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Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội xin trân trọng thông báo về Chương trình tài trợ YSEALI
YOUnified 2018 - Ngày hội tuổi trẻ tình nguyện lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Chương
trình sẽ tài trợ từ 300 đến 1000 đô-la Mỹ cho các cá nhân và nhóm hoạt động phi lợi nhuận
của thanh niên Việt Nam trong độ tuổi 18-35 thực hiện các chương trình và hoạt động
thuộc các chủ đề: Thúc đẩy công dân tích cực, Giáo dục, Phát triển kinh tế, Môi trường.
Các dự án được thực hiện trong khu vực từ tỉnh Quảng Trị trở ra phía Bắc. Hạn chót nộp
đề xuất xin tài trợ trước 17:00 ngày 9 tháng Mười năm 2018. Kết quả có thể được công bố
vào trước ngày 22 tháng Mười năm 2018.
Được công bố năm 2013, Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) là chương trình
nổi bật của chính phủ Hoa Kỳ nhằm tăng cường phát triển năng lực lãnh đạo và kết nối
trong khu vực ASEAN với thanh niên trước những thách thức quan trọng của khu vực và
toàn cầu, phát triển mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và lãnh đạo trẻ khu vực ASEAN. Với thực tế
65% dân số ASEAN dưới độ tuổi 35, YSEALI là một nỗ lực để hỗ trợ những tiềm năng
vượt trội của tuổi trẻ khu vực ứng phó với những thách thức then chốt và mở rộng những
cơ hội mới.
Thời gian lý tưởng nhất để thực hiện những dự án này là từ ngày 1-9 tháng 12, 2018 nhằm
hoà chung vào chiến dịch YOUnified kỷ niệm sinh nhật lần thứ 5 của YSEALI trên khắp
các nước ASEAN. YOUnified là chiến dịch kỷ niệm sáng kiến YSEALI ra đời vào năm
2013, đánh dấu ngày hội tuổi trẻ và các dự án cộng đồng lớn nhất khu vực. Thông qua
chương trình kỉ niệm, YSEALI YOUnified khuyến khích giới trẻ trở thành những công dân
tích cực hơn và thể hiện sức mạnh của tuổi trẻ trong việc phát triển giải pháp cho các vấn
đề cấp bách của địa phương, quốc gia và khu vực. Với phương châm “Không bao giờ quá
trẻ để lãnh đạo”, các thành viên YSEALI sẽ chung tay thực hiện các hoạt động cộng đồng,
quảng bá cho các hoạt động tình nguyện và sức mạnh của giới trẻ trong việc đem lại tác
động tích cực đến cộng đồng.
Năm 2017, chương trình YOUnified đã thu hút 11,000 thành viên thực hiện 140 dự án ở 10
quốc gia ASEAN. Hãy cùng làm cho chiến dịch năm nay lớn mạnh hơn!
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Chương trình tài trợ YOUnified YSEALI dành cho các thành viên YSEALI Việt Nam,
nhóm hoặc tổ chức của thanh niên, phi chính phủ, phi lợi nhuận, trong đó nhân lực thực
hiện và điều phối dự án phải là thành viên YSEALI. Các dự án được thực hiện trong
khu vực từ tỉnh Quảng Trị trở ra phía Bắc. Thời gian lý tưởng nhất để thực hiện
những dự án này là từ ngày 1-9 tháng 12, 2018. Để trở thành thành viên YSEALI, bạn
cần:
 Nằm trong độ tuổi 18-35
 Có mối quan tâm tới các chủ đề: Giáo dục, Phát triển kinh tế, Môi trường,
và Thúc đẩy công dân tích cực trong khu vực ASEAN
 Đăng ký thành viên YSEALI miễn phí tại:
https://asean.usmission.gov/yseali/
CHỦ ĐỀ DỰ ÁN
Dự án nằm trong các chủ đề sau:
1. Thúc đẩy công dân tích cực
Ví dụ: Nạn buôn bán người, Tăng quyền phụ nữ, Thúc đẩy quyền cho người khuyết
tật, Thúc đẩy quyền cho cộng đồng LGBTQ+, Bảo tồn Văn hoá
2. Giáo dục
Ví dụ: Tiếp cận giáo dục, Khoa học và Công nghệ
3. Phát triển kinh tế
Ví dụ: Cơ hội nghề nghiệp cho giới trẻ, Khởi nghiệp/Khởi nghiệp theo mô hình
doanh nghiệp xã hội
4. Môi trường
Ví dụ: Bảo vệ môi trường, Ứng phó với thảm hoạ
Hội đồng tuyển chọn của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội sẽ đánh giá và lựa chọn các dự
án được nhận tài trợ.
Hồ sơ hợp lệ sẽ được đánh giá theo các tiêu chí sau:





Thúc đẩy các mục tiêu của YSEALI
Tính khả thi của dự án, kế hoạch thực hiện rõ ràng, ngân sách hợp lý, v.v.
Tác động của dự án và khả năng đạt được những mục tiêu đã đề ra
Ưu tiên các dự án thực hiện tại các vùng sâu vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn

Các dự án chỉ đơn thuần hỗ trợ nhân đạo sẽ không phù hợp với chương trình tài trợ này.
Đề xuất dự án phải bao gồm phần miêu tả việc dự án được giám sát và đánh giá như thế
nào.
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Số tiền hỗ trợ không được phép sử dụng cho hoạt động chính trị mang tính đảng phái. Tuy
nhiên, các đề xuất xin hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục về bầu cử phi đảng phái và các
hoạt động thông tin công cộng được coi là hợp lệ và có thể được xem xét.
Đề xuất có thể bao gồm các chi phí hành chính khiêm tốn, bao gồm tiền thù lao/tiền lương
một phần của người thực hiện dự án mà có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện các
chương trình hỗ trợ cụ thể. Các chi phí hoạt động chung, chi phí cơ sở hạ tầng dài hạn và
các chi phí phát sinh không xác định được coi là không hợp lệ. Chi phí cao để sản xuất
nguyên vật liệu cũng không phải là một cách sử dụng tốt trong các chương trình tài trợ
nhỏ.
Số tiền hỗ trợ có thể được sử dụng để:
 đào tạo những người làm công tác huấn luyện, nhưng không được phép sử dụng số
tiền đó để trực tiếp cung cấp các dịch vụ xã hội
 tổ chức các buổi seminar và hội thảo, nhưng đề xuất xin hỗ trợ cần nêu rõ những
đại biểu tham dự là ai, nội dung hội thảo là gì, thời gian tổ chức trong bao lâu, và
nói rõ kết quả đạt được sau hội thảo
 xuất bản các tài liệu, nhưng trong đề xuất xin hỗ trợ cần nêu rõ độc giả của những
tài liệu đó sẽ là ai, nội dung và phương thức phân phối tài liệu đó như thế nào
 tổ chức các buổi gặp mặt thành viên YSEALI
Số tiền hỗ trợ không được phép sử dụng cho việc:
 chi trả quá mức cho các chi phí về ăn uống, quà tặng. Đồ uống có cồn không được
phép sử dụng
 hỗ trợ các tổ chức vì lợi nhuận
 tham dự các cuộc hội thảo quốc tế

NỘP ĐỀ XUẤT DỰ ÁN
Hồ sơ hợp lệ của các cá nhân, nhóm và tổ chức bao gồm đề xuất dự án và dự trù ngân sách
cần nộp trực tuyến tại địa chỉ sau: http://bit.ly/younifiedvn
Đường dẫn để tải mẫu đề xuất dự án: http://bit.ly/ysealiproposal2
Đường dẫn để tải dự trù ngân sách: http://bit.ly/ysealibudget2
Hạn chót nộp đề xuất là lúc 17:00 ngày 9 tháng Mười năm 2018. Kết quả có thể được công
bố vào trước ngày 22 tháng Mười năm 2018.
Mọi thắc mắc, xin vui lòng gửi liên lạc theo địa chỉ sau:
Phương Trần
Điều phối viên YSEALI – Trợ lý Văn hóa
Đại sứ quán Hoa Kỳ
170 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84 24) 3850 5000 máy lẻ 6150
Email: TranPMA@state.gov
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