Hướng Dẫn Nợp Đơn Xin Trợ Cấp SHIP Neighborhood Mini-Grant –2022
Y Tế Cộng Đồng Quận Anoka (Public Health) rất hân hạnh được tạo cơ hội cho các khu dân cư và tổ chức cộng đồng để
gửi các đề xuất dự án cho Quỹ Hợp Tác Cải Thiện Sức Khỏe trên toàn Tiểu Bang (SHIP). Mục tiêu của chúng tôi là mang
lại những cơ hội bền vững cho sự kết nối xã hội thông qua ăn uống lành mạnh, hoạt động thể chất, tinh thần thoải mái, và
giảm việc sử dụng thuốc lá thương mại trực tiếp tới những cộng đồng mà những cá nhân có thể không tiếp cận được với
những cơ hội này đang sinh sống. Nhân viên SHIP của quận Anoka sẵn sàng hỗ trợ các bước của quy trình đăng ký, vì
vậy xin vui lòng liên hệ với SHIP@co.anoka.mn.us nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu hỗ trợ nào. Các phiên dịch viên
cũng sẵn sàng giúp hoàn thành quá trình nộp đơn, nếu cần thiết.
Mốc Thời Gian:
• Các đơn đăng ký được chấp nhận: Tháng 1 - Tháng 2 năm 2022
• Hạn nộp hồ sơ: Ngày 28 tháng 2 năm 2022
• Thông báo trao trợ cấp: ngày 16 tháng 3 năm 2022
• Thời gian tài trợ dự án: Ngày 1 tháng 4 - ngày 31 tháng 10 năm 2022
• Báo cáo và Đánh giá Cuối cùng: Tháng 10 - 30 tháng 11 năm 2022
Tất cả các mẫu đăng ký dự án đểu phải có ít nhất một chính sách, hệ thống hoặc thay đổi về môi trường:
• Chính sách: Việc thông qua các chính sách, pháp lệnh hoặc quy tắc trong tổ chức
Ví dụ: Tạo ra hoặc cập nhật chính sách thuốc lá hiện hành để bao gồm cả việc hút thuốc điện tử (vaping).
• Hệ thống: thay đổi để biến đổi “cách mọi thứ thường được thực hiện”.
Ví dụ: hỗ trợ khởi động thành lập khu vực nông nghiệp hỗ trợ cộng đồng (CSA) hay kho/kệ thực phẩm hoặc triển
khai các cơ hội hoạt động thể chất có cấu trúc.
• Môi trường: xảy ra trong môi trường xã hội, kinh tế hoặc vật chất.
Ví dụ: cung cấp dịch vụ chia sẻ xe đạp cho cộng đồng hoặc có sẵn trạm chiết rót chai nước để cải thiện khả năng
tiếp cận nước sạch.
Các lĩnh vực chủ đề cho Quỹ Hỗ Trợ SHIP
Các đơn đăng ký của dự án phải tập trung vào ít nhất một trong các lĩnh vực chủ đề sau.
• Các hoạt động ăn uống lành mạnh nhằm mục đích tăng lượng tiêu thụ trái cây và rau quả và giảm lượng natri,
chất béo bão hòa hoặc đường bổ sung trong thực phẩm và đồ uống. Các hoạt động hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ
nhằm giảm bớt các rào cản cho con bú bẳng sữa mẹ sẽ được đưa vào chủ đề này.
• Các hoạt động thể chất nhằm mục đích tăng cường khả năng tiếp cận các cơ sở vật chất và cơ hội để hoạt động
thể chất và vận chuyển tích cực.
• Các hoạt động phúc lợi nhằm tăng cường hỗ trợ sức khỏe tinh thần tích cực và thúc đẩy khả năng phục hồi cho
tất cả cư dân.
• Các hoạt động sống không thuốc lá nhằm mục đích giảm thiểu việc sử dụng thuốc lá / thuốc lá điện tử (vaping)
và thúc đẩy việc cai nghiện thuốc lá.
YÊU CẦU
• Tổ chức/Hội Nhóm phải ở tại Quận Anoka, MN.
• Đơn đã hoàn thành phải được nộp trước ngày 28 tháng 2 năm 2022.
• Sẽ ưu tiên cho các dự án hỗ trợ các nhóm dân cư gặp bất bình đẳng về sức khỏe. Điều này có thể bao gồm, nhưng
không giới hạn, các nhóm chủng tộc / dân tộc, người tị nạn / người nhập cư, cựu chiến binh, người khuyết tật,
người nghèo và người cao tuổi (trên 65 tuổi).
• Các dự án được nhận hỗ trợ phải cung cấp thông tin cập nhật về tình trạng dự án, bao gồm (nhưng không giới
hạn) các mốc thời gian, ngân sách chi tiêu và các hoạt động, theo yêu cầu trong vòng 5-10 ngày làm việc.
• Tiến hành các hoạt động đánh giá và cung cấp bất kỳ dữ liệu nào đã được thu thập. Nhân viên SHIP luôn sẵn sàng
hỗ trợ quá trình đánh giá bao gồm phát triển và thu thập dữ liệu.

•

Hãy gửi các câu chuyện thành công, có thể bao gồm ảnh, trích dẫn, video, v.v. làm nổi bật dự án của quý vị.

Quyết định và số tiền hỗ trợ: Những người nộp đơn sẽ được thông báo về quyết định trao tài trợ trước ngày 16 tháng 3
năm 2022. Quỹ hỗ trợ tối đa cho mỗi dự án là 3000 đô la. Toàn bộ việc thu mua sẽ được thực hiện bởi nhân viên SHIP
của quận Anoka khi ngân sách dự án được hoàn tất và phê duyệt. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra dựa trên việc xem
xét lại các đơn đăng ký của dự án đã nộp, hướng dẫn của Quận Anoka và Bộ Y tế Minnesota, và nguồn quỹ hỗ trợ sẵn có.
Sử dụng ngân quỹ: Các hạng mục ngân sách phải liên quan trực tiếp đến một chính sách, hệ thống hoặc thay đổi môi
trường. Không được sử dụng quỹ hỗ trợ cho các chương trình và hoạt động không bền vững mà không nằm trong kế
hoạch phối hợp lớn hơn nhằm cải thiện đời sống cộng đồng.
• Ví dụ về các khoản ngân sách đủ điều kiện bao gồm::
• Vật tư và thiết bị để bắt đầu hoặc mở rộng chương trình đang diễn ra - vật dụng làm vườn, vật tư / thiết bị
cho các lớp học nấu ăn, đội xe đạp, v.v.
• Chi phí đào tạo liên quan trực tiếp đến dự án – ví dụ đào tạo chương trình Walk Bike Fun (Đi Bộ, Chạy
Xe Đạp Thú Vị), Tai Ji Quan, v.v.
• Giao thông - thẻ xăng và phiếu giao thông công cộng
• Ví dụ về các khoản ngân sách không đủ điều kiện (không hợp lệ):
• Các dự án xây dựng / cải thiện vốn đầu tư
• Chi phí hoạt động chung
• Xe cộ
• Xổ số
• Các sự kiện diễn ra một lần - các dự án phải được duy trì liên tục và bền vững
Vui lòng liên hệ SHIP@co.anoka.mn.us nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn hợp lệ của các mục ngân sách.

Ví dụ về các hoạt động (không bao gồm tất cả)

• Ăn Uống Lành Mạnh
o Tạo ra các chính sách / hướng dẫn để đảm bảo thực phẩm lành mạnh có sẵn tại các sự kiện cộng đồng
o Cập nhật hoạt động bán hành tự động để đảm bảo các lực chọn thực phẩm lành mạnh có sẵn với chi phí tương
đương hoặc thấp hơn các lựa chọn không lành mạnh.
o Tạo một điểm bán thức ăn nhẹ giá cả phải chăng để cung cấp các lựa chọn thực phẩm lành mạnh.
o Hỗ trợ khởi động thành lập một khu vực nông nghiệp hỗ trợ cộng đồng (CSA) hay kho/kệ thực phẩm
o Cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch, ví dụ: mua một trạm chiết rót chai nước
o Chi phí khởi động cho một khu vườn cộng đồng
o Tạo không gian cho con bú và cho con bú bằng sữa mẹ ở những nơi công cộng

o Mở rộng sự sẵn có của các loại thực phẩm đặc trưng cho cho các nền văn hóa khác nhau

o Khác: _________________________
• Hoạt Động Thể Chất
o Tạo thư viện chia sẻ các thiết bị dụng cụ tập thể dục / hoạt động thể chất ( ví dụ như bóng đá, lớp tập thể dục,
hoặc thiết bị chia sẻ xe đạp)
o Dành một không gian hiện có cho hoạt động thể chất
o Mua giá để xe đạp và / hoặc trạm Fix-It
o Lập bản đồ các tuyến đường đi bộ xung quanh cộng đồng hoặc khu phố
o Tổ chức các cơ hội hoạt động thể chất có cấu trúc (ví dụ như câu lạc bộ đi bộ, hoạt động thanh thiếu

niên, v.v.)

o Các cơ hội hoạt động thể chất phù hợp theo các văn hoá khác nhau.
o Khác: _________________________
• Sức Khỏe Tinh Thần
o Tăng cường quan hệ đối tác với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi địa phương để

được giới thiệu

o Chiến dịch truyền thông nhằm giảm kỳ thị về sức khỏe tâm thần hoặc thúc đẩy quản lý căng thẳng lành

mạnh

o Tổ chức khóa đào tạo Sơ cứu sức khỏe tâm thần hoặc chương trình khác để giảm kỳ thị và xây dựng sự

hỗ trợ
o Tham dự khóa đào tạo về các nguyên tắc được thông báo về chấn thương

o Khác: _________________________
• Cuộc sống không thuốc lá
o Tạo ra hoặc cập nhật chính sách thuốc lá hiện tại để bao gồm việc hút thuốc điện tử và cập nhật ngôn

ngữ trong Đạo Luật Không Khí Sạch Trong Nhà (Clean Indoor Air Act).
o Cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ chương trình cai nghiện thuốc lá
o Đăng biển báo cấm thuốc lá / không hút thuốc lá điện tử
o Cung cấp các nhóm hỗ trợ cai thuốc lá
o Khác: _________________________
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