Запит на подання заявок на участь
у Програмі підтримки продовольчої безпеки округу Кінґ
Кінцевий термін: 8.12.2021 р.
I.
Загальна інформація
Від початку пандемії COVID-19 масштаби нестачі продовольства в П’юджет-Саунд значно
зросли. У 2020 році під час піку кризи кількість сімей в окрузі Кінґ, які відчували нестачу
продовольства, подвоїлася. Місцеві фахівці підрахували, що після закінчення пандемії
рівень продовольчої безпеки залишатиметься низьким.
Відповідно до результатів дослідження, проведеного Університетом Вашингтону та
Університетом штату Вашингтон, рівень продовольчої безпеки як у всьому штаті, так і в
окрузі Кінґ, значно відрізняється, при цьому рівень голоду в сім’ях із низьким рівнем
доходів, у сім’ях із дітьми та серед небілошкірого населення неспівмірний. Незважаючи
на те, що ціла низка організацій забезпечує доступ до федеральних програм
продовольчої допомоги та системи екстреної продовольчої допомоги, виявлені
прогалини в забезпеченні продовольством зберігаються, особливо серед населення, яке
зазнало неспівмірного економічного впливу COVID-19.
Щоб усунути ці прогалини, United Way of King County співпрацює з Управлінням охорони
здоров’я – Сіетл і округ Кінґ над розподілом 4 400 000 доларів США асигнувань
федерального бюджету через Програму підтримки продовольчої безпеки. Це
фінансування виділене округу Кінґ через Місцевий фонд фінансового відновлення від
коронавірусної інфекції в рамках Закону «Про план порятунку Америки». Міністерство
фінансів США видало спільні для всіх штатів вказівки щодо цільового призначення цих
коштів, а округ Кінґ видав додаткові вказівки та встановив додаткові обмеження для
United Way. Програма підтримки продовольчої безпеки розроблялася із залученням
населення під керівництвом Управлінням охорони здоров’я – Сіетл і округ Кінґ у 2020 та
2021 рр.
II.
Мета програми
Мета Програми підтримки продовольчої безпеки округу Кінґ – розширення доступу
малозабезпеченого населення, яке неспівмірно постраждало від COVID-19, до харчових
продуктів, які відповідають культурним традиціям і дієтичним звичкам. Фінансування в
рамках Програми підтримки продовольчої безпеки призначене для підтримання або
розширення проєктів, які мають на меті усунути виявлені прогалини в забезпеченні
продовольством в окрузі Кінґ.

У рамках цієї програми United Way of King County укладе договори з місцевими
громадськими організаціями, програмами забезпечення продовольством, банками
продовольства/пунктами роздачі продуктів харчування та об’єднаннями, які постійно
керують однією або кількома низькопороговими продовольчими програмами протягом
принаймні 12 місяців. Зокрема, це:
• Розповсюдження їжі через доставку додому, тимчасові точки роздачі
продовольчих товарів або банки продовольства/пункти роздачі продуктів
харчування
• Розповсюдження їжі через доставку додому або програми забезпечення
продовольством Grab and Go
Очікується, що організації витрачатимуть на продукти харчування щонайменше 75%
виділених коштів. Щонайбільше 25% виділеного фінансування можна використати на
оплату праці, компенсації, матеріальні засоби та непрямі витрати. В рамках цієї
програми забороняється придбання подарункових карток, талонів на їжу та/або
обладнання (холодильники, морозильні камери, транспортні засоби, відділень сховищ
тощо). Фінансування Програми підтримки продовольчої безпеки не може
скеровуватися на розширення адміністративних функцій, капітальні проєкти, оцінку
потреб або проєкти з планування.
Кошти будуть виділятися за такими категоріями:
Категорія №1: Окремі організації
Ця категорія охоплює місцеві громадські організації, діяльність яких скерована на
розширення забезпечення продовольством населення, яке зазнало неспівмірного
економічного впливу COVID-19, шляхом розповсюдження харчових продуктів, які
відповідають культурним традиціям і дієтичним звичкам.
United Way of King County укладе договори з організаціями, які будуть розповсюджувати
їжу серед:
• Населення, яке раніше недостатньо обслуговувалося місцевою системою
екстреної продовольчої допомоги та/або чинними програмами продовольчої
допомоги штату та федерального рівня, зокрема населення, визначене в
дослідженні WAFOOD Університету Вашингтону та Університету штату Вашингтон
• Населення, яке не має права на участь у програмах продовольчої допомоги штату та
федерального рівня
• Проєкти з підтримки малозабезпечених людей, які проживають у регіонах із
виявленими прогалинами в забезпеченні продовольством
Окремі організації, які фінансуються в рамках цієї категорією, мають продемонструвати
таке:
• Досвід залучення членів суспільства та здатність формувати запити суспільства
та відповідати на них
• Досвід закупівлі придбаних або безкоштовно наданих продуктів харчування,
які відповідають культурним традиціям і дієтичним звичкам

•
•

Досвід систематичного розповсюдження їжі низькопороговими методами
Чітке розуміння того, як об’єкти їхньої діяльності зазнали неспівмірного
економічного впливу COVID-19

United Way забезпечить фінансування 20–25 організацій в розмірі від 150 000 до 250 000
доларів США. Для формування портфеля організацій, які спільно надаватимуть послуги
демографічним групам в окрузі Кінґ, що найбільше постраждали від нестачі їжі, очікується,
що United Way забезпечить фінансування принаймні:
• 1 організації з розповсюдження їжі на півночі округу Кінґ
• 2 організаціям з розповсюдження їжі на сході округу Кінґ
• 5 організаціям з розповсюдження їжі у місті Сіетл
• 7 організаціям з розповсюдження їжі на півдні та в некорпорованих районах округу
Кінґ
Категорія №2: Об’єднання
Ця категорія охоплює об’єднання, що використовують унікальні або інноваційні моделі
розповсюдження для надання послуг населенню, яке зазнало неспівмірного
економічного впливу COVID-19 у великому обсязі. Серед них можуть бути
широкомасштабні програми доставки додому, масові закупівлі продуктів або страв
відповідно до дієтичних і культурних особливостей та/або спільне партнерство між
надавачами екстреної продовольчої допомоги та місцевими громадськими
організаціями.
United Way of King County профінансує об’єднання, які обслуговують населення, яке
зазнало неспівмірного економічного впливу COVID-19 та відповідає принаймні
одному із цих критеріїв:
• Проєкти з підтримки малозабезпечених людей, які проживають у регіонах із
виявленими прогалинами в забезпеченні продовольством, включно із, але не
обмежуючись, на півдні міста Сіетл, на півдні округу Кінґ, у сільській місцевості та
некорпорованих районах округу Кінґ.
• Різноманітні групи населення з культурно унікальними перевагами у продуктах
харчування.
• Населення зі специфічними харчовими потребами.
Об’єднанням у складі двох або більше організацій рекомендовано подавати заявки
в разі чіткої відповідності такому:
• Досвід спільної роботи у складі об’єднання в рамках програм із забезпечення
продуктами харчування
• Досвід роботи на системному рівні над усуненням прогалин у забезпеченні
продовольством
• Готовність і здатність формувати запити суспільства та відповідати на них
• Підтвердження досвіду забезпечення низькопорогового доступу до продуктів
харчування
• Підтвердження досвіду масштабного забезпечення харчовими продуктами
відповідно до дієтичних і культурних особливостей

•
•

Досвід закупівлі придбаних або безкоштовно наданих продуктів харчування,
які відповідають культурним традиціям і дієтичним звичкам
Можливість швидко закуповувати та розповсюджувати продукти харчування у
великому обсязі (місячна вартість продуктів харчування, закуплених протягом
терміну дії договору, від 30 000 до 40 000 доларів США)

United Way профінансує до чотирьох об’єднань та виділить максимум по 500 000
доларів США на кожне таке об’єднання. Окремі учасники об’єднань також можуть
подавати заявки на фінансування в Категорії №1 (Окремі організації), якщо вони
включатимуть об’єм робіт, які відрізнятимуться від робіт, що фінансуватимуться за
заявкою від об’єднання.
United Way забезпечить фінансування з наданням переваги інтересам економічно
неспроможних осіб або недофінансованих систем, і має намір укласти договір із
портфелем об’єднань, які спільно надають послуги в регіонах та для демографічних груп
округу Кінґ, що найбільше постраждали від нестачі їжі.
III.
Об’єм і строки фінансування
У рамках Програми підтримки продовольчої безпеки місцевим громадським
організаціям, програмам забезпечення продовольством, банкам продовольства/пунктам
роздачі продуктів харчування та об’єднанням буде надано 4 400 000 доларів США,
виділених відповідно до Закону «Про план порятунку Америки». Зверніть увагу, що у
проєктів, яким буде присуджено договори, має бути різний бюджет, а деякі претенденти
можуть отримати часткове фінансування.
Термін дії договору – з 15 січня 2022 року до 31 жовтня 2022 року.
IV.
Потенційні кандидати:
До участі приймаються заявки від агентств, об’єднань і товариств, які забезпечують
постійну і послідовну роботу програм із забезпечення продуктами харчування під час
пандемії COVID-19, здатні регулярно розповсюджувати великі обсяги їжі і можуть:
• Розширяти або підтримувати наявні продовольчі програми чи системи
• Освоїти виділені кошти в період з 15 січня 2022 року до 31 жовтня 2022 року
• Витратити на продукти харчування щонайменше 75% виділених коштів.
Щонайбільше 25% виділеного фінансування може бути використано на оплату
праці, компенсації, матеріальні засоби та непрямі витрати.
• Спрямувати все фінансування Програми підтримки продовольчої безпеки на
осіб, які мешкають та/або працюють в окрузі Кінґ, штат Вашингтон
• Забезпечити постійний доступ до продуктів та/або їжі:
o Програми з розповсюдження продуктів мають забезпечувати членів
громади принаймні двома пайками на місяць.
o Програми з розповсюдження їжі мають забезпечувати принаймні
три пайки на тиждень.
• Відповідати всім вимогам, зазначеним у Розділі V.

Кошти Програми підтримки продовольчої безпеки не можуть скеровуватися на:
• Розширення адміністративних функцій
• Капітальні проєкти
• Оцінку потреб
• Проєкти з планування
• Купівлю подарункових карток
• Надання талонів на їжу
• Придбання обладнання (холодильники, морозильні камери, транспортні засоби,
відділень сховищ тощо)
V.
Кваліфікаційні вимоги
Щоб мати право на отримання федерального фінансування через Програму
підтримки продовольчої безпеки, кандидати мають відповідати таким вимогам:
A. Фінансовий стан: Агентства повинні або:
• Бути зареєстровані як приватна некомерційна корпорація у штаті
Вашингтон і мати федеральний статус 501(c)(3). Статус кандидата
501(c)(3) має бути бездоганним і не може бути скасованим у
попередньому календарному році
• Мати фінансового спонсора зі статусом 501(c)(3) і бути спроможними
забезпечити належний адміністративний і бухгалтерський супровід для
гарантування коштів, наданих у рамках Програми підтримки продовольчої
безпеки
• Бути юридичною особою публічного права, комісією чи органом,
утвореним відповідно до RCW 35.21.660 або RCW 35.21.7301. Статус
кандидата як юридичної особи має бути бездоганним і не може бути
скасованим у попередньому календарному році
B. Реєстрація в SAM: Агентства, які отримали фінансування, повинні мати чинну
реєстрацію у федеральній Системі управління надаванням контрактів (SAM). Хоча
для подання заявки на фінансування реєстрація не потрібна, агентствам, яким
буде надане фінансування, потрібно мати активну реєстрацію в SAM до 15 січня
2022 року. Щоб зареєструватися в SAM, перейдіть за адресою sam.gov.
C. Послуги та документація: Очікується, що всі агентства, яким буде присуджено
договори, забезпечуватимуть низькопороговий доступ до послуг. Відповідно:
• Агентства не повинні вимагати посвідчення особи чи підтвердження
місця проживання, доходу, розміру домогосподарства чи
громадянства від будь-якого члена громади, який хоче скористатися
послугами проєктів, що фінансуються через Програму підтримки
продовольчої безпеки.
• Усім членам громади, які хочуть скористатися ресурсами Програми
підтримки продовольчої безпеки, слід надати можливість самостійно
підтвердити розмір домогосподарства, адресу, дохід та потребу.
• Агентства не повинні відмовляти в наданні послуг членам громади, які
самостійно підтверджують факт проживання в окрузі Кінґ і потребують їжі.

Організації, що отримують фінансування, зобов’язані надавати послуги
особам незалежно від їхньої раси, етнічної, гендерної приналежності, статі,
релігії чи національного походження.
D. Організаційний потенціал: агентства, яким присуджено договір, повинні мати
ресурси для управління розповсюдженням великих обсягів їжі, зокрема персонал,
склади для продуктів харчування, транспортні потужності, партнерські
закупівельні відносини та довірчі відносини із членами громади. Агентства також
повинні мати адміністративні можливості для управління асигнуваннями з
федерального бюджету, зокрема систему обліку коштів, за допомогою якої кошти
Програми підтримки продовольчої безпеки будуть відокремлені від інших
організаційних витрат. Агентства, що отримають фінансування, будуть зобов’язані
подавати щомісячний звіт, зокрема розширену головну книгу бухгалтерського
обліку, із зазначенням дебету та кредиту, щомісяця надавати документацію про
витрачений час і докладену працю, а також копії всіх оплачених рахунків-фактур і
квитанцій.
E. Розповсюдження в малозабезпечених громадах: Мета Програми підтримки
продовольчої безпеки округу Кінґ – підвищення доступності харчових продуктів,
що відповідають культурним традиціям і дієтичним звичкам, для
малозабезпечених громад, які неспівмірно постраждали від COVID-19.
Малозабезпечені громади – це громади, у яких доходи 50% домогосподарств
нижче 60% середнього валового доходу в регіоні або 25% домогосподарств
знаходяться за федеральною межею бідності. Щоб мати право на отримання
фінансування, кандидатам потрібно підтвердити відповідність одному або
більше критеріям нижче:
• Кандидат надає послуги з розповсюдження їжі у фактичному
місцезнаходженні в районі кваліфікованого перепису населення.
Скористайтеся інтерактивною онлайн-картою Міністерства житлового
будівництва і міського розвитку США, щоб знайти райони кваліфікованого
перепису населення в окрузі Кінґ. Введіть адресу в синій панелі вгорі зліва,
клацніть «Color QCT Qualified Tracts» і «Show Tracts Outline» і виберіть 2021 рік.
У випадку проєктів із кількома місцезнаходженнями організації мають
підтвердити, що більшість із них розташовані в районах кваліфікованого
перепису населення.
•

Понад 50% отримувачів послуг кандидата з розповсюдження їжі живуть у
районах кваліфікованого перепису населення. Скористайтеся інтерактивною
онлайн-картою Міністерства житлового будівництва і міського розвитку США,
щоб знайти райони кваліфікованого перепису населення в окрузі Кінґ. Введіть
адресу в синій панелі вгорі зліва, клацніть «Color QCT Qualified Tracts» і «Show
Tracts Outline» і виберіть 2021 рік. Громадяни можуть самостійно підтвердити
свою адресу в усній формі, а для отримання послуг від них не вимагається
підтвердження місця проживання.

•

VI.

Послуги кандидата з розповсюдження їжі в першу чергу призначені для осіб
із низьким рівнем доходу. Громадяни можуть самостійно підтвердити свої
доходи в усній формі, а для отримання послуг від них не вимагається їх
підтвердження.
Критерії оцінки: Заявки будуть оцінюватися за такими критеріями:

Критерій
Пріоритет у проєкті надається
малозабезпеченим групам населення, які
неспівмірно постраждали від COVID-19.
Проєкт забезпечить низькопороговий і
систематичний доступ до їжі громадам, що
обслуговуються, і продемонстрував досвід
закупівлі продуктів харчування, які
відповідають культурним традиціям і
дієтичним звичкам
Кандидат
продемонстрував
досвід
розповсюдження їжі та організаційний
потенціал
підтримувати
систематичне
розповсюдження їжі протягом терміну дії
контракту
Учасник демонструє здатність формувати
запити суспільства та відповідати на них
У кандидата достатньо адміністративних
можливостей і досвіду, необхідних для
контролю та документування витрат і
забезпечення відповідності гранту

Відсоток оцінки
25%

30%

20%

10%

15%

United Way співпрацюватиме з комітетом з оцінки волонтерів для прийняття рішень про
виділення фінансування і прийматиме їх спільно з представниками Управління охорони
здоров’я – Сіетл і округ Кінґ. United Way та Управління охорони здоров’я – Сіетл і округ
Кінґ залишають за собою право на власний розсуд відхиляти будь-які отримані заявки
без застосування штрафних санкцій. Остаточний вибір агентств буде здійснюватися на
основі тих заявок, які на думку United Way та Управління охорони здоров’я – Сіетл і округ
Кінґ та після розгляду всіх відповідей комітету з оцінки найкраще відповідають вимогам,
викладеним у цьому Запиті на подання заявок, і найкраще відповідають інтересам
малозабезпечених громад округу Кінґ.
VII.
Вимоги до звітності
Агентства, які отримають фінансування в рамках Програми підтримки продовольчої
безпеки, будуть зобов’язані подавати стандартні щомісячні звіти електронною
поштою, що включають:

•
•
•

Розширену головну книгу бухгалтерського обліку, із зазначенням дебету та
кредиту, документацію про витрачений час і докладену працю, а також копії всіх
оплачених рахунків-фактур і квитанцій за місяць надання послуг.
Журнал розповсюдження з переліком розповсюджень їжі, проведених
протягом місяця, кількість людей, які отримали їжу під час кожного
розповсюдження, та об’єм розповсюдженого продовольства
Демографічні дані про отримувачів послуг, зібрані в них на добровільній основі,
якщо такі доступні. Запитувані демографічні дані включають расову/етнічну
приналежність, розмір домогосподарства, наявність житла, а також дітей та/або
літніх людей.

Протягом терміну дії договору агентства також будуть зобов’язані подавати короткі
квартальні звіти про надані послуги та продукти харчування, результати програми,
проблеми та принаймні два показові приклади від громадян.
VIII. Ключові дати
Кандидатам слід звернути увагу на такі ключові дати в роботі Програми підтримки
продовольчої безпеки:
• 10 листопада 2021 р. Початок прийому заявок
• 8 грудня 2021 р. Кінцевий термін подання заявок
• 10 січня 2021 р. Повідомлення про визнання учасника переможцем
• 15 січня 2022 р. – 31 жовтня 2022 р.: Термін дії договору
IX.
Інформаційні наради та технічна підтримка
Інформаційні наради щодо подання заявок проводитимуться в дні нижче. Під час усіх
інформаційних нарад буде здійснюватися синхронний переклад іспанською мовою.
• 15 листопада, 10:00 | Посилання для реєстрації
• 17 листопада, 14:00 | Посилання для реєстрації
Щоб отримати технічну підтримку щодо заявки, можна приєднатися до конференцій
у Zoom у вказані нижче дні. Попередня реєстрація не потрібна.
• 29 листопада, 10:00 – 11:00 | Посилання на конференцію
• 1 грудня, 14:00 – 15:00 | Посилання на конференцію
• 6 грудня, 15:00 – 17:00 | Посилання на конференцію
Конференції будуть проводитись англійською мовою. Щоб отримати технічну
підтримку іспанською або іншою мовою, надішліть електронний лист United Way за
адресою foodsecurity@uwkc.org.
X.
Додаткові запитання
З питань подання заявок звертайтеся до United Way чи округу Кінґ за адресою
foodsecurity@uwkc.org.
XI.

Подання заявок

Будь ласка, подайте заявку своєї організації в режимі онлайн за цим посиланням:
https://fightpoverty.formstack.com/forms/2021FSAP_application. Крайній термін
подання – не пізніше середи, 8 грудня 2021 р.
Ми рекомендуємо викласти свої відповіді в документі Word та скопіювати і вставити їх
в онлайн-додатку. Прохання подавати заявку лише за допомогою онлайн-форми.
Заявки, надіслані електронною поштою, не прийматимуться. Ви отримаєте
автоматичне повідомлення електронної пошти на підтвердження подання заявки.
Якщо вам потрібна допомога у заповненні онлайн-заявки через мовні або технічні
перепони, ви можете надіслати свої відповіді англійською мовою до п’ятниці, 3 грудня,
на адресу foodsecurity@uwkc.org,, і співробітник United Way внесе інформацію в нашу
онлайн-систему.
Довідково заявка включає такі запитання:
Роздiл 1: Перевірка відповідності вимогам
Роздiл 2: Відомості про агентство чи об’єднання
1. Назва організації
2. У вашої організації є фінансовий спонсор? Якщо так: вкажіть назву фіскального
агента.
3. Ім’я основної контактної особи
4. Електронна адреса основної контактної особи
5. Номер телефону основної контактної особи
6. Це пропозиція окремої організації чи об’єднання?
• Окрема організація
• Об’єднання
7. У разі, якщо об’єднання: Назви учасників об’єднання
8. У випадку об’єднання: Укажіть ім’я та електронну адресу основної контактної
особи кожної партнерської організації
9. Програма діяльності організації чи об’єднання
10. У випадку об’єднання: Опишіть структуру свого партнерського об’єднання,
зокрема організацію(ї), що виступатиме(уть) у ролі фінансового каналу(ами), і
те, як група розподілятиме фінансування між визначеним партнерам програми.
11. У випадку об’єднання: Я розумію, що між партнерами об’єднання має бути
письмова угода.
12. Ваша організація зареєстрована у федеральній Системі управління надаванням
контрактів (SAM.gov)? Якщо так, надайте знімок екрана вашої реєстрації в SAM.
Роздiл 3: Опис пропозиції
Ми цінуємо ваш дорогоцінний час. Відповідаючи на запитання нижче, будь ласка,
достатньо детально, але водночас якомога коротше, опишіть свої ідеї. Ви можете
адаптувати описи інших пропозицій.
13. Коротко опишіть запропонований проєкт розповсюдження їжі. Включіть у свій
опис тип продовольства, яке ви плануєте розповсюджувати; місця,
періодичність, об’єм і час розповсюдження продуктів харчування; визначених
осіб, які будуть розповсюджувати; а також групи населення, громади чи
системи, яким ви збираєтеся надавати послуги.

14. Скільки осіб загалом охопить ваше агентство або об’єднання з 15 січня до 31
жовтня 2022 року за допомогою цього проєкту? Будь ласка, коротко поясніть
розрахунок попереднього охоплення.
15. Як громади, яким ви збираєтеся надавати послуги, неспівмірно постраждали від
COVID-19? Як ви збираєтеся задовільнити їхні унікальні потреби, спричинені
пандемією?
16. United Way має намір укласти договори з організаціями та об’єднаннями, які
забезпечуватимуть низькопороговий, систематичний доступ до їжі громадам, що
обслуговуються. Будь ласка, опишіть, як ви наразі забезпечуєте низькопороговий
доступ до їжі, та будь-які нові плани щодо зменшення кількості перешкод до
програм вашого агентства із забезпечення продуктами харчування.
17. Опишіть досвід вашої організації чи об’єднання у проведенні роз’яснювальної
роботи та надання послуг із харчування громадам, яким ви збираєтеся
допомагати. Будь ласка, наведіть приклади, пов’язані з Програмою підтримки
продовольчої безпеки.
18. Як ваше агентство співпрацює з громадами, щоб зрозуміти їх культурні та/або
дієтичні потреби? Будь ласка, опишіть, як ви будете формувати запити
суспільства та відповідати на них протягом дії цього проєкту.
19. Опишіть ресурси свого агентства для підтримання розповсюдження їжі
(наприклад, грошові резерви, персонал, склади для зберігання продуктів та
засоби транспортування, надійні партнерства та постачальників).
20. Опишіть свій досвід управління асигнуваннями федерального бюджету.
Якщо у вас немає досвіду управління асигнуваннями федерального
бюджету, опишіть, будь ласка, свій досвід управління асигнуваннями
міського, окружного бюджету чи бюджету штату або іншими асигнуваннями.
Опишіть, як ви будете контролювати витрати, звітність та документацію, як того
вимагає цей грант.

21. Чи хочете ви ще чимось поділитися?
Роздiл 4: Відомості про населення
22. Будь ласка, надайте відомості про громадян, які користувалися послугами
продовольчих програм вашої організації чи об’єднання протягом останнього
року, якщо у вас є такі відомості. Якщо ви сформували об’єднання, надайте
загальний підсумок результатів своїх програм. Якщо ви не збираєте відомості про
отримувачів послуг для певного поля, напишіть «невідомо».
• Діти (до 18 років)
• Молодь (від 18 до 24 років)
• ЛГБТІ+
• Особи без визначеного місця проживання/безпритульні
• Особи похилого віку (від 60 років)
23. Будь ласка, надайте демографічні дані про громадян, які користувалися
послугами продовольчих програм вашої організації чи об’єднання протягом
останнього року, якщо у вас є такі відомості. Якщо ви сформували об’єднання,
надайте загальний підсумок результатів своїх програм. Якщо ви не збираєте
відомості про отримувачів послуг для певного поля, напишіть «невідомо».
• Іммігранти з Африки
• Афроамериканці/темношкірі

• Американські індіанці/корінні жителі Аляски
• Вихідці з Азії (китайці, японці, корейці тощо)
• Вихідці з Південної Азії (індійці, пакистанці, бенгальці тощо)
• Вихідці з Південно-Східної Азії (тайці, лу-мейн, хмонги, в’єтнамці,
камбоджійці тощо)
• Латиноамериканці
• Гавайці/Корінні жителі Тихоокеанських островів
• Вихідці з Близького Сходу (іракці, іранці, саудівські араби, турки тощо)
• Білі/вихідці з Європи
• Метиси
• Невідомо

Роздiл 5: Бюджет
24. Запит на розмір фінансового забезпечення
25. Будь ласка, заповніть шаблон бюджету нижче, указавши свій план освоєння
коштів, що запитуються в рамках Програми підтримки продовольчої безпеки.
Принаймні 75% виділених коштів потрібно скерувати на придбання продуктів
харчування. Щонайбільше 25% коштів можна використати на оплату праці,
компенсації, матеріальні засоби та непрямі витрати.
• Харчування
• Оплата праці
• Додаткові пільги на соціальне забезпечення
• Відрядні
• Матеріальні засоби
• Приміщення (орендна плата, плата за користування тощо)
• Маркетинг і роз’яснювальна робота
• Непрямі витрати

