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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 
 

Following are Frequently Asked Questions regarding the Resilience Fund for Women in Global Value 
Chains application process, available in: 

• English – Frequently Asked Questions 

• ខ្មែ រ- សំណួរខ្ែលសួរញឹកញាប់ 

• Tiếng Việt – Các câu hỏi thường gặp 

 

 
ENGLISH 

 
ELIGIBILITY CRITERIA AND GENERAL QUERIES 
 
1. Who can apply? 

Funding will go to women’s funds and women-led community-based organizations that work on the 
Resilience Fund’s main thematic areas of gender-based violence and/or sexual and reproductive 
health and rights in Vietnam and Cambodia. Non-profit organizations with an annual income of at 
least $10,000 USD may apply for a two-year grant. Income figures from 2019, 2020 or 2021 will be 
used as the baseline for determining eligibility. 

 
2. What is the funding range – how much can my organization apply for? 

The funding range for grants is between $10,000 - $75,000 USD. An organization may request grants 
of up to 150 percent of its annual income, but the maximum grant size cannot be more than 
$75,000. The grants will be distributed over a two-year period. Non-profit organizations must have 
an annual income of at least $10,000 USD to apply for a two-year grant. 
 

3. Must my organization apply for a two-year grant or are shorter timeframes allowed? 
All grants will be two-year grants. The Resilience Fund is meant to help grassroots organizations 
strengthen their operations and programs over time.  This will help them address the longer-term 
health, safety and other critical needs of women and help advance their economic well-being. These 
grants are not intended for short-term emergency relief.  
 

4. My NGO does not currently work on gender-based violence or sexual and reproductive health and 
rights but plans on expanding our current programmatic work to include these areas. Can I still 
apply? 
Yes – you may apply as long as you plan to expand your work to include one of these thematic areas 
during the grant period. The Resilience Fund will help women-led organization strengthen and 
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expand existing efforts on gender-based violence and sexual and reproductive health and rights, but 
also to support new work in these areas. 
 

5. My organisation is managed by an Executive Director who identifies as male. Am I eligible to 
apply? 
Probably not – as this Fund is intended to strengthen women’s leadership and women-led 
organizations. Our definition of a women-led organization is: “a woman CEO or director and at least 
50% of senior leadership are women.” If your organization does not meet our definition of women 
led, but you believe you are in fact women led, you may provide us information to support this 
belief for consideration.  
 
The term “women” includes women in all their diversities. This includes women with disabilities, 
those who are of diverse sexual orientations and gender identities, women of color, indigenous 
women, women of oppressed castes, younger and older women, or those who are affected by 
racism, or poverty, or those who are migrants, and women in other marginalized groups.  
 

6. My organisation does not have approval from the Government to receive foreign funds. Can I still 
apply for a grant? 
No. Your organization must have the legal approvals and have met all government regulations to be 
able to receive foreign funds in order to apply for this grant.  
 

7. Can my organization apply if we are not based in Vietnam or Cambodia? 
If you feel your organization and work meets the criteria of the grants but you are not located in 
Cambodia or Vietnam, you can contact resfund@unfoundation.org to register your interest in 
applying. 
 

8. How can the Resilience Fund’s “unrestricted” grants be used? 
Your organization can use the grant funding in any way you believe best strengthens the 
organization (and is in compliance with all requirements about how such funds can be spent.)  We 
trust organizations to know how best to use the grants to achieve their missions – whether for 
programs or organizational needs or other areas of importance.  We believe providing you with 
resources to strengthen your organization will directly or indirectly strengthen your capacity to 
address critical health and safety issues that impede women’s economic resilience in their 
communities. However, we do want you to explain in general how you plan to spend the grant 
money and how the grant will help your organization advance its mission as well as the Fund’s 
thematic areas. If circumstances change during the grant period, you will also have flexibility to 
change how your organization uses the funds in response to those changing circumstances.  
 

9. What restrictions are there on organizations in using a Resilience Fund grant? 
Grant funds may not be used for any kind of lobbying, electioneering or political campaigning and 
must be used in full compliance with your country's laws and policies for foreign funding. 
 

10. How does grant funding support economic resilience in global value chains? 
The Fund is looking to support those organizations working with communities in, near, or related to 
businesses and workplaces that manufacture or produce apparel, food, technology, and other 
products for export around the world. We believe that strengthening these communities by 
supporting women-led organizations will improve the lives of women workers and their ability to 
join and thrive in the workforce. Health and safety are essential for women in these communities to 

mailto:resfund@unfoundation.org
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strengthen women’s economic opportunities. We will support a wide range of organizations whose 
work strengthens these communities and directly or indirectly touches current or future workers 
and their families. This includes but is not limited to communities near manufacturing or agricultural 
workplace and communities where women migrate long distances for work.  

 
PREPARING & SUBMITTING AN APPLICATION 

 
11. What is the application process and timeline? 

The application will be broken into two phases:  

• Phase 1: Open 5 July 2022 to 8 August 2022. After a screening and review, a select number 
of organizations will be invited to submit further information and details for their 
application.  

• Phase 2: Open 29 August 2022 to 16 September 2022. This phase will require further details 
on the proposal including additional information about your organization and current 
activities or programs. 

 
12. I would prefer to submit the application in my local language rather than in English. Is this 

possible? 
You must submit your application in English. However, we have set up Application Support Partners 
in Cambodia and Vietnam that are ready to help your organization in understanding the application 
questions or translating your application into English. The teams can also give you general feedback 
on your application and they can help you upload the application onto our website if you have 
limited access with the internet.   
 
We encourage you to make use of the application support partners, if you need it. We will review all 
final applications the same way without consideration of whether your organization received help or 
not. To access this support: 
 
For support services in Khmer: 

• Call, text or WhatsApp: +855 17 320 072 
• Email: sivgech.tang@impacthub.net 

For support services in Vietnamese: 
• Call, text or WhatsApp: +84 0395048510 
• Email: NhomHoTroVietNamRF@gmail.com 
• Facebook: Nhóm hỗ trợ Việt Nam RF/Resilience Fund 

 
You can access the application form and FAQs, which have been translated into Vietnamese and 
Khmer for your convenience, here: resiliencefundforwomen.org/apply.  
 

13. I don’t have reliable access to high-speed internet - can I submit the application on paper or via 
email?  
No – you must submit your application on line and in English. We are not able to accept applications 
by email or on paper. If you need help, the application support partners can help you upload your 
application if you have limited internet access and need help submitting the online application: 
 
For support services in Khmer: 

• Call, text or WhatsApp: +855 17 320 072 
• Email: sivgech.tang@impacthub.net 

mailto:sivgech.tang@impacthub.net
mailto:NhomHoTroVietNamRF@gmail.com
https://www.facebook.com/Nh%C3%B3m-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-Vi%E1%BB%87t-Nam-RF-Resilience-Fund-112492584838312
https://www.resiliencefundforwomen.org/apply
mailto:sivgech.tang@impacthub.net
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For support services in Vietnamese: 

• Call, text or WhatsApp: +84 0395048510 
• Email: NhomHoTroVietNamRF@gmail.com 
• Facebook: Nhóm hỗ trợ Việt Nam RF/Resilience Fund 

 
14. What do I do if there is a problem with the online form or if I lose internet connectivity mid-way 

through my application? 
You have the ability to save the form and return to it later if you cannot complete all the questions 
at the same time. By selecting the box ‘save my progress and resume later’ you will be asked to 
enter your email and you will be able to save the form and return to it later using the same email. 
However, if the form is not saved and you experience any technical issues while applying you will 
have to restart your application. To save time and effort, we recommend creating a separate draft of 
your proposal and then copying and pasting your answers into the online form once you are ready 
to submit. 
 
If you experience any technical difficulties with the form itself, you can email us at 
resfund@unfoundation.org. Please note that our staff may not be able to respond to your 
issues/questions until the next day. We may forward you email to the local technical assistance 
team if they can resolve the problem. 
 

15. I’m not sure if my application has been submitted. Do I receive any confirmation? 
You will receive an instant on-screen confirmation once your application has been successfully 
submitted as well as an email confirmation. No further action is required from you.  

 
NEXT STEPS  
 
16. When can I expect to hear from the Resilience Fund on my application’s status? 

Organizations who are invited to submit further information for phase 2 will be notified by the end 
of August 2022. Final funding decisions with be communicated to all applicants by the end of 2022. 
We unfortunately will not be able to respond to individual requests for status updates. 
 

17. If my organization is selected for funding, what happens next? 
If you are selected, we will ask you to submit some additional information about your organization.  
Every organization undergoes a short review by the Fund including reference checks. Once this due 
diligence is completed, you will be sent a grant agreement to sign and return in order to receive 
your grant payment.  The timing for receiving your grant payments will be determined by the 
requirements of each country, but we hope you will receive funding in early 2023. Once you are 
selected and have a signed grant agreement, we will then give you an orientation to our Learning 
Hub community. We would also like to hold one-on-one discussions with you to explore the ways 
you would like to define impact and look at your learning goals and objectives. 
 

18. What reporting or other activities will be expected of my organization if we are selected for a 
grant? 
We want to make reporting as easy and relevant as possible. The Resilience Fund wants to support 
learning and sharing in real-time and puts less emphasis on long reports. This learning approach will 
take place through the Fund’s Learning Hub where grantees can learn from each other’s work and 
can share with donors and other partners what you are experiencing and learning in real time. This 

mailto:NhomHoTroVietNamRF@gmail.com
https://www.facebook.com/Nh%C3%B3m-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-Vi%E1%BB%87t-Nam-RF-Resilience-Fund-112492584838312
mailto:resfund@unfoundation.org
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is also a place to connect with Fund donors and build a broader community. While there will be 
annual reports, we will use the Learning Hub as the primary way to capture learnings and share 
activities. Over the two-year grant period, your organization will be expected to participate in the 
Learning Hubs – particularly a virtual quarterly meeting with other grantees, investors and fund 
stakeholders for learning and sharing. The Learning Hub will provide translation support and other 
assistance to ensure grantees can communicate as much as possible in their own languages. 
 

19. If not selected during this round, will there be another chance to apply for funds next year? 
Please check back with our website for future funding announcements. 
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ខ្មែរ 

 

សំណួរខ្ែលសួរញឹកញាប់ 
ខាងក្រោមក្ េះជាសំណួរខ្ែលក្េខ្ែងខ្ែសួរទាក់ទង ឹងកញ្ច ប់ជំ ួយ The Resilience Fund for Women 

in Global Value  ិងែំក្ណើរោរដាក់ពាកយក្សន ើស ។ំ អ្នកអាចខ្សែងរកសំណួរទាងំក្ េះក្ៅ៖ 
 

អង់គ្លេស 

 

លកខមណឌ  និងសណួំរទូគ្ៅ 
 
 

1. គ្ ើនរណាមេះអាចដាក់ពាកយបាន? 

កញ្ច ប់ជំ ួយ ឹងផ្តល់ក្ៅោ ់អ្ងគោរខ្ែលែឹក កំ្ដាយស្រសត ី 
 ិងអ្ងគោរខ្ែលក្ ែ្ ើោរផ្ទា ល់ជាមួយសហេម ៍ខ្ែលមា  េក្រមាង 
ឬសកមែភាពខ្ែលរែូវ ឹងរបធា បទរបស់ The Resilience Fund ខ្ែលទាក់ទង ឹងោរបញ្ឈប់ 
អំ្ក្ពើហិងាខ្ផ្ែកក្លើក្យ ឌ័រ (GBV)  ិង/ឬោរក្លើកកមពស់ក្លើសិទធ ស មភាពផ្ល វូក្េទ  ិងោរប តពូជ 

(SRHR) ក្ៅកន ុងរបក្ទសកមព ុជា  ិងរបក្ទសក្វៀែណាម។ សរមាប់អ្ងគោរមិ ខ្សែងរករាក់ចំក្ ញ 

ខ្ែលមា េក្រមាងថវោិ របចំឆ្ន រំែឹមយ៉ា ងក្ោចណាស់ $10,000 USD 

អាចក្ ែ្ ើោរក្សន ើស ំកញ្ច ប់ជំ ួយសរមាប់រយៈក្ពល ២ឆ្ន ំ។ េក្រមាងថវោិេិែចប់ពីឆ្ន ំ 2019, 2020 ឬ 
2021  ឹងរែូវា ក្របើរាស់សរមាប់ជាោរវាយែម្មៃសរមាប់ោរ 
កំណែ់ពីលកខមណឌ ចូលរមួរបស់អ្នកដាក់ពាកយ។ 

 

2. គ្ ើម្ញ ំអាចគ្សន ើស៉ុកំញ្ច ប់ជំនួយគ្ន្នះកន ញងទឹកប្របាកច់ំនួនប ៉ុន្នន នគ្ៅ? 

កញ្ច ប់ជំ ួយក្ េះមា ចក្ ៃ េះពី $10,000 ក្ៅ $75,000 USD។ អ្ងគោរមួយអាចក្សន ើស ំជំ ួយរហូែែល ់
150 ភាេរយម្ េក្រមាងថវោិរបចំឆ្ន ំរបស់មល  ួ 
ប៉ា ខ្ ត ទំហំម្ កញ្ច ប់ជំ ួយជាអ្ែិបរមាមិ អាចក្លើសពី $75,000 ា ក្ទ។ 
ជំ ួយក្ េះ ឹងរែូវា ខ្ចកចយសរមាប់រយៈក្ពលពីរឆ្ន ំ។ 
អ្ងគោរមិ ខ្សែងរករាក់ចំក្ណញរែូវខ្ែមា េក្រមាងថវោិ របចំឆ្ន ំយ៉ា ងក្ោចណាស់ $10,000 

USD ក្ែើមបកី្សន ើស ំជំ ួយរយៈក្ពលពីរឆ្ន ។ំ 

 

3. គ្ ើស្ថា ប័នរបស់ម្ញ ំប្រ វូខ្ ដាក់ពាកយគ្សន ើជំនួយរយៈគ្េលេីរឆ្ន ំខ្ែនគ្ទ? 

គ្ ើម្ញ ំអាចគ្សន ើស៉ុំជនួំយសប្រាប់រយៈខ្ែលមេជីាងគ្នះ បានខ្ែរឬគ្ទ? 

ជំ ួយទាងំអ្ស់រែូវក្របើរាស់សរមាប់រយៈក្ពលពីរឆ្ន ។ំ The Resilience Fund 

មា ក្ោលបំណងជួយស្ថា ប័ ឲ្យ ពរងឹងក្លើរបែិបែត ិោរ  ិងកមែ វ ិ្ ីរបស់ពួកក្េ។ 
វា ឹងជួយពួកក្េក្ដាេះរស្ថយបញ្ហា ា ោ ់ខ្ែខ្វងឆ្ា យក្លើបញ្ហា  ស មភាព ស វែា ិភាព 
 ិងែរមូវោរសំខា ់ៗ ក្ផ្េងក្ទៀែ  ិងជួយក្លើកកមពស់ស ម មាលភាពក្សែឋកិចចរបស់ស្រសត ីផ្ងខ្ែរ។ 
កញ្ច ប់ជំ ួយក្ េះមិ មា បំណងសរមាប់ជំ ួយសក្រ គ្ េះប ា  ់រយៈក្ពលមៃ ីក្ទ។ 

 

4. បចច ញបបននគ្នះ ស្ថា ប័នរបសម្់ញ ំែិនគ្ វ្ ើការគ្លើអំគ្េើហិងាខ្អែកគ្លើគ្យនឌ័រ ឬស៉ុមភាេអល វូគ្េទ 
និងស៉ុមភាេបនតេូជ និងសិទធ ិគ្ទ 
ប ៉ុខ្នតគ្យើងានលគ្ប្រាងនឹងេប្រងីកការងារតាែរយៈកែែ វ ិ្ ីបចច ញបបននរបស់គ្យើង 
គ្ែើែបីរែួបញ្ច ូលខ្អនកទងំគ្នះ។ គ្ ើម្ញ ំគ្ៅខ្ អាចដាកព់ាកយបានគ្ទ? 
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ា  –  អ្នកអាចដាក់ពាកយា  ែរាបណាអ្នកមា េក្រមាងពរងីកសកមែភាពរបស់អ្នក 

ក្ែើមបីរមួបញ្ច លូខ្ផ្នកមួយកន ុង ចំក្ណាមរបធា បទទាងំក្ េះ កន ុងអំ្ឡុងក្ពលម្ ោរផ្តល់ជំ ួយ។ 
កញ្ច ប់ជំ ួយ The Resilience Fund  ឹងជួយ អ្ងគោរខ្ែលែឹក កំ្ដាយស្រសត ីឲ្យពរងឹង 
 ិងពរងីកកិចចមិែមំរបឹងខ្របងខ្ែលមា រស្ថប់ ក្លើសកមែភាពបំាែ់អំ្ក្ពើហិងា ខ្ផ្ែកក្លើក្យ ឌ័រ 
 ិងសិទធិស មភាពផ្ល វូក្េទ  ិងប តពូជ ប៉ា ខ្ ត ក្យើងក៏ោំរទសកមែភាព 
 ិងេក្រមាងថែីៗសរមាប់ែំប ់ក្ េះ ផ្ងខ្ែរ។ 

 

5. អងគការរបស់ម្ញាំនប្របធាន ឬន្នយកប្រប ិប តិខ្ែលជាប៉ុរស។ គ្ ើម្ញ ំអាចដាកព់ាកយបានគ្ទ? 

របខ្ហលជាមិ ា ក្ទ  – ក្ដាយស្ថរកញ្ច ប់ជំ ួយក្ េះ 
មា ក្ោលបំណងពរងឹងភាពជាអ្នកែឹក ំរបស់ស្រសត ី  ិងអ្ងគោរខ្ែលែឹក កំ្ដាយស្រសត ។ី 
 ិយម ័យរបស់ក្យើងម្ អ្ងគោរខ្ែលែឹក ំក្ដាយស្រសត េឺី៖ “មា  យក ឬរបធា  របែិបែត ិជាស្រសត ី 
 ិងមា អ្នកែឹក ំជា ់មពស់យ៉ា ងក្ោចណាស់ ៥០%ជាស្រសត ី។ 

របសិ ក្បើអ្ងគោររបស់អ្នកមិ បំក្ពញតាម  ិយម ័យរបស់ក្យើងអំ្ពីស្រសត ខី្ែលជាអ្នកែឹក ំ 
ប៉ា ខ្ តអ្នកក្ៅខ្ែក្ជឿជាក់ថាស្ថា ប័ របស់អ្នកជាស្ថា ប័ ខ្ែលែឹក កំ្ដាយ ស្រសត ី 
ក្ េះអ្នកអាចផ្តលឱ់្យក្យើង ូវព័ែ៌មា បខ្ ាមមកក្យើងក្ែើមបោីំរទែលក់្ហែ ផ្លរបស់អ្នក។ 

 

ពាកយថា "ស្រសត "ី រមួបញ្ច លូទាងំស្រសត ីក្ៅកន ុងភាពចរមេុះរបស់ពួកក្េ។ 
ក្ េះរាប់បញ្ច លូទាងំស្រសត មីា ពិោរភាព ស្រសត ខី្ែលមា  ិ ន ោរផ្ល វូក្េទចរមេុះ អ្ែតសញ្ហា ណម្ ក្យ ឌ័រ 
ស្រសត ីរេប់ពណ៌សមបុ រ ស្រសត ីជាជ ជាែិក្ែើមភាេែិច ស្រសត ីខ្ែលរងោរោបសងកែ់ ស្រសត ីវយ័ក្កែង 
 ិងវយ័ចំណាស់ ឬអ្នកខ្ែលរែូវា រងផ្លប៉ាេះពាល់ក្ដាយោរក្រ ើសក្អ្ើង ជាែិស្ថស ៍ ឬភាពរកីរក 
ឬស្រសត ីខ្ែលក្ ែ្ ើចំណាករសកុ  ិងស្រសត ីក្ៅកន ុងរកមុខ្ែល្យរងក្រោេះក្ផ្េងក្ទៀែ។ 

 

6. អងគការរបស់ម្ញែំិនានការយល់ប្រសបេីរដាា េិបាលកន ញងការទទួលែូលនិ្ិេីបរគ្ទសគ្ទ។ 
គ្ ើម្ញ ំគ្ៅខ្ អាចគ្សន ើស៉ុំជនួំយ បានគ្ទ? 

ក្ទ! អ្ងគោររបស់អ្នករែូវខ្ែមា ោរយល់រពមតាមផ្ល វូចាប់ 

 ិងា បំក្ពញតាមបទបបញ្ាែត ិរបស់រដាឋ េិាលទាងំអ្ស់ ក្ែើមបីអាចទទួលា មូល ិ្ិពីបរក្ទស 
ក្ទើបអ្នកអាចក្សន ើស ំជំ ួយក្ េះា ។ 

 

7. ប្របសិនគ្បើគ្យើងែិនានទតីាងំគ្ៅប្របគ្ទសគ្វៀ ណាែ ឬកែព ញជា 
គ្ ើអងគការរបស់ម្ញ ំអាចដាកព់ាកយបានគ្ទ? 

របសិ ក្បើអ្នកេិែថាស្ថា ប័   ិងសកមែភាពេក្រមាងរបស់អ្នកមា តាមលកខណៈវ ិិចឆ ័យម្ ជំ ួយ 
ប៉ា ខ្ តអ្នកមិ មា ទីតាំងក្ៅកមព ុជា ឬក្វៀែណាមក្ទ អ្នកអាចទាក់ទង resfund@unfoundation.org 

ក្ែើមបីប ា្ ញចំណាប់អារមែណ៍របស់អ្នកកន ុងោរដាក់ពាកយ។ 
 

 

8. គ្ ើជំនួយ "គ្មែ នខ្ែនកំណ ់" របស ់The Resilience Fund 

អាចគ្ប្របើប្របាស់បានគ្ដាយរគ្បៀបណា? 

អ្នកអាចក្របើរាស់ថវោិក្លើវ ិ្ ីស្ថស្រសតណាខ្ែលអ្នកក្ជឿថាជាវ ិ្ ីស្ថស្រសតលែ បំផ្ ែក្ែើមបីពរងឹងអ្ងគភាពរប

ស់អ្នក ( ិងអ្  ក្ោមតាមែរមូវោរទាងំអ្ស់អំ្ពីរក្បៀបខ្ែលកញ្ច ប់ជំ ួយក្ េះអាចចំណាយ)។ 

ក្យើងក្ជឿជាក់ថាស្ថា ប័ ផ្ទា ល់ 
ា ែឹងចាស់ពីរក្បៀបខ្ែលលែ បំផ្ ែកន ុងោរក្របើរាស់ជំ ួយក្ែើមបីសក្រមចា  ូវក្បសកកមែរបស់ពួ

កក្េ - មិ ថា សរមាប់កមែ វ ិ្ ី ឬសរមាប់ែរមូវោររ  របស់អ្ងគោរ 

ឬក្លើខ្ផ្នកក្ផ្េងក្ទៀែខ្ែលមា ស្ថរៈសំខា ់។ ក្យើងក្ជឿជាក់ថា 
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ោរផ្តល់ឱ្យអ្នក ូវ្ ធា ក្ែើមបីពរងឹងស្ថា ប័ របស់អ្នក ឹងពរងឹងសមែាភាពរបស់អ្នកក្ដាយផ្ទា ល់ 
ឬក្ដាយរបក្យលកន ុង ោរក្ដាេះរស្ថយបញ្ហា ស មភាព 
 ិងស វែា ិភាពសំខា ់ៗខ្ែលរារាងំែលក់្សា រភាពម្ ក្សែឋកិចចរបស់ស្រសត ី ខ្ែលក្ៅកន ុង 
សហេម ៍របស់ពួកក្េ។ ក្ទាេះជាយ៉ា ងណាក៏ក្ដាយ 
ក្យើងចង់ឱ្យអ្នកព យល់រែួសៗពីខ្ផ្ ោរកន ុងោរចយវាយថវោិ 
 ិងថាក្ែើកញ្ច ប់ជំ ួយក្ េះ ឹងជ ំរ ញឲ្យក្បសសកមែម្ ស្ថា ប័ របស់អ្នក  ិងសកមែភាពទាក់ទង ឹង 
របធា បទររបស ់ក្យើងា យ៉ា ងែូចក្មតច។ 
របសិ ក្បើមា ោរផ្ទៃ ស់បត រូណាមួយក្កើែក្ឡើងកន ុងអំ្ឡុងក្ពលផ្តល់ជំ ួយ អ្នកក៏ ឹងមា ោរ 
បែ់ខ្ប កន ុងោរផ្ទៃ ស់បត រូរក្បៀបខ្ែលស្ថា ប័ របស់អ្នកក្របើរាស់មូល ិ្ិក្ែើមបកី្ ៃ្ ើយែបក្ៅ ឹងោលៈ

ក្ទសៈខ្ែលផ្ទៃ ស់បត រូទាងំក្ េះខ្ែរ។ 
 

9. គ្ ើានការលកខមណឌ អវ ើមេះ ចំគ្ពាះអងគការកន ញងការគ្ប្របើប្របាស់កញ្ច ប់ជំនួយរបស់ The Resilience 

Fund? 

កញ្ច ប់ជំ ួយក្ េះមិ អាចក្របើរាស់សរមាបោ់របញ្ច ុ េះបញ្ច លូបកេ ោរក្ាេះក្ឆ្ន ែ 
ឬយ ទធ ោរ ក្យាយណាមួយក្ឡើយ ក្ហើយរែូវខ្ែក្របើរាស់ក្ដាយអ្  ក្ោមតាមចាប់ 
 ិងក្ោល ក្យាយរបសរ់បក្ទសអ្នកសរមាប់ោរទទួលមូល ិ្ិពី បរក្ទស។ 

 

10. គ្ ើកញ្ច ប់ជំនួយគ្នះនងឹជយួែល់គ្សា រភាេននគ្សែាកចិច 
កន ញងចងាវ ក់អលិ កែែសកលបានយ ងែូចគ្ែតច? 

កញ្ច ប់ជំ ួយក្ េះោំរទក្ៅែល់អ្ងគោរខ្ែលក្ ែ្ ើោរផ្ទា លជ់ាមួយសហេម ៍ ខ្ែលទាក់ទង ឹងអាជីវកមែ 
 ិងសបបកមែ ខ្ែលផ្លិែសក្មៃៀកបំពាក់ អាោរ ែិចណូឡូជី 
 ិងផ្លិែផ្លក្ផ្េងៗក្ទៀែខ្ែល ំក្ចញក្ៅោ ់ក្រៅរបក្ទស។ ក្យើង 
ក្ជឿជាក់ថាោរោរំទសហេម ៍ទាងំក្ េះ តាមរយៈអ្ងគោរស្ថា ប័ ខ្ែលែឹក ំក្ដាយស្រសត ី 
 ឹងជ ំរ ញឲ្យស្រសត ីមា ោររស់ក្ៅ ខ្ែលលែជាងម   
 ិងពរងឹងលទធភាពរបស់់ពួកោែ់ឲ្យមា ោររ ើលចក្រមើ ក្ៅកខ្ ៃងក្ ែ្ ើោរ។ ស មភាព  ិងស វែា ិភាព 
ពិែជាមា ស្ថរៈសំខា ់ណាស់សរមាប់ស្រសត ីខ្ែលរស់ក្ៅកន ុងសហេម ៍ទាងំក្ េះក្ៅកន ុងោរពរងឹង ូវក្ស

ែឋកិចចរបស់ស្រសត ី។ ពួកក្យើង ឹងោំរទបណាត ញម្ អ្ងគោរខ្ែលោរំទសហេម ៍ទាងំក្ េះ 
 ិងប តោំរទក្ដាយផ្ទា ល់ ឬមិ ផ្ទា ល់ក្លើស្រសត ីខ្ែល រមួចំខ្ណកកន ុងច ែ្ ក់ផ្លិែកមែ 
 ិងរេួស្ថររបស់ពួកក្េ។ ទាងំក្ េះ ឹងរែូវា រមួបញ្ច លូ ខ្ែមិ កំណែ់ក្លើសហេម ៍ 
ខ្ែលក្ៅខ្កបរក្រាងចរក ឬទីតាំងកសិកមែ 
 ិងសហេម ៍ខ្ែលស្រសត ីចំណាករសកុក្ែើមបីក្ ែ្ ើោរក្ៅកខ្ ៃងឆ្ា យ។  

ោរក្រៀបចំ  ិងោរដាក់ពាកយក្សន ើស  ំ
 

11. គ្ ើែំគ្ណើរការ និងកាលបរគិ្ចេទននកែែ វ ិ្ ីនឹងានរបូភាេែូចគ្ែតច? 

ែំក្ណើរោរម្ ោរដាក់ពាកយក្សន ើស ំមា ២ជោំ ។  

• គ្ៅកន ញងជំហានទី១៖ ក្បើកទទួលពាកយក្ៅម្ថាទី៥ ខ្មកកកដា ឆ្ន ំ២០២២ ែល់ម្ថាទី៨ សីោ 
ឆ្ន ំ២០២២។ ប ា ប់ពោីរ ពិ ិែយក្លើពាកយក្សន ើស ំរចួ 
ស្ថា ប័ អ្ងគោរខ្ែលរែូវា ក្រជើសក្រ ើសកន ុងជ ំទី១  ិងរែូវអ្ក្ញ្ជ ើញឲ្យប តោរដាក់ពាកយប ត  
ក្ៅជ ំទី២។ 

• គ្ៅកន ញងជំហានទី២៖  ក្បើកទទួលពាកយក្ៅម្ថាទី២៩ ខ្មសីោ ឆ្ន ២ំ០២២ ែលម់្ថាទី១៦ ខ្មកញ្ហា  
ឆ្ន ំ២០២២។ កន ុង 
ជំោ ក្ េះអ្នក ឹងែរមូវឲ្យផ្តល់ឲ្យ ូវព័ែ៌មា បខ្ ាមទាក់ទង ឹងអ្ងគោរស្ថា ប័ របស់អ្នក 
 ិងសកមែភាព ឬេក្រមាង  ខ្ែលអ្នកកំព ងអ្  វែត។ 
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12. គ្ ើម្ញ ំអាចសរគ្សរពាកយគ្សន ើស៉ុំរបស់ម្ញជំាភាស្ថជា ិ/ភាស្ថខ្មែរបានខ្ែរគ្ទ?  

អ្នកចំាច់រែូវខ្ែដាក់ក្សន ើពាកយរបស់អ្នកជាអ្ង់ក្េៃស 
ក៏ប៉ា ខ្ ត ក្យើងា ក្រៀបចំោរោំរទក្លើជំ ួយភាស្ថសរមាប់អ្នក 
តាមរយៈអ្ងគោរម្ែេូរបសក់្យើងខ្ែលក្ៅកន ុងរបក្ទសកមព ុជា  ិងក្វៀែណាម។ 
ពួកក្េ ឹងជួយអ្នកកន ុងោរខ្សែងយល់ពី សំណួរក្ៅកន ុងពាកយក្សន ើស ំ 
ឬោរបកខ្របពាកយក្សន ើស ំរបស់អ្នកពីភាស្ថខ្មែ រមកជាភាស្ថអ្ង់ញក្េៃស។ ពួកក្េក៏អាច 
ជួយអ្នកកន ុងោរផ្តល់ជាមែិរែលប់ក្លើោរសរក្សរពាកយក្សន ើស ំរបស់អ្នក 
ក្ហើយពួកក្េក៏ជួយអ្នកកន ុងោរដាក់ក្សន ើពាកយ របស់ក្ៅកន ុងក្វបស្ថយផ្ងខ្ែរ 
របសិ ក្បើអ្នកមា ោរពិាកកន ុងោរក្របើរាសរ់បព ័ធអ្៉ា៉ី ក្ ើ្ក្ណែ។ 

 

ក្យើងក្លើកទឹកចិែតអ្នកឲ្យក្របើរាសជ់ំ ួយខ្ផ្នកភាស្ថខ្ែលក្យើងា ផ្តលជូ់ តាមរយៈអ្ងគោរម្ែេូរប

ស់ក្យើង របសិ ក្បើអ្នករែូវោរ។ ក្យើង ឹងក្ ែ្ ើោរវាយែម្មៃក្លើសំក្ណើរបស់អ្នក 
ក្ដាយមិ េិែថាក្ែើអ្នកា  ឬមិ ា ក្របើរាស់ ោរោំរទរបស់ម្ែេូរបស់ក្យើងក្ឡើយ។ 
សូមទាក់ទងក្ៅោ ់អ្៉ា៉ីខ្មលខាងក្រោម ក្ែើមបីទទួលា ោរោរំទ៖ 

 

o កន ុងរបក្ទសកមព ុជា៖ sivgech.tang@impacthub.net / +855 17 320 072 

 

អ្នកអាចខ្សែងរកពាកយក្សន ើស ំ  ិងសំណួរចក្មៃ ើយទាក់ទង ឹងកមែ វ ិ្ ី ខ្ែលា បកខ្របជាភាស្ថខ្មែរ 
 ិងក្វៀែណាមរចួក្ៅទីក្ េះ៖ resiliencefundforwomen.org/apply.  
 

13. ម្ញ ំែិនានប្របេ័នធអ ៉ីនគ្្ើគ្ណ ខ្ែលានគ្លបឿនគ្លឿនគ្ទ 
គ្ ើម្ញ ំអាចដាក់គ្សន ើសំគ្ណើររបស់ម្ញតំាែការគ្សរគ្សរគ្លើប្រកដាស ឬតាែរយៈអ ៉ីខ្ែលបានគ្ទ? 

 

មិ ា ក្ឡើយ – អ្នកចំាច់រែូវខ្ែដាក់ក្សន ើសំក្ណើរបស់អ្នកតាមរយៈអ្ ឡាញ 

 ិងរែូវខ្ែជាភាស្ថខ្មែរ។ ក្យើងមិ  អាចទទួលសំក្ណើរបស់អ្នកតាមអ្៉ា៉ីខ្ម៉ាល 
ឬតាមរយៈរកដាសា ក្ឡើយ។ របសិ ក្បើអ្នករែូវោរជ ួំយ ម្ែេូរបស់ក្យើង 
 ឹងជួយអ្នកកន ុងោរដាក់ក្សន ើសំក្ណើរបស់អ្នកតាមរយៈអ្ ឡាញ 
របសិ ក្បើអ្នកមា បញ្ហា ជាមួយរបព័ ធអ្៉ា៉ី ក្ ើ្ក្ណែ៖   

 

o កន ុងរបក្ទសកមព ុជា៖ sivgech.tang@impacthub.net / +855 17 320 072 

 

14. គ្ ើម្ញ ំលួរខ្ គ្ វ្ ើខ្បបណាប្របសនិគ្បើម្ញ ំានបញ្ហា ជាែួយពាកយអនឡាញ 
ឬអ ៉ីនគ្្ើគ្ណ ដាច់គ្ៅគ្េលខ្ែលម្ញ ំកំេ៉ុងបំគ្េញ ពាកយគ្សន ើរបស់ម្ញ ំ? 

អ្នកអាចរកាទ កសំក្ណើអ្ ឡាញរបស់អ្នក ក្ហើយរែលប់មកប តបំក្ពញវាមតងក្ទៀែក្ៅក្ពលក្រោយ 
របសិ ក្បើអ្នកមិ  អាចបំក្ពញចក្មៃ ើយទាងំអ្ស់កន ុងក្ពលខ្ែមួយ។ អ្នករោ ់ខ្ែច ចក្លើពាកយ 
“រកាទ កែំក្ណើរោររបស់មំុ្  ិងរែលប់មកវញិ ក្ពលក្រោយ” អ្នក ឹងរែូវទាមទារឲ្យបំក្ពញអ្៉ា៉ីខ្ម៉ាល 
ក្ែើមបរីែលប់មកបំក្ពញចក្មៃ ើយរបស់អ្នកក្ៅក្ពលក្រោយ។ ក៏ប៉ា ខ្ ត  
របសិ ក្បើអ្នកមិ ា ច ចរកាទ កចក្មៃ ើយរបស់អ្នក 
ឬក៏អ្នកមា បញ្ហា បក្ចចកក្ទសកន ុងោរបំក្ពញពាកយក្សន ើ អ្នក ឹងរែូវ បំក្ពញពាកយរបស់អ្នកស្ថរជាថែី។ 
ក្ែើមបីស េកំ្ពលក្វោ  ិងកមាៃ ំង ក្យើងក្លើកទឹកចិែតអ្នកឲ្យបក្ងក ើែសំក្ណររពាងម្  
ចក្មៃ ើយរបស់អ្នកទ កក្ៅឯកស្ថរណាមួយក្ផ្េងក្ទៀែ  រចួចំចមៃងមកដាក់កន ុងក្វបស្ថយក្ៅក្ពលខ្ែ

លអ្នកបំក្ពញរេប់ ចក្មៃ ើយរបស់អ្នក។ 

mailto:sivgech.tang@impacthub.net
https://www.resiliencefundforwomen.org/apply
mailto:sivgech.tang@impacthub.net
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របសិ ក្បើអ្នកមា បញ្ហា បក្ចចកក្ទសណាមួយកន ុងោរបំក្ពញពាកយក្សន ើ អ្នកអាចអ្៉ា៉ីខ្ម៉ាលក្យើងតាមរយៈ 
resfund@unfoundation.org. រកមុោរ្ររបស់ក្យើង ឹងក្ ែ្ ើោរក្ ៃ្ ើយែបសំណួរ 
ឬបញ្ហា របស់អ្នកក្ៅម្ថាប ា ប់។ ក្យើងប តក្ផ្ញើសំណួររបស់ក្ៅោ ់ម្ែេូកន ុងែំប ់របស់ក្យើង 
ក្ែើមបីឲ្យោែ់ជួយសរមបសរមួលក្លើែំក្ណើរោរទាងំក្ េះ។ 

 

15. គ្ ើម្ញ ំនឹងទទួលបានែំណឹងេីការដាក់គ្សន ើសំគ្ណើររបសម្់ញ ំគ្ទ? 

អ្នក ឹងទទួលា ោរជូ ែំណឹងភាៃ មៗ ក្ៅក្ពលខ្ែលក្យើងា ទទួលពាកយក្សន ើរបស់អ្នក។ 
អ្នកមិ ែរមូវឲ្យក្ ែ្ ើអ្ែ ើប ត  ក្ទៀែក្ឡើយ។ 

 

ជំហានបន្នា ប ់ 

 

16. គ្ៅគ្េលណាខ្ែលម្ញ ំអាចទទួលបានែំណឹងេីសំគ្ណើរបស់ម្ញ ំេី The Resilience Fund? 

ក្យើង ឹងជូ ែំណឹងក្ៅោ ់អ្ងគោរខ្ែលរែូវា ក្រជើសក្រ ើសសរមាប់ោរដាក់ពាកយជ ំទី២ 
ក្ៅរែឹមច ងខ្មសោី ឆ្ន ២ំ០២២។ 
សរមាប់ោរសក្រមចក្លើលទធផ្លច ងក្រោយម្ ោរផ្តលក់ញ្ច ប់ជំ ួយរបស់ក្យើង  ឹងរែូវជួ ែំណឹងក្ៅ 
រែឹមច ងឆ្ន ំ២០២២។ ក៏ប៉ា ខ្ ត  
រកមុោរ្រក្យើងមិ អាចក្ ែ្ ើោរក្ ៃ្ ើយែប ូវរាល់សំណួរទាក់ទង ឹងែំក្ណើរោរម្ សំក្ណើ 
 ីមួយៗក្ េះក្ទ។  

 

17. ប្របសិនគ្បើស្ថា ប័នរបស់ម្ញ ំប្រ វូបានគ្ប្រជើសគ្រ ើសសប្រាបក់ែែ វ ិ្ ីកញ្ច បជំ់នួយគ្នះ គ្ ើម្ញនំឹងប្រ វូអវ ើបនត? 

របសិ ក្បើជាស្ថា ប័ របស់អ្នករែូវា ក្រជើសក្រ ើស 
ក្យើង ឹងសូមឲ្យអ្នកផ្តល់ព័ែ៌មា បខ្ ាមទាក់ទង ឹងអ្ងគោររបស់អ្នក។ 
រេប់អ្ងគោរទាងំអ្ស់ ឹងរែូវ ៃ្ងោែ់ែំក្ណើរោរក្រជើសក្រ ើស 
 ិងរែួែពិ ិែយក្លើអ្នកធា ម្ អ្ងគោររបស់អ្នក។ ក្ៅក្ពល 
ខ្ែលក្យើងា ក្ ែ្ ើោររែួែពិ ិែយក្លើពាកយក្សន ើរបស់អ្នករចួរាល់ 
ក្យើង ឹងក្ផ្ញើជូ កិចចស ាទទួលា កញ្ច ប់ជំ ួយឲ្យអ្នក បំក្ពញ 
 ិងច េះហែាក្លខាក្ែើមបីទទួលា កញ្ច ប់ជំ ួយក្ េះ។ 
ោលបរកិ្ចឆទសរមាប់ោរទទួលា ថរោិក្ េះ ឹងកំណែ់ តាមរយៈរបក្ទស ីមួយៗ 
ក្ដាយោលបរកិ្ចឆទកំណែ់ខ្ែលក្យើងកំណែ់ទ កេឺក្ៅរែឹមក្ែើមឆ្ន ំ២០២៣។ ក្ៅក្ពលខ្ែល 
អ្នករែូវា ក្រជើសក្រ ើស  ិងច េះហែាក្លខាក្លើកិចច រពមក្រពៀងរចួរាល់ 
ក្យើង ឹងក្រៀបចំវេគ ខ្ណ អំ្នកក្ៅោ ់សហេម ៍ “Learning Hub”។ 
ក្យើងក៏ ឹងក្រៀបចំោរពិភាកាជាមួយអ្នកអំ្ពីខ្ផ្នក ឬចំណ ចណាមួយខ្ែលអ្នកចង់កំណែ់ពីក្ោល 
បំណងខ្ែលអ្នកចង់ក្រៀ សូរែបខ្ ាមផ្ងខ្ែរ។ 

 

18. គ្ ើនឹងានរបាយការណ ៍ឬសកែែភាេអវ ើមេះខ្ែលស្ថា បន័របស់ម្ញ ំ ប្រែវូឲ្យគ្រៀបចំ 
ប្របសិនគ្បើម្ញ ំប្រ វូបានគ្ប្រជើសគ្រ ើសកន ញង កែែ វ ិ្ ីគ្នះ? 

ក្យើងចង់ក្ ែ្ ើឲ្យរាយោរណ៍មា ភាព្យរសួល  ិងចាស់ោស។់ The Resilience Fund 

មា បំណងោំរទក្លើ ោរសិកា  ិងខ្ចករំខ្លកក្លើែំក្ណើរោរជាជាងោរក្ផ្ទត ែក្លើរាយោរណ។៍ 
ោរសិកាទាងំក្ េះ ឹងក្រៀបចំក្ឡើងកន ុង សហេម ៍ក្រៀ សូរែ “Learning Hub” 

ខ្ែលជាកខ្ ៃងខ្ែលអ្ងគោរខ្ែលទទួលា កញ្ច ប់ជំ ួយរបស់ក្យើងអាច 
ក្រៀ សូរែពីោន ក្ៅវញិក្ៅមក ខ្ចករំខ្លកក្ៅោ ់មាច សជ់ំ ួយ 
 ិងម្ែេូក្ផ្េងៗក្ទៀែអំ្ពបីទពិក្ស្ថ្ ៍ខ្ែលអ្នកា ជួប របទេះ។ 
សហេម ៍ក្ េះក៏ជាកខ្ ៃងមួយខ្ែលផ្ាភាជ ប់អ្នកក្ៅោ ់មាច ស់ជំ ួយ 
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 ិងបក្ងក ើ ទំហំម្ សហេម ៍ផ្ងខ្ែរ។ សរមាប់រាយោរណ៍របចំឆ្ន ំ ក្យើង ឹងក្របើរាស ់“Learning 

Hub” ជាមក្្ាាយចមបងកន ុងោរចប់យកោរក្រៀ  សូរែ  ិងខ្ចករំខ្លកសកមែភាព  ។ 
កន ុងរយៈក្ពលផ្តល់ជំ ួយរយៈក្ពលពីរឆ្ន ំ ក្យើងរំពឹងថាស្ថា ប័ របស់អ្នកអាចចូល រមួជាមួយសហេម ៍ 

“Learning Hub” របស់ក្យើង។ ជាពិក្សសោររបជ រំបចំរែីមាសជាមួយអ្ងគោរក្ផ្េងៗក្ទៀែ 
ខ្ែលទទួលា កញ្ច ប់ជំ ួយពីពួកក្យើង  វ ិិក្យេិ  
 ិងអ្នកពាក់ព័ ធែម្ទក្ទៀែម្ មូល ិ្ិសរមាប់ោរក្រៀ សូរែ  ិងោរខ្ចករំខ្លក។ Learning Hub 

 ឹងផ្តល់ោរោរំទក្លើោរបកខ្រប  ិងជំ ួយក្ផ្េងក្ទៀែ ក្ែើមបីធា ថាអ្នកអាច 

ទំ ក់ទំ ងកន ុងភាស្ថក្ែើមរបស់អ្នកឲ្យា ក្រចើ ។ 

 

19. ប្របសិនគ្បើអនកែិនប្រ វូបានគ្ប្រជើសគ្រ ើសគ្ៅឆ្ន ំគ្នះ 
គ្ ើអនកនងឹានឱកាសគ្ែើែបីដាក់ពាកយគ្ៅឆ្ន ំគ្ប្រកាយគ្ទ? 

សូមខ្សែងរកព័ែ៌មា បខ្ ាមក្ៅកន ុងក្វបស្ថយរបស់ក្យើង 
សរមាប់ោររបោសពីឱ្ោសកញ្ច ប់ជំ ួយក្ផ្េងក្ទៀែ។ 
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TIẾNG VIỆT 
 
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 
Dưới đây là các câu hỏi thường gặp liên quan đến quy trình nộp hồ sơ đề xuất tài trợ từ Quỹ Resilience 
Fund for Women in Global Value Chains (Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ trong các chuỗi giá trị toàn cầu), 

 
 
TIÊU CHÍ/ĐIỀU KIỆN NỘP ĐỀ XUẤT TÀI TRỢ VÀ CÁC CÂU HỎI CHUNG 
 
1. Đối tượng nộp đề xuất tài trợ? 

Tiền tài trợ sẽ được chuyển cho các quỹ của phụ nữ và các tổ chức dựa vào cộng đồng do phụ nữ 
lãnh đạo hoạt động trong các lĩnh vực chuyên đề chính của Quỹ Resilience Fund là bạo lực trên cơ sở 
giới và/hoặc quyền và sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục ở Việt Nam và Campuchia. Các tổ chức 
phi lợi nhuận có thu nhập tối thiểu hàng năm là 10.000 Đô la Mỹ (USD) có thể nộp đề xuất tài trợ 2 
năm. Dữ liệu về thu nhập của tổ chức trong năm 2019, 2020 hoặc 2021 sẽ được dùng làm cơ sở để 
xác định xem tổ chức có đủ điều kiện tham gia nộp đề xuất tài trợ hay không. 
 

2. Mức tài trợ - Tổ chức của tôi có thể đề xuất tài trợ bao nhiêu kinh phí? 
Mỗi khoản tài trợ sẽ dao động trong khoảng 10.000 - 75.000 USD. Một tổ chức có thể yêu cầu tài trợ 
số kinh phí tối đa bằng 150% thu nhập hàng năm của mình, nhưng giá trị tối đa của mỗi khoản tài 
trợ sẽ không quá 75.000 đô la. Các khoản tài trợ sẽ được phân bổ trong giai đoạn 2 năm. Các tổ 
chức phi lợi nhuận phải có thu nhập hàng năm ít nhất là 10.000 USD thì mới đủ điều kiện nộp đề 
xuất tài trợ 2 năm này. 

 
3. Tổ chức của tôi có bắt buộc phải nộp đề xuất tài trợ 2 năm không, hay được phép đề xuất tài trợ 

cho khoảng thời gian ngắn hơn? 
Tất cả các khoản tài trợ sẽ có thời gian tài trợ 2 năm. Quỹ Resilience Fund có mục đích giúp các tổ 
chức ở cấp cơ sở/cộng đồng củng cố các hoạt động và chương trình của họ theo thời gian. Điều này 
sẽ giúp họ đáp ứng các nhu cầu về sức khỏe, sự an toàn trong dài hạn, và các nhu cầu thiết yếu khác 
của phụ nữ, và giúp cải thiện điều kiện kinh tế của họ. Các khoản tài trợ này không dùng để cứu trợ 
khẩn cấp trong ngắn hạn. 

 
4. Tổ chức phi chính phủ của tôi hiện không làm về bạo lực trên cơ sở giới (BLG) hoặc các quyền và 

sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục (SKSS/SKTD), nhưng chúng tôi có kế hoạch mở rộng hoạt 
động chương trình hiện tại để làm về các lĩnh vực này. Liệu tổ chức tôi có thể nộp đề xuất không? 
Có – Tổ chức bạn có thể nộp đề xuất, miễn là tổ chức có kế hoạch mở rộng công việc/hoạt động của 
mình để bao gồm một trong những lĩnh vực chuyên đề này trong giai đoạn tài trợ. Quỹ Resilience 
Fund sẽ giúp các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo củng cố và mở rộng các nỗ lực hoạt động hiện tại về 
bạo lực trên cơ sở giới cũng như các quyền và SKSS/SKTD, đồng thời hỗ trợ các hoạt động mới trong 
các lĩnh vực này. 

 
5. Tổ chức tôi được quản lý bởi một Giám đốc/Giám đốc Điều hành - người xác định là nam giới. Tổ 

chức tôi có đủ điều kiện để nộp đề xuất không? 
Có lẽ là không - vì Quỹ này có mục đích tăng cường năng lực lãnh đạo của phụ nữ và các tổ chức do 
phụ nữ lãnh đạo. Định nghĩa của chúng tôi về một tổ chức do phụ nữ lãnh đạo là: “có Giám đốc Điều 
hành hoặc CEO là phụ nữ, và ít nhất 50% quản lý cấp cao là phụ nữ”. Nếu tổ chức bạn không đáp 
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ứng định nghĩa của chúng tôi về “phụ nữ lãnh đạo”, nhưng bạn tin rằng trên thực tế, tổ chức bạn là 
do phụ nữ lãnh đạo, thì tổ chức bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin liên quan để chúng tôi 
xem xét. 
 
Thuật ngữ "phụ nữ" bao gồm phụ nữ với tất cả các đặc điểm đa dạng, bao gồm phụ nữ khuyết tật, 
có xu hướng tính dục và bản dạng giới đa dạng, phụ nữ thuộc các màu da, phụ nữ bản địa/địa 
phương, phụ nữ thuộc các giai cấp bị áp bức, phụ nữ trẻ và lớn tuổi, hoặc những phụ nữ bị phân 
biệt chủng tộc, phụ nữ sống trong điều kiện nghèo đói, hoặc là người di cư/nhập cư, và phụ nữ 
trong các nhóm yếu thế khác. 
 

6. Tổ chức của tôi không được cơ quan Nhà nước phê duyệt để nhận tiền hỗ trợ từ nước ngoài. Tôi 
có thể nộp đề xuất xin tài trợ không? 
Không. Tổ chức của bạn phải được phê duyệt hợp pháp và đã đáp ứng tất cả các quy định của chính 
phủ để có thể nhận được tiền tài trợ từ nước ngoài thì mới được nộp đề xuất xin tài trợ này. 
 

7. Tổ chức của tôi có thể nộp đề xuất nếu chúng tôi không có trụ sở tại Việt Nam hoặc Campuchia 
không? 

Nếu bạn cảm thấy tổ chức và công việc của mình đáp ứng các tiêu chí của khoản tài trợ này 
nhưng tổ chức lại không hoạt động ở Campuchia hoặc Việt Nam, bạn có thể liên hệ với 
resfund@unfoundation.org để đăng ký rằng mình có quan tâm tham gia. 

 
8. Khoản tài trợ “không hạn chế” (unrestricted” grant) của Quỹ Resilience Fund có thể được dùng 

thế nào? 
Tổ chức của bạn có thể sử dụng tiền tài trợ theo bất kỳ cách nào mà bạn tin rằng sẽ củng cố tổ chức 
một cách tốt nhất (đồng thời tuân thủ tất cả các yêu cầu về cách có thể chi tiêu những khoản tài trợ 
đó.) Chúng tôi tin các tổ chức biết cách tốt nhất để sử dụng các khoản tài trợ để đạt được sứ mệnh 
của mình – dù là chi tiêu cho các chương trình, hoặc để đáp ứng các nhu cầu của tổ chức, hoặc các 
lĩnh vực quan trọng khác. Chúng tôi tin rằng việc cung cấp nguồn lực cho tổ chức để củng cố tổ chức 
bạn sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp tăng cường năng lực của tổ chức bạn để giải quyết các vấn đề quan 
trọng về sức khỏe và an toàn đang cản trở khả năng phục hồi, phát triển kinh tế của phụ nữ trong 
cộng đồng họ. Tuy nhiên, chúng tôi muốn bạn hãy giải thích tổng quát về cách tổ chức bạn dự định 
sử dụng khoản tài trợ thế nào, và khoản tài trợ sẽ giúp tổ chức bạn thúc đẩy sứ mệnh của mình cũng 
như các lĩnh vực chuyên đề của Quỹ như thế nào. Nếu tình hình địa phương thay đổi trong giai đoạn 
tài trợ, bạn cũng sẽ có thể linh hoạt điều chỉnh cách tổ chức mình sử dụng khoản tài trợ để đáp lại 
những bối cảnh thay đổi đó. 
 

9. Có hạn chế gì đối với việc sử dụng khoản tài trợ từ Quỹ Resilience Fund mà các tổ chức cần tuân 
thủ không? 
Khoản tài trợ không được sử dụng cho bất kỳ hình thức vận động hành lang, vận động bầu cử hoặc 
chiến dịch chính trị nào, và phải tuân thủ đầy đủ luật pháp và chính sách về tài trợ nước ngoài của 
quốc gia sở tại. 
 

10. Khoản tài trợ sẽ hỗ trợ khả năng phục hồi kinh tế trong các chuỗi giá trị toàn cầu như thế nào? 
Quỹ này muốn hỗ trợ những tổ chức làm việc với các cộng đồng trong, gần hoặc có liên quan đến 
các hoạt động kinh doanh/doanh nghiệp và nơi làm việc để sản xuất quần áo, thực phẩm, công 
nghệ. và các sản phẩm khác để xuất khẩu đi khắp thế giới. Chúng tôi tin rằng việc củng cố các cộng 
đồng này bằng cách hỗ trợ các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo sẽ cải thiện đời sống của lao động nữ và 
cải thiện khả năng tham gia và phát triển của họ trong lực lượng lao động. Sức khỏe và sự an toàn có 
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vai trò thiết yếu đối với phụ nữ trong các cộng đồng này để tăng cường cơ hội kinh tế của phụ nữ. 
Chúng tôi sẽ hỗ trợ nhiều tổ chức có hoạt động nhằm củng cố các cộng đồng này và trực tiếp hoặc 
gián tiếp có tiếp xúc với những lao động hiện tại hoặc tương lai và gia đình họ. Điều này bao gồm, 
nhưng không giới hạn, các cộng đồng gần nơi sản xuất hoặc nơi làm việc trong nông nghiệp, và các 
cộng đồng nơi phụ nữ di cư từ xa đến để làm việc. 
CHUẨN BỊ & NỘP ĐỀ XUẤT XIN TÀI TRỢ 
 

11. Quá trình và thời hạn nộp đề xuất? 
Quá trình nộp đề xuất sẽ được chia thành 2 giai đoạn: 

• Giai đoạn 1: Tiếp nhận hồ sơ từ ngày 5 tháng 7 năm 2022 đến ngày 8 tháng 8 năm 2022. Sau 
khi sàng lọc và đánh giá, các tổ chức được chọn sẽ được mời gửi thêm thông tin, và đề xuất 
chi tiết. 

• Giai đoạn 2: Từ ngày 29 tháng 8 năm 2022 đến ngày 16 tháng 9 năm 2022. Giai đoạn này sẽ 
yêu cầu thêm thông tin chi tiết về đề xuất, gồm thông tin bổ sung về tổ chức bạn và các hoạt 
động hoặc chương trình hiện tại. 

  
12. Tôi muốn nộp hồ sơ, đề xuất bằng ngôn ngữ địa phương của mình thay vì bằng tiếng Anh. Như 

thế có được không? 
Bạn phải nộp hồ sơ, đề xuất bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, chúng tôi đã thành lập các đơn vị Đối tác hỗ 
trợ nộp đề xuất tại Campuchia và Việt Nam để sẵn sàng trợ giúp tổ chức bạn để giúp hiểu rõ các câu 
hỏi liên quan tới đề xuất tài trợ, hoặc dịch hồ sơ, đề xuất của bạn sang tiếng Anh. Các nhóm Đối tác 
hỗ trợ này cũng có thể đưa ra ý kiến phản hồi chung về hồ sơ, đề xuất của tổ chức bạn, và họ có thể 
giúp bạn đăng tải hồ sơ đề xuất lên trang web của chúng tôi nếu tổ chức bạn không có/khó truy cập 
Internet. 

 
Chúng tôi khuyến khích tổ chức bạn sử dụng dịch vụ hỗ trợ của các Đối tác hỗ trợ nộp đề xuất, nếu 
cần. Chúng tôi sẽ xem xét, đánh giá tất cả các đề xuất chính thức công bằng như nhau, mà không 
tính đến yếu tố là tổ chức bạn có nhận được trợ giúp trong quá trình nộp đề xuất hay không. Thông 
tin liên hệ để được hỗ trợ: 

Tại Việt Nam:  
o +84 0395048510 
o NhomHoTroVietNamRF@gmail.com 
o Facebook: Nhóm hỗ trợ Việt Nam RF/Resilience Fund 
Tại Campuchia:  
o +855 17 320 072 
o sivgech.tang@impacthub.net 

Tổ chức bạn có thể truy cập biểu mẫu đề xuất và các câu hỏi thường gặp (đã được dịch sang tiếng 
Việt và tiếng Khmer), tại đây: resiliencefundforwomen.org/apply. 
 

13. Tôi không có internet tốc độ cao ổn định - tôi có thể gửi đề xuất dưới dạng bản in (giấy) hoặc qua 
email không? 
Không - bạn phải nộp đề xuất trực tuyến qua trang web của chúng tôi, và đề xuất phải viết bằng 
tiếng Anh. Chúng tôi không thể chấp nhận hồ sơ đề xuất gửi qua email hoặc bản in giấy. Nếu tổ chức 
bạn cần trợ giúp, các Đối tác hỗ trợ nộp đề xuất có thể giúp tổ chức bạn đăng tải đề xuất lên nếu tổ 
chức bạn bị hạn chế truy cập Internet và cần trợ giúp để nộp đề xuất trực tuyến: 
 

Tại Việt Nam:  
o +84 0395048510 

mailto:NhomHoTroVietNamRF@gmail.com
https://www.facebook.com/Nh%C3%B3m-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-Vi%E1%BB%87t-Nam-RF-Resilience-Fund-112492584838312
mailto:sivgech.tang@impacthub.net
https://www.resiliencefundforwomen.org/apply
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o NhomHoTroVietNamRF@gmail.com 
o Facebook: Nhóm hỗ trợ Việt Nam RF/Resilience Fund 
Tại Campuchia:  
o +855 17 320 072 
o sivgech.tang@impacthub.net 

 
14. Tôi phải làm gì nếu có vấn đề với biểu mẫu trực tuyến hoặc nếu tôi bị mất kết nối Internet giữa 

chừng khi đang nộp đề xuất? 
Bạn có thể lưu biểu mẫu (save) và quay lại sau để điền tiếp nếu không thể hoàn thành tất cả các câu 
hỏi cùng một lúc. Khi chọn ô "lưu lại các nội dung đã điền và quay lại sau" (save my progress and 
resume later), bạn sẽ được yêu cầu nhập email của mình và bạn sẽ có thể lưu biểu mẫu và quay lại 
biểu mẫu để điền tiếp sau bằng chính email đó. Tuy nhiên, nếu chưa lưu biểu mẫu và nếu bạn gặp 
bất kỳ sự cố kỹ thuật nào trong khi nộp đề xuất, thì bạn sẽ làm lại (nộp lại) từ đầu. Để tiết kiệm thời 
gian và công sức, chúng tôi khuyến nghị bạn nên lập một bản dự thảo đề xuất của mình trong 1 file 
khác, sau đó sao chép và dán câu trả lời của bạn vào biểu mẫu trực tuyến khi bạn đã sẵn sàng nộp 
đề xuất. 
 
Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào với biểu mẫu, bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa 
chỉ resfund@unfoundation.org. Lưu ý: có thể đến ngày hôm sau cán bộ của chúng tôi mới xử lý 
được các vấn đề/câu hỏi của bạn. Chúng tôi có thể chuyển tiếp email của bạn tới nhóm hỗ trợ kỹ 
thuật địa phương nếu họ có thể giải quyết vấn đề đó. 

 
15. Tôi không biết là đề xuất của mình đã được nộp chưa. Tôi có nhận được xác nhận nào khi đã 

hoàn thành nộp đề xuất không? 
Bạn sẽ nhận được xác nhận ngay lập tức trên màn hình sau khi đề xuất của bạn đã nộp thành công, 
và một email xác nhận nộp đề xuất thành công. Bạn không cần thực hiện thêm bất kỳ hành động 
nào. 

 
BƯỚC TIẾP THEO  
16. Dự kiến khi nào tôi có thể nhận được phản hồi từ Quỹ Resilience Fund về tình trạng đề xuất của 

mình? 
Các tổ chức được mời gửi thêm thông tin cho giai đoạn 2 sẽ được thông báo vào cuối tháng 8 năm 
2022. Các quyết định tài trợ cuối cùng sẽ được thông báo cho tất cả các đơn vị nộp đề xuất vào cuối 
năm 2022. Rất tiếc, chúng tôi sẽ không thể trả lời các đề nghị cập nhật tình trạng đề xuất của từng tổ 
chức riêng lẻ. 
 

17. Nếu tổ chức của tôi được chọn nhận tài trợ, bước tiếp theo là gì? 
Nếu tổ chức bạn được chọn, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn nộp thêm một số thông tin bổ sung về tổ 
chức. Quỹ sẽ tiến hành đánh giá nhanh mọi tổ chức, gồm cả việc kiểm tra xác minh (reference 
check). Khi quá trình thẩm định này hoàn tất, tổ chức bạn sẽ nhận được một thỏa thuận tài trợ để 
ký và gửi lại cho Quỹ để nhận được khoản tiền tài trợ của mình. Thời gian nhận tiền tài trợ của mỗi 
tổ chức sẽ được xác định theo yêu cầu của mỗi quốc gia, nhưng chúng tôi hy vọng tổ chức được tài 
trợ sẽ nhận được tiền tài trợ vào đầu năm 2023. Sau khi tổ chức bạn được chọn và thỏa thuận tài 
trợ đã được ký, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho tổ chức bạn về “Trung tâm học tập” của chúng 
tôi. Chúng tôi cũng muốn thảo luận với từng tổ chức để tìm hiểu cách mà tổ chức bạn muốn xác 
định/tạo ra tác động và tìm hiểu các mục đích và mục tiêu học tập của tổ chức bạn. 
 

mailto:NhomHoTroVietNamRF@gmail.com
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18. Dự kiến tổ chức của tôi sẽ phải báo cáo hoặc thực hiện các hoạt động nào khác nếu chúng tôi 
được chọn nhận tài trợ? 
Chúng tôi muốn việc báo cáo dễ và phù hợp nhất có thể. Quỹ Resilience Fund muốn hỗ trợ việc học 
tập và chia sẻ trong thời gian thực, và ít chú trọng hơn vào việc lập các báo cáo dài. Phương pháp 
học tập này được tiến hành thông qua Trung tâm học tập của Quỹ, nơi những tổ chức nhận tài trợ 
có thể học hỏi từ công việc của nhau, và có thể chia sẻ với các nhà tài trợ và các đối tác khác về 
những gì họ đang trải qua và học hỏi trong thời gian thực. Đây cũng là nơi kết nối với các nhà tài trợ 
của Quỹ, và xây dựng một cộng đồng rộng hơn. Mặc dù sẽ phải lập các báo cáo năm, nhưng chúng 
tôi sẽ sử dụng Trung tâm học tập như một phương pháp chính để nắm bắt các bài học kinh nghiệm 
và hoạt động chia sẻ. Trong giai đoạn tài trợ 2 năm, dự kiến tổ chức bạn sẽ tham gia vào Trung tâm 
học tập - đặc biệt là các cuộc họp hàng quý trên nền tảng trực tuyến với các tổ chức nhận tài trợ 
khác, các nhà đầu tư, và các bên liên quan đến Quỹ để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. Trung tâm 
Học tập sẽ cung cấp hỗ trợ dịch thuật, và các hỗ trợ khác để đảm bảo tổ chức nhận tài trợ có thể 
giao tiếp nhiều nhất có thể bằng ngôn ngữ của họ. 
 

19. Nếu không được chọn trong vòng này, liệu có cơ hội khác để nộp đề xuất tài trợ vào năm sau không? 
Vui lòng kiểm tra lại trên trang web của chúng tôi để biết các thông báo tài trợ trong tương lai. 

 
 


