
Cơ hội nhận tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ địa phương 

Kêu gọi nộp đề xuất tài trợ: dành cho các tổ chức VNGO, CBO 

 

Nhà tài trợ:                  Resilience Fund For Women 

Đối tượng tài trợ:         các VNGO, CBO, CSO, tổ nhóm phi lợi nhuận 

Điều kiện:          1. Giám đốc/lãnh đạo là phụ nữ/ người phi nhị nguyên giới 

                                     2. Có hoạt động hỗ trợ phụ nữ & trẻ em, quyền và SKSS/SKTD, 

bạo lực giới, bình đẳng giới, dạy nghề, an toàn an ninh & sự phát triển của phụ nữ, nữ 

công nhân, …. 

Mức đề xuất/tổ chức:   10.000-75.000 USD 

Tổng gói tài trợ:           1 triệu USD 

Mục đích sử dụng tiền:  không giới hạn: triển khai hoạt động dự án, nâng cao năng lực cho 

cán bộ, mua trang thiết bị 

Hạn nộp hồ sơ vòng 1:    19/8/2022 

Vòng 2:  16/9/2022 

 

Tìm hiểu chi tiết thông tin tài trợ và nộp hồ sơ tại đây:  resiliencefundforwomen.org/apply 

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ Nhóm hỗ trợ tại Việt Nam. Nhóm sẽ hướng dẫn, tư vấn 

và dịch miễn phí đề xuất cho ứng viên đủ điều kiện nếu cần. 

- ĐT: 0395 048 510;  

- Email: NhomHoTroVietNamRF@gmail.com 

- Facebook: https://www.facebook.com/Nhóm-hỗ-trợ-Việt-Nam-RF-Resilience-Fund-

112492584838312 

Bộ câu hỏi tiếng Việt có tại đây: https://www.resiliencefundforwomen.org/s/RF-

Applicationvn.docx  

Quỹ Resilience Fund for Women in Global Value Chains đã mở kêu gọi nộp đề xuất tài trợ từ 

các tổ chức đủ điều kiện ở Việt Nam và Campuchia. Đây là sáng kiến tài trợ chung đầu tiên 

thuộc hình thức này để các công ty, các quỹ từ thiện của doanh nghiệp, và các nhà tài trợ khác đầu 

tư vào sức khỏe, phúc lợi, và khả năng phục hồi kinh tế trong dài hạn của phụ nữ. Chúng tôi 

sẽ cung cấp các khoản tài trợ hỗ trợ chung cho các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo ở cấp cơ sở/cộng 

đồng. 
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