SHIP Вказівки щодо подання заявок на отримання місцевих
міні-ґрантів - 2021
Відділ громадського здоров’я округу Анока (відділ громадського здоров’я) радий надати можливість місцевим
мікрорайонам та громадським організаціям подати проектні пропозиції щодо отримання фінансування від
Товариства з питань покращення стану здоров’я населення в штаті (Statewide Health Improvement Partnership SHIP). Наша мета - надати стійкі можливості для соціальних зв’язків з допомогою здорового харчування, фізичн их
занять, доброго самопочуття, та зменшення споживання тютюнових виробів безпосередньо громадам, де
проживають особи, які не мають доступу до цих можливостей. Співробітники SHIP округу Анока готові допом огти
на кожному етапі процесу подання заявки, тому, будь ласка, не соромтеся звертатися на адресу
SHIP@co.anoka.mn.us з будь-якими запитаннями або проханнями щодо підтримки. За необхідності вам на
допомогу будуть надані послуги перекладача.
Часові рамки:
• Заявки приймаються: січень - березень 2021 року
• Граничний строк подачі заявок: 31 березня 2021 року
• Повідомлення про присудження ґранту: 14 квітня 2021 року
• Період фінансування проекту: 1 травня - 31 жовтня 2021 року
• Остаточний звіт та ревізія: жовтень - 30 листопада 2021 року
Усі проектні заявки повинні містити принаймні одну зміну в статуті, системі чи середовищі організації /
установи:
• Статут: затвердження статуту, постанов чи правил в рамках організації
Приклад: створення або оновлення діючої тютюнової політики, яка б включала вейпінг
• Системи: зміна «звичних шляхів проведення справ».
Приклад: підтримка запуску програми CSA(Community Supported Agriculture) чи фуд-банку або
впровадження організованих занять для фізичного розвитку
• Середовище: зміну у соціальному, економічному чи фізичному середовищі.
Приклад: створення пункту оренди велосипедів або встановлення автомату для наповнення пляшок
водою для покращення доступу до питтєвої води
SHIP Тематичні напрямки фінансування
Проектні заявки повинні зосередитись принаймні на одному із наступних тематичних напрямків.
• Здорове харчування. Заохочення споживання більшої кількості овочів та фруктів і споживання меншої
кількості солі, насичених жирів або доданого цукру в продуктах харчування та напоях. Підтримка грудного
вигодовування та усунення перешкод для грудного вигодовування будуть включені в цю категорію.
• Фізична діяльність. Збільшити доступ до місць активного дозвілля та активного пересування.
• Здоров’я. Збільшити підтримку позитивного психічного здоров'я та стійкості сили духу мешканців.
• Життя без тютюну. Заохочення здорового способу життя без паління/вейпінгу.
ВИМОГИ
• Проект повинен знаходитися в окрузі Анока, штат Міннесота.
• Заповнену заявку необхідно подати до 31 березня 2021 року.
• Пріоритет надаватиметься тим проектам, які підтримують групи населення з гіршим станом здоров'я в
порівнянні з іншими. До таких груп можуть належати різні расові / етнічні групи, біженці / іммігранти,
ветерани, особи з обмеженими можливостями, сім’ї з низьким доходом та люди похилого віку (65+),
тощо.
• Обрані для ґранту проекти повинні надавати обновлення щодо статусу проекту, включаючи (але не
обмежуючись) терміни, витрати по бюджету і заходи, на протязі 5-10 робочих днів з моменту подачі
запиту.

•
•

Проводити оцінювання діяльності та надавати зібрані дані. Співробітники SHIP готові допомогти в процесі
оцінки, включаючи планування та збір даних.
Надсилати відгуки (включаючи фотографії, цитати, відео, тощо), які висвітлюють ваш проект.

Рішення та суми фінансування:
Остаточне рішення про присудження міні-ґрантів буде повідомлене заявникам до 14 квітня 2021 року.
Максимальна сума міні-ґранту на проект складає $3000. Усі закупівлі здійснюватимуться співробітниками SHIP
округу Анока після затвердження проектного бюджету. Остаточні рішення базуватимуться на перегляді поданих
проектних заявок, рекомендаціях округу Анока та Департаменту охорони здоров’я штату Міннесота та наявності
коштів.
Використання коштів: Статті бюджету мають бути безпосередньо пов’язані з змінами в статуті, системі чи
середовищі організації / установи. Кошти не можуть бути використані для фінансування нестабільних програм та
заходів, які не є частиною розширеного узгодженого плану покращення добробуту громади.
• Приклади прийнятних статей бюджету:
o Матеріали та обладнання для запуску або розширення діючих програм – садово-городній інвентар,
матеріали / обладнання для занять кулінарією, велопарк, тощо.
o Витрати на навчання, безпосередньо пов’язане з проектом, наприклад навчання за програмою Walk
Bike Fun, Тai Ji Quan, тощо.
o Транспорт - ваучери на оплату пального та квитки на громадський транспорт
• Приклади недопустимих статей бюджету:
o Проекти капітального ремонту / будівництва
o Загальні витрати на обслуговування
o Транспортні засоби
o Розіграші
o Одноразові заходи - проекти повинні бути постійними та діючими
Будь ласка, зв'яжіться з SHIP@co.anoka.mn.us, якщо у вас є питання щодо прийнятності статей бюджету.

Приклади діяльності (не все включено)

•

•

Здорове харчування
o Створити правила / рекомендації, які б забезпечували доступність здорової їжі під час громадських
заходів
o Оновити торгові автомати, які б гарантували здорові варіанти їжі за тією ж або нижчою ціною, як і
некорисні для здоров'я варіанти їжі
o Створити місця для доступних перекусів з можливістю вибору здорової їжі
o Підтримати запуск програми CSA Community Supported Agriculture) або фуд-банку
o Покращити доступ до питтєвої води, наприклад придбати автомат для наповнення пляшок водою
o Започаткувати «грядки для спільноти»
o Створити кімнати матері і дитини в громадських місцях для грудного годування
o Розширити доступ культурно-специфічних продуктів харчування характерних для певних етнічних груп
населення
o Інше: _________________________
Фізична діяльність
o Створити бібліотеку спільного користування обладнанням для фітнесу / фізичної діяльності (наприклад,
обладнання для футболу, фітнес-класів або велоспорту)
o Виділити місце для активного дозвілля
o Придбати велосипедні стелажі та / або станції ремонту
o Скласти карту пішохідних маршрутів на території місцевості чи району
o Зорганізувати заняття для фізичного розвитку (наприклад, групи для спільних прогулянок, заходи для
молоді, тощо)
o Створити умови для фізичних занять характерних для різних етнічних груп
o Інше: _________________________

•

Здоров’я
o Сприяти розвитку партнерських зв’язків з місцевими працівниками медичної сфери для майбутніх
рекомендацій
o Провести рекламну кампанію з метою зменшення стигми психічного здоров'я або пропаганди здорового
керування стресом
o Провести тренінг з надання першої допомоги психічному здоров’ю або інше навчання для зменшення
стигми та створення груп підтримки
o Відвідати тренінг з основ розпізнавання травми
o Інше: _________________________

•

Життя без тютюну
o Створити або оновити діючу тютюнову політику, яка б включала в себе вейпінг та оновити формулювання
Закону про охорону чистого повітря у приміщенні
o Надати ресурси та підтримку бажаючим позбутись шкідливої звички паління
o Розмістити вивіски, що забороняють паління / вейпінг
o Організувати групи підтримки для бажаючих припинити споживання тютюну
o Інше: _____________________________
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