KÊU GỌI ĐỀ XUẤT DỰ ÁN VÒNG TÀI TRỢ I/2016
QUỸ CỘNG ĐỒNG RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN trân trọng gởi đến các tổ chức phi lợi nhuận
có dự án hoạt động tại TP.HCM và các vùng lân cận (Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước,
Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Tiền Giang, Bến Tre và Long An) thông tin về vòng tài trợ
I/2016 của Quỹ Cộng Đồng Rút Ngắn Khoảng Cách với những nội dung sau:
Ngân sách:

Tối đa 50 triệu đồng/1 dự án đề xuất tài trợ

Thời gian:

Dự án thực hiện tối đa 1 năm (bắt đầu dự án từ sau 15/05/2016)

Tiêu chí hợp lệ:
●

Tham gia
website
philoinhuan.or
g:

Đăng ký làm thành viên và công khai thông tin tổ chức tại
Website philoinhuan.org. Sau khi đăng ký và điền đầy đủ thông tin, tổ
chức sẽ tự động trở thành đối tác của LIN.

●

Lĩnh vực:

Bất cứ lĩnh vực nào

●

Địa điểm:

TP.HCM (Gồm cả Hóc Môn và Củ Chi) hoặc các vùng lân cận bao gồm
Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Tiền
Giang, Bến Tre và Long An. Đối với các vùng ngoài TP.HCM, vui lòng
kéo xuống trang 3 để đọc thêm chi tiết về yêu cầu đối với đối tác
ngoại tỉnh.

●

Hồ sơ đề
xuất: (Vui

Hồ sơ bắt buộc:
● Mẫu đơn đề xuất dự án của LIN
● Ngân sách chi tiết (có thể trình bày trực tiếp trong mẫu đơn
hoặc đính kèm)
● Kế hoạch hoạt động chi tiết: hoạt động, thời gian, khuyến
khích cung cấp thông tin về người phụ trách chính (có thể
trình bày trực tiếp trong mẫu đơn hoặc đính kèm)
● Kế hoạch theo dõi và đánh giá dự án (có thể trình bày trực
tiếp trong mẫu đơn hoặc đính kèm)
Khuyến khích tổ chức gửi kèm:
● Khung Logic
● Khảo sát đánh giá nhu cầu dự án
● Báo cáo kết quả dự án tương tự trước đây hoặc dự án thử
nghiệm của tổ chức (nếu có)
● Hình ảnh liên quan

lòng liệt kê
các tài liệu
trong đơn
đề xuất dự
án)

Quy trình nộp đề xuất:
Bước 1: Tham gia website philoinhuan.org nếu tổ chức chưa là thành viên
Bước 2: Xem kỹ những chi tiết của bản Kêu gọi đề xuất dự án này.
Bước 2: Tải Mẫu đơn đề xuất tài trợ vòng I.2016 Rút Ngắn Khoảng Cách.
Bước 3: Hoàn thành và gửi Hồ sơ đề xuất tài trợ về narrowthegap@linvn.org, đặt tiêu
đề (subject) với cấu trúc: Nộp đề xuất dự án vòng I/2016 - Tên Tổ Chức, hạn chót
là 17 giờ chiều ngày 08/04/2016 (Thứ Sáu).
Bước 4: Thư xác nhận Hồ sơ đề xuất dự án đã được nhận sẽ được gửi trong vòng 03
ngày làm việc, nếu quá 03 ngày làm việc mà tổ chức chưa nhận được thư xác nhận vui lòng
chủ động liên hệ về LIN tại 08-3512-0092 (Gặp Quỳnh Anh) hoặc email đến
narrowthegap@LINvn.org
Quy trình đánh giá đề xuất dự án:

Giai đoạn 1: Bản đề xuất dự án được đội ngũ LIN xem xét tính hợp lệ (các tiêu chí về ngân
sách dự án, tham gia website philoinhuan.org, địa điểm và hồ sơ đề xuất)
Giai đoạn 2: Một hội đồng giám khảo là tình nguyện viên chuyên môn sẽ xem xét và đánh giá
các đề xuất dự án bằng một mẫu đánh giá và chấm điểm do LIN cung cấp với
những tiêu chí như sau:
●

●

●

●

●

Tính rõ ràng/Phù hợp: Đề xuất dự án được trình bày rõ ràng, hoạt động
đề xuất phù hợp với mục tiêu của dự án và phù hợp với sứ mệnh của tổ
chức.
Phân tích nhu cầu: Bản đề xuất dự án cung cấp những phân tích và
chứng minh rõ ràng về thách thức mà nhóm đối tượng hưởng lợi mục
tiêu đang phải đối mặt và dự án này có thể giúp họ vượt qua một hoặc
nhiều trong số những rào cản đó như thế nào.
Ngân sách: Chi phí của những hoạt động đề xuất phải hợp lý, hiệu quả và
được phân chia rõ ràng. Ưu tiên những dự án tận dụng nguồn lực địa
phương (cơ sở vật chất, nhân lực, nguồn tài trợ tài chính khác).
Tính bền vững/Có thể phát triển: Ưu tiên cho những phương pháp can
thiệp có thể chứng minh được tiềm năng nhân rộng và/hoặc mở rộng sau
khi thời gian thực hiện dự án kết thúc.
Đo lường kết quả và tác động: Những chỉ số rõ ràng và kế hoạch đo
lường hiệu quả sẽ được đánh giá cao. Bản đề xuất đưa ra phương thức
giải quyết dài hạn sẽ được ưu tiên hơn những dự án đáp ứng nhu cầu

ngắn hạn.
●

Đội ngũ thực hiện dự án: Có chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm liên
quan đến dự án.

●

Mức độ tham gia của cộng đồng tại địa bàn thực hiện dự án: Cộng đồng
bao gồm đối tượng hưởng lợi trực tiếp và đối tượng hưởng lợi gián tiếp
(gia đình của đối tượng hưởng lợi trực tiếp, người dân sống xung quanh
khu vực dự án, chính quyền địa phương…) - Việc tham gia vào dự án có
thể tại một hoặc nhiều giai đoạn: lên kế hoạch, thực hiện, giám sát và
đánh giá dự án. Dự án cần chứng minh được có sự tham gia của cộng
đồng.

Giai đoạn 3:
Các tổ chức nộp đề xuất tài trợ có điểm cao sẽ có cơ hội gặp mặt trực tiếp
với Ban xét duyệt độc lập để trình bày hoặc trả lời câu hỏi về dự án của tổ chức.
Giai đoạn 4:

Công bố kết quả cuối cùng.

Bản Kêu gọi đề xuất dự án này và Mẫu đơn đề xuất tài trợ đều có trên trang web của LIN. Xem
thêm thông tin thêm về những dự án từng nhận tài trợ của Quỹ Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng
Cách tại đây.
Hạn chót nộp đề xuất là 17h00 ngày 08 tháng 04 năm 2016 tại narrowthegap@LINvn.org.
*Yêu cầu đối với đối tác ngoại tỉnh

Để nộp vào các vòng tài trợ của LIN, đối tác ngoại tỉnh của LIN phải đáp ứng tất cả những yêu
cầu sau đây:
-

Đăng ký trở thành đối tác của LIN, vui lòng liên hệ Quỳnh Anh qua số điện thoại 08-35120092 hoặc email npo@linvn.org để biết thêm chi tiết.

-

Bộ công cụ trực tuyến (ít nhất 1 đại diện phải hoàn thành ít nhất 2 bộ công cụ mỗi năm,
trong trường hợp NPO gặp khó khăn về kết nối Internet, LIN sẽ hỗ trợ thông qua DVD
hoặc USB đối với bộ công cụ Phát triển tổ chức).

-

Đã đăng kí và cập nhật thông tin thường xuyên trên www.philoinhuan.org và
www.ongxanh.org

-

Phải đăng tuyển ít nhất 1 cơ hội tình nguyện/1 năm trên www.ongxanh.org (Ưu tiên:
Những yêu cầu tình nguyện liên quan tới dự án đang nhận tài trợ từ LIN)

-

Tham gia ít nhất 1 lần cuộc họp chia sẻ đồng đẳng 1-1 với đội ngũ LIN

-

Sẵn sàng chào đón những chuyến thăm dự án nửa ngày hay một ngày của nhân viên LIN
và/ hoặc các nhà tài trợ trong suốt quá trình thực hiện dự án được LIN tài trợ.

