื่อเด็กใน
ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ

•

เข้ าร่ วม : สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผอู ้ ื่นโดยสนับสนุนการมีส่วนร่ วมจากทุกๆ คน ในทุกๆ ภาคส่วน อันจะก่อให้เกิด
ความยุติธรรม และความเจริ ญรุ่ งเรื องของประเทศชาติและโลกของเรา

วิธีการสมัคร
a) สมัครในระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2563
b) ผูส้ มัครจะต้องส่งจดหมายแนะนําตัวพร้อมประวัติส่วนตัว โดยในจดหมายแนะนําตัวนั้นจะต้องกล่าวถึงประเด็นต่างๆ
เพื่อตอบคําถามดังต่อไปนี้
•
อะไรเป็ นแรงบันดาลใจให้คุณเข้าร่ วมกับยูนิเซฟ ในฐานะยูนิเซฟ เน็กซ์เจน แชมป์ เปี้ ยน
•
คุณมีประสบการณ์และทักษะทางด้านใดที่จะช่วยยูนิเซฟเน็กซ์เจนให้ประสบความสําเร็ จ
•
อะไรคือสิ่ งที่คุณต้องการประสบความสําเร็ จไปกับยูนิเซฟเน็กซ์เจน
c) ส่งจดหมายแนะนําตัวพร้อมประวัติส่วนตัวมาได้ที่ อีเมล์ THL-UNICEFNextGen@unicef.org ภายใน 15 กรกฎาคม 2563
มาร่ วมกับยูนิเซฟเน็กซ์ เจนวันนี้ เพื่อสร้ างความเปลีย่ นแปลงให้ แก่ชีวติ พวกเด็กๆ ทุกคน !
ติดต่อเราได้ที่
องค์ การยูนิเซฟ ประเทศไทย
19 ถนนพระอาทิตย์, แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร, กรุ งเทพฯ 10200, ประเทศไทย
โทร: (+66 2) 356 9299
อีเมล์: THL-UNICEFNextGen@unicef.org
www.unicef.org/thailand/nextgen

