Consumer Health Foundation
dedicated to making a
difference in the health of
the community
የልገሳ ማስታወቂያ
ስለ ኮንስዩመር ሄልዝ ፋውንዴሽን
የደንበኞች ጤና ፋውንዴሽን (CHF) ጥቁር ህዝቦች እና የአብዛኛው የአለም ህዝቦች ጤናማ ፣ የተትረፈረፈ እና
በሚያምር ኑሮ እንዲኖሩ እንዲሁም ፣ እራሳቸውን በራሳቸው በሚወስኑ ማህበረሰቦች ውስጥ ከማህበራዊ ፣
ኢኮኖሚያዊ እና ርዕዮተ ዓለማዊ ጥቃቶች ነፃ የሆነ ክልል እና ሐገርን እውን ለማድረግ ነው።
ራዕያችንን ለማሳካት በዋሽንግተን ዲሲ ክልል ውስጥ የሚኖሩ ጥቁር እና አብዛኛው የአለም ሕዝብን የሚወክሉ
የማህበረሰቡን እባላት አመራር እና ሙያዊነት ላይ ያቶከረ አሰራር ማእከል በማድረግ ነው። ፀረ-ጥቁር ዘረኝነትን እና
ሌሎች የመገናኛ አድሎአዊ ጉዳቶችን የሚያስቀጥሉ ተቋማትን እና መዋቅሮችን ለማወክ የበጎ አድራጎት ፣ ለትርፍ
ያልተቋቋሙ እና የመንግስት ሀብቶች እንዴት እንደተሰማሩ ለመቀየር ግንኙነቶችን እንገነባለን ፡፡ ስልጣንን እና ውሳኔን
በማጋራት እንዲሁም ፍትህን ለመጠየቅ እና ለማሳካት የህዝቡን ኃይል የሚገነቡ ድርጅቶችን እንደግፋለን ፡፡ ሌሎች
ለመውሰድ ፈቃደኛ ያልሆኑትን ውሳኔዎችን ለመውሰድ እናም ደፋር ሀሳቦችን ለመዝራት እና ፈጠራን ለመቀስቀስ
ዝግጁ ነን ፡፡ የራሳችንን እውነት በመናግር ለልላው ማህረሰብ ክፍል እውነታቸውን ለመናገር የሚያስችሉ መድረኮችን
በመደገፍ ለራሳችንን ፈውስ እንዲሁም ለማሕረሰቡ ፈውስ እናመቻቻለን።
በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ CHF በቦርዱ መዋቅር ፣ በለጋሽነት እና በአቅም ግንባታ መርሃግብሮች ፣ በመገናኛዎች እና
በፈውስ የፍትህ ስራዎች ውስጥ የህብረተሰቡ ተሳትፎን እያካተተ ይገኛል ፡፡

የእርዳታ አሰጣጥ ስትራቴጂ
አሳታፊ የገንዘብ ድጋፍ አሰጣጥ
CHF ለህብረተሰባችን የኃይል ድጋፍ መርሃግብር አሳታፊ የእርዳታ አሰጣጥ ዘዴን ተግባራዊ እያደረገ ነው ፡፡
አሳታፊ የገንዘብ ድጋፍ አሰጣጥ የውሳኔ ሰጭነት ስልጣንን ድርጅቱ ሊረዳቸው የተቋቋመው ያማህረሰብ አባላት
ራሳቸው እንዲወስኑ ሃላፊነት ይሰጣቸዋል - ይህ ሃላፊነት ከእነዚህ ውሳኔዎች በስተጀርባ ያለውን ስትራቴጂ እና
መመዘኛዎች ይጨምራል፡፡ (ምንጭ-በአንድነት መወሰን-ኃይልን እና ሀብቶችን በተሳትፎ ድጋፍ በመስጠት ፣
ከግራንትክራፍት)
በእርዳታው ላይ የሚወስነው ኮሚቴ በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ፣ በፕሪንስ ጆርጅ እና በሜሪላንድ ከሚገኙት
ሞንትጎመሪ ወረዳዎች እና ከሰሜን ቨርጂኒያ የተውጣጡ የህብረተሰብ አባላትን ያቀፈ ሲሆን የዘር እጦቶችና የኑሮ
ልምዶች ያሏቸው ሲሆን በማሕረሰብ ማደራጀት እና መብት ሙገቻ ላይ የተሰማሩ ናቸው፡፡

የገንዘብ ድጋፍ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ድርጅቶች
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CHF ለሚከተሉት ድርጅቶች የገንዘብ ድጋፍ ይሰጣል
• ለዘር እኩልነት ተደራጅተው ተግባራዊ ስራ የሚሰሩ
• ማህበረሰቡን ማደራጀት ወይም የማህበረሰብ ተሳትፎን ያሚያስተባብሩ
• ለመብት ተሟጋች ድርጅቶች፡፡
አነስተኛ ገቢ ያላቸው ታካሚዎች / ደንበኞች ፣ ሰራተኞች ፣ የማህበረሰብ አባላት ፣ ስደተኞች እና ሌሎችም
ለማደራጀት ትብብር ያደርጋል። በተጨማሪም በአካባቢው በስቴት እና በክልልሉ በዘር እኩልነት መነፅር የመብት ሙገቻ
ስልቶችን የሚጠቀሙ ማኅበረሰብን መሠረት ያደረጉ ድርጅቶችንና ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች ድጋፍ ያደርጋል ፡፡
እኛ የምናስበውን ለውጥ ለማሳካት ለአከባቢ ፣ ለክፍለ-ግዛት እና ለክልል የፖሊሲ ለውጥ እና ሥርዓቶች ማሻሻያ
ለመሟገት መቆሙ አስፈላጊ ነው። ለኛ የመብት ተሟጋች አገልግሎት ናቸው ብለን የምንወስደው የአካባቢያዊ ፣
የክልል እና የክልል የፖሊሲ ለውጥ ለመፍጠር እና በዋሽንግተን ዲሲ ክልል ውስጥ ጥቁር ፣ ተወላጅ ፣ ላቲንክስ ፣ ኤሺያ
ፓስፊክ ደሴት እና የቀለማት ማህበረሰቦችን የሚጠቅሙ የስርዓት ማሻሻያዎችን ለመፍጠር የሚደረግ ጥረት ነው ፡፡
የመብት ተሟጋች ተግባራት በዝቅተኛ ገቢ ባሉ ሰፈሮች ውስጥ በነዋሪዎች መካከል የህብረተሰብ ተሳትፎን ማዋቀር
እና ማደራጀት ፣ የፖሊሲ ምክሮችን ማዘጋጀት ፣ የፖሊሲ አተገባበር እና ክትትል ፣ የበጀት እና የፖሊሲ ትንተና ፣
ጥምረት ወይም የኔትዎርክ ግንባታ ፣ ስብሰባዎች ፣ የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ እና በልዩ ልዩ ቡድኖች መካከል የጋራ
ችግሮችን መፍታት ሊያካትቱ ይችላሉ ፡፡

የድጋፍ መጠን
የገንዘብ ድጎማ ከ $15,000- $20,000 ዶላር ለአንድ ዓመት ይሖናል ፡፡ በታቀደው ሥራ ላይ በመመስረት CHF
አጠቃላይ የድጋፍ ድጎማዎችን ሊሰጥ ይችላል።

ብቁነት
• በሀገር ውስጥ የገቢ ሕግ ቁጥር 501 (c) (3) መሠረት ከቀረጥ ነፃ የሆነ ሁኔታ ያላቸው ለትርፍ ያልተቋቋሙ
ድርጅቶች ፡፡
• በዋሺንግተን ዲሲ ከተማ ዋና ከተማ መሆን አለበት-የኮሎምቢያ ወረዳ ፣ ፕሪንስ ጆርጅ እና በሜሪላንድ ውስጥ
የሞንትጎመሪ ወረዳዎች እና ሰሜን ቨርጂኒያ

የጊዜ ገደብ
ፕሮፖዛሎችን የማስረከቢያ ቀን እስከ ጁላይ16 ነው፡፡
የተሟሉ ፕሮፖዛሎችን ለማስርከብ (በጽሁፍ ወይም በቪዲዮ ማድረግ ይቻላል) በኢሜል ለ
ria@consumerhealthfdn.org ወይንም kallen@consumerhealthfdn.org ይላኩ፡፡ ፕሮፖዛል በማንኛውም
ቋንቋ ሊቀርብ ይችላል ፡፡ ለእርስዎ የበለጠ ተደራሽ የሆነ ፕሮፖዛል ለማስረከብ ሌላ መንገድ ካለ እባክዎ ለማሳወቅ
ከተጠቀሰው የጊዜ ገደብ በፊት ያነጋግሩን።

የመረጃ ክፍለ ጊዜ
ስለ ጭኅF ስትራቴጂክ እቅድ እና ስለ ፕሮፖዛል ጥያቄ ለመወያየት የመረጃ ክፍለ ጊዜ እንይዛለን ፡፡ እባክዎ ከዚህ በታች
ይመዝገቡ ፡፡
ቀን / ሰዓት-

ቦታ-

ሜይ 6 ቀን 2021
10am -11፥30am
እዚህ ይመዝገቡ
የቪድዮ ኮንፈረንስ አገናኝ ከተመዘገቡ በኋላ ይቀርባል ፡፡

የፕሮፖዛል መመሪያዎች

ሀ. መግለጫ (እባክዎን የመግለጫውን ክፍል በአንድ ገጽ ይገድቡ)
1) የድርጅቱ ስም ፣ አድራሻ ፣ የስልክ ቁጥር እና የዌብሳይት አድራሻ
2) የሥራ አስፈፃሚ ዳይሬክተር እና / ወይም መሪ የኢሜል አድራሻ እና የስልክ ቁጥር
3) ከጥቁር ፣ ከአገሬው ተወላጅ ፣ ከላቲንክስ ፣ ከእስያ ፓስፊክ ደሴት እና ከቀለማት ማህበረሰቦች ጋር የዘር
እኩልነትን እና ተሳትፎን እንድሚያራምድ ለማሳየት የድርጅቱን አደረጃጀት እና ስለ መብት ተሟጋችነቱ ስራ
አጭር መግለጫ ያቅርቡ።

ለ. የድርጅቱን ሰራተኞች እና የቦርድን ስብጥር የሚያሳይ መረጃ ያቅርቡ።
ዘር / ጎሳ
(እንደአስፈላጊነቱ ዓምዶችን ያክሉ)

እባክዎ የሰዎችን
ቁጥር ያቅርቡ
(% አይደለም)

አፍሪካዊ
አሜሪካዊ

ላቲን

ኤሺያዊ /
የፓስፊክ
ደሴት

ሠራተኞች
የዳይሬክተሮች
ቦርድ

ሐ. ፋይናንስ
• የድርጅት በጀት
• የፕሮጀክት በጀት (የሚመለከተው ከሆነ)

ነጭ

ቅይጥ
ዘር/ጎሳ

ፆታ
(እንደአስፈላጊነቱ
ዓምዶችን ያክሉ)

ሌላ

ሴት

ወንድ

የፆታ ግንዛቤ

ፆታ
ኤልጂቢቲ

