Некомерційний фонд допомоги розвитку молоді штату Вашингтон
Запит на пропозицію (RFP)
Вступ
Міністерство торгівлі (Комерція) штату Вашингтон у партнерстві з організацією School’s Out
Washington (SOWA) здійснює процес присудження субсидій через Некомерційний фонд допомоги
розвитку молоді штату Вашингтон (Фонд допомоги).
У рамках одноразової інвестиції штату SOWA надасть 9,3 мільйона доларів для програм і
організацій розвитку молоді, що спрямовані на підтримку молодих людей, які найбільше
постраждали від пандемії COVID-19 і які найбільш віддалені від правосуддя у сфері освіти.
Спалах COVID-19, закриття шкіл на тривалий час і соціальне дистанціювання посилили нерівність і
труднощі серед дітей і молоді всього штату Вашингтон. Програми й організації з розвитку молоді
швидко адаптували свої послуги, аби надавати оперативну підтримку молоді та сім’ям, з якими
вони тісно пов’язані, зокрема екстрений догляд за дітьми, соціально-емоційну підтримку,
академічне наставництво, віртуальні програми та підтримку в забезпеченні основних потреб.
Основне завдання Фонду допомоги спрямоване на вирішення фінансових і програмних проблем,
які виникли у зв’язку з COVID-19. У концепції фонду визначено, що втрачені доходи разом зі
збільшенням витрат на дотримання заходів безпеки від COVID-19 призводять до того, що багато
організацій ризикують закрити програми або об’єкти.

Огляд RFP
З моменту випуску цього RFP до розподілу фінансування субсидій проходить дуже мало часу.
Пропозиції потрібно надсилати через онлайн-систему для подання заявок до 6 жовтня 2020 року.
Після надсилання заявок відповідні органи мають розглянути їх і присудити субсидії. Увесь процес
потрібно завершити до 15 грудня 2020 року. (Нижче наведено точніші часові рамки.)
Фонд допомоги надаватиме субсидії лише організаціям, які спеціалізуються на вирішенні проблем
молоді або працюють задля забезпечення їхніх потреб у штаті Вашингтон.
Щоб забезпечити справедливість і залучити пріоритетні молодіжні програми чи організації (або
тих, що спеціалізується на локалізації наслідків впливу COVID-2019) на всій території штату, цей RFP
надає можливості для простого подання онлайн-заявки.
Претенденти можуть подати заявку від імені всієї молодіжної організації з розвитку або ж від імені
певної молодіжної програми розвитку, над якою вони працюють. Від кожної організації буде
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прийнято лише одну заявку. Єдиним винятком буде молодіжна організація з розвитку, яка також
виступає в ролі фінансового представника для іншої програми чи організації. У такому випадку
подати заявку може кожна організація.
Подати заявку до Фонду допомоги можуть також програми чи організації, які отримували інші
субсидії у зв’язку з COVID-19 від державних або приватних джерел.
У заявці потрібно коротко описати програми чи організації, демографічні дані учасників,
підтвердження права на участь, надати стислий зміст і розгорнутий список відповідей за трьома
пріоритетними напрямами, а також інформацію про бюджет. Форми бюджету вказувати не
потрібно.
Респонденти мають поставити в заявці позначки за вказаними нижче критеріями, щоб підтвердити
своє право на участь.
□ Некомерційна організація 501 (с)(3) або організація, що має фінансову спонсорську підтримку з
боку такої організації.
□ Програма чи організація, що надавала послуги з розвитку молоді для дітей і молоді у віці 5–
24 роки до появи COVID-19.
□ Програма чи організація, що надавала або планує надавати послуги для молоді через
особисту, віртуальну або безпосередню підтримку в період із березня до грудня 2020 року.
□ Програма чи організація, що зазнала негативних фінансових наслідків у результаті COVID-19.
Респонденти, які відповідають указаним вище критеріям, повинні будуть надати стислий зміст і
розгорнутий список відповідей за трьома пріоритетними напрямками, а також інформацію про
бюджет і витрати за 2019 рік і (прогнозований) період до 2020 року:
1. Молодь, яка обслуговується як пріоритетна група населення, що найбільш віддалена від
правосуддя у сфері освіти.
2. Учасники та керівництво програми чи організації.
3. Вплив пандемії COVID-19

Технічна підтримка
Для RFP буде надано переклад такими мовами: амхарська, арабська, мандаринська,корейська,
маршальська, російська, самоанська, сомалійська, іспанська,таґальська, тонганська, українська й
в’єтнамська. Відомості про отримання доступу до перекладених варіантів RFP наведено тут.
Онлайн-заявки мають бути написані англійською мовою.
Представники комерції уклали контракт із різними постачальниками технічної підтримки, які
допоможуть під час заповнення заявки для отримання субсидій, зокрема допоможуть зрозуміти
вимоги RFP й створити заявки на отримання субсидій. Технічна підтримка буде доступна
англійською мовою й кількома іншими мовами, які надають організації штату. Щоб отримати
допомогу, претенденти повинні звертатися безпосередньо до постачальників технічної підтримки.
Повний перелік постачальників, а також контактну інформацію й мовну підтримку наведено на
вебсторінці Фонду допомоги SOWA..
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Ознайомчі бесіди з питань про RFP будуть проводитися в Zoom 24 вересня 2020 року о 16:00 і
29 вересня 2020 року о 18:30. Щоб переглянути додаткові відомості та зареєструватися, відвідайте
вебсторінку Фонду допомоги SOWA.
Запитання й відповіді щодо RFP наведено на вебсторінці Фонду допомоги SOWA. Крім того, на
вебсторінці буде опубліковано всі нові запитання з ознайомчих бесід або запитання, які надіслано
на адресу youthdevrelief@schoolsoutwashington.org. Запитання й відповіді будуть оновлюватися
щонайменше тричі протягом двох тижнів прийому RFP. Додаткові відомості наведено в таблиці з
планування RFP нижче.

Процес розгляду пропозиції
SOWA проводить масштабну програму допомоги в рамках штату, щоб залучити близько
150 фахівців із розгляду пропозицій, зосередивши увагу на сильних регіональних представниках, а
також на представниках негроїдної раси, корінних народів і народів іншого кольору шкіри (BIPOC).
Невеликі групи фахівців будуть працювати разом з основними партнерами, які виступають у ролі
провідних фахівців із розгляду. Групи фахівців розглядатимуть пропозиції зі своїх регіонів.
Партнери зі всього штату, які добровільно виступають в ролі фахівців із розгляду, будуть
розподілені між групами в усіх регіонах.
Усі фахівці мають відкрито заявляти про конфлікт інтересів. Розподіл груп фахівців гарантуватиме,
що жоден фахівець не розглядатиме пропозиції від програм чи організацій, у яких він працює як
штатний співробітник, член ради директорів або консультант. Перед розглядом пропозицій фахівці
візьмуть участь у навчанні щодо уникнення упереджень. Усі фахівці штату використовуватимуть
одну модель оцінювання.
School’s Out Washington керуватиме процесом розгляду, зокрема надаватиме допомогу провідним
фахівцям (за потреби) у сприянні роботі груп із розгляду. Після завершення процесу ретельного
розгляду та виставлення оцінок SOWA розгляне оцінки, отримані від усіх груп.

Географічний розподіл груп розгляду й надання субсидій
На карті нижче зображено шість регіонів штату, узгоджені із шістьма адміністративними
регіонами, що входять до складу Департаменту в справах дітей, молоді та сім’ї штату Вашингтон
(DCYF). SOWA використовуватиме регіони DCYF, щоб географічно розділити штат під час
призначення груп розгляду пропозицій і виділення субсидій.
Розподіл фінансування штату відбувається на основі двох основних пунктів для цих регіонів:
молодь (18 років і молодше), що живе в бідності; і BIPOC-молодь (18 років і молодше). На
наведеній нижче карті вказано розподіл (у відсотках), оснований на відсотковій частці молоді
18 років і молодше, яка живе в бідності, і відсотковій частці BIPOC-молоді (18 років і молодше)
штату Вашингтон по кожному регіону. Ці дані було в рівній мірі взято до уваги під час визначення
цих цілей для розподілу коштів по регіонах. Незважаючи на те, що ці цілі призначено для
географічного розподілу, їх досягнення буде залежати від кількості кваліфікованих пропозицій із
високими оцінками, отриманих із кожного регіону.
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Критерії розгляду пропозиції
Три основні напрямки для подання заявки (розглянуті вище в розділі огляду пропозиції) утворять
структурну основу для розгляду пропозиції.
За допомогою моделі оцінювання фахівці оцінять, як і якою мірою програми чи організації:
1. залучають пріоритетні групи молоді, що є найбільш
віддаленими від правосуддя у сфері освіти;
2. залучають ці пріоритетні групи населення в ролі учасників і
керівництва програм чи організацій;
3. зазнають фінансових і програмних наслідків від COVID-19.

50 % від загальної оцінки
20 % від загальної оцінки
30 % від загальної оцінки

Після завершення розгляду пропозицій і виставлення остаточних оцінок представники SOWA
розглянуть оцінки з усіх груп.
Окрім рекомендацій груп щодо розгляду, під час винесення на ухвалення остаточних претендентів
і остаточних сум субсидій для Комерції представники SOWA будуть також враховувати
справедливе представництво серед пріоритетних груп населення всього штату, а також
справедливий географічний розподіл.
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Присудження субсидій
Субсидії буде присуджено програмам чи організаціям із розвитку молоді в усіх районах штату.
Особлива увага буде приділена тим програмам чи організаціям, що надають послуги молоді, яка
зазнала найбільшого впливу COVID-19 і яка є найбільш віддаленою від правосуддя у сфері освіти.
Розміри субсидій варіюються від 10 000 до 50 000 дол. Сума субсидій становитиме не менше
10 000 дол. і не більше 50 000 дол.
Розміри субсидій для кожного претендента будуть визначатися з огляду на відсоткову частку
витрат претендента за 2019 рік. Відсоткові показники, що визначають розмір субсидії, буде
установлено в процесі розгляду на основі фінансової інформації, доданої до пропозиції, і кількості
отриманих пропозицій. Меншим програмам чи організаціям буде призначено субсидії, які
становитимуть більший відсоток від їхніх загальних витрат за 2019 рік порівняно з більшими
програмами чи організаціями.
Програми чи організації, які отримають субсидії від Фонду допомоги, будуть
вважатися бенефіціарами субсидій. Після отримання субсидій бенефіціарам буде запропоновано
заповнити форми, призначені для спрощення переведення коштів, перевірки отримання коштів, а
також заповнити організаційні профілі в Elevate Washington..
Субсидії надаватимуться без обмежувальних умов використання. Не буде жодних вимог до
звітності. Бенефіціарам субсидії не потрібно буде надавати документацію щодо того, де й коли
витрачено кошти.

Часові рамки
22 вересня 2020 року

Випуск RFP

23 вересня 2020 року

Надсилання запитань до полудня (відповіді буде опубліковано
24 вересня 2020 року до полудня).

24 вересня 2020 року

Запитання й відповіді оновлено до полудня.
Ознайомча бесіда щодо RFP (о 16:00). Зареєструватися для ознайомчої
бесіди можна тут.

28 вересня 2020 року

Надсилання запитань до полудня (відповіді буде опубліковано
29 вересня 2020 року до полудня).

29 вересня 2020 року

Запитання й відповіді оновлено до полудня.
Ознайомча бесіда щодо RFP (о 18:30). Зареєструватися для ознайомчої
бесіди можна тут.

1 жовтня 2020 року

Надсилання запитань до полудня (відповіді буде опубліковано
2 жовтня 2020 року до полудня).
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2 жовтня 2020 року

Запитання й відповіді оновлено до полудня.

6 жовтня 2020 року

Кінцевий термін подання RFP

Запитання щодо пропозицій
Нижче перераховано запитання та відомості, необхідні для заповнення заявки на отримання
субсидій від Фонду допомоги. Відповідь програми чи організації на заявку потрібно надіслати
онлайн на адресу https://youthdevrelief.schoolsoutwashington.org/. Перш ніж створювати заявку,
переконайтеся, що ви відповідаєте критеріям, описаним в RFP.
Розпочавши подавати онлайн-заявку, ви не зможете зберігати свою роботу й повертатися до її
виконання. Заявку потрібно оформити за один раз. Рекомендовано спочатку повністю переглянути
й відповісти на запитання, що містяться в шаблоні, розташованому на початку онлайн-заявки, а
потім скопіювати свої відповіді в онлайн-заявку для надсилання.
Відвідайте веб сторінку Фонду допомоги SOWA, щоб ознайомитися зі списком постачальників
технічної підтримки, які надають допомогу під час заповнення заявки на фінансування, зокрема
допомогу щодо розуміння вимог RFP та написання заявки на субсидію. Технічна підтримка буде
доступна англійською мовою та кількома іншими мовами, які надають організації штату.
Онлайн-заявки мають бути написані англійською мовою.
Інформація про програму чи організацію
•

Я подаю заявку від імені:
□ Організації
□ Програми

•

Фінансовим спонсором нашої організації є некомерційна організація:
□ Так
□ Ні
* Якщо ви відповіли «Так», у кінці цієї заявки потрібно завантажити лист із підписом від
організації-спонсора, який підтвердить це спонсорування.

•

Виберіть усі округи, які обслуговує організація чи програма, на які поширюється ця заявка.:

•

Юридична назва організації:

•

Назва організації, що виступає фінансовим спонсором (за потреби):

•

Ідентифікаційний номер роботодавця (EIN):
Примітка. Якщо програма чи організація має фінансового спонсора, потрібно вказати EIN
спонсора.

•

Номер єдиного ідентифікатора організації (UBI):
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•

Основна фізична адреса
o Рядок адреси 1
o Рядок адреси 2
o Селище/місто
o Поштовий індекс
o Штат
o Округ

●

Опис. Надайте короткий опис своєї організації (призначення, концепція розвитку, послуги,
цілі) (максимальна кількість символів: 750).

●

Назва об’єкта: укажіть (можливість вибрати як для організації)
Примітка. Якщо ви подаєте заявку від імені кількох об’єктів, укажіть назву й адресу лише
для одного з них.

●

Адреса об’єкта: (можливість вибрати як для організації)
o Рядок адреси 1
o Рядок адреси 2
o Селище/місто
o Поштовий індекс
o Штат
o Округ

●

Назва програми: (можливість вибрати як для організації)
Примітка. Якщо ви подаєте заявку від імені кількох програм, укажіть назву й опис лише для
однієї з них.

●

Опис. Надайте короткий опис своєї програми (для кого призначена, на чому зосереджена,
яка концепція розвитку) (максимальна кількість символів: 750).

●

Організацію претендента, а також назви об’єктів і програм і місця їх розташування, які
вказано тут, буде додано до каталогу громадських молодіжних програм в Elevate
Washington. Якщо розташування об’єкта є конфіденційним, укажіть про це тут, щоб воно
не з’явилося в каталозі програм.

Відомості про відповідність критеріям
Позначте всі відповідні варіанти:
□ Некомерційна організація 501 (с)(3) або організація, що має фінансову спонсорську підтримку з
боку такої організації.
□ Моя програма чи організація надавала послуги з розвитку молоді для дітей і молоді у віці від 5
до 24 років до появи COVID-19.
□ Моя програма чи організація надає або планує надавати послуги молоді через особисту,
віртуальну чи безпосередню підтримку в період із березня до грудня 2020 року.
□ Моя програма чи організація зазнала негативних фінансових наслідків у результаті COVID-19.
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Моя програма чи організація надавала такі послуги до появи COVID-19:
□ програми розширеного навчання, як-от позаурочні та літні програми;
□ кураторство;
□ комплексні послуги з надання молоді соціальної/емоційної та неакадемічної підтримки,
інтегровані в шкільне середовище.
Моя програма чи організація надавала послуги з розвитку молоді до появи COVID-19 для дітей і
молоді такого віку:
□ 5–12
□ 13–18
□ 19–24
Відомості щодо пріоритетної групи населення та впливу COVID-19
Переконайтеся, що відповіді на зазначені нижче запитання стосуються лише молодіжної програми
або організації з розвитку, для якої ви шукаєте фінансування. Наприклад, якщо ви подаєте заявку
на участь у молодіжній програмі з розвитку, яка діє в межах більшої багатофункціональної
організації, відповіді на ці запитання мають стосуватися лише молодіжної програми з розвитку.
1.

Молодь, яка обслуговується як пріоритетна група населення. Інвестиції Фонду допомоги
насамперед призначені для молоді, що найбільш віддалена від правосуддя у сфері освіти.
a.

Укажіть пріоритетні групи молоді, на які спрямовані дії вашої молодіжної програми
чи організації з розвитку:
□ бідна молодь, визначена на основі відповідності критеріям для надання
безкоштовних обідів або обідів за зниженими цінами;
□ BIPOC-молодь;
□ мігранти;
□ біженці та (або) емігранти;
□ молодь, яка вивчає англійську мову;
□ безпритульна молодь;
□ молодь на піклуванні прийомних родин;
□ ЛГБТК-молодь;
□ молодь, залучена до системи кримінального правосуддя;
□ молодь з обмеженими можливостями, зокрема фізичними вадами та
вадами розвитку та (або) інтелекту або молодь з особливими медичними
потребами.
□ Моя програма чи організація не обслуговує жодну з пріоритетних груп
молоді, зазначених вище.

b.

Якщо ваша програма обслуговує BIPOC-молодь, укажіть, яку саме з цих груп BIPOCмолоді
залучено до цієї програми:
□ індіанці / корінне населення Аляски;
□ азійці / американці азійського походження;
□ молодь негроїдної раси / афроамериканці;
□ молодь американоїдної раси / латиноамериканці;
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□
□
□

2.

c.

Укажіть відсоткову частку молоді, яка належить до однієї чи кількох указаних
пріоритетних груп, серед тих, кого зазвичай обслуговує ваша програма або
організація: _____________

d.

Ми хотіли б дізнатися про молодь, яку обслуговує ваша програма або організація.
Опишіть, як учасники вашої програми або організації представлені в одній або
кількох пріоритетних групах населення, указаних вище. Якщо ваша пріоритетна група
молоді змінилася через COVID-19, коротко поясніть причину. Обмежте свою
відповідь 2 600 символами. Відповідь на це запитання становить 50 % від загальної
кількості балів.

Учасники та керівництво програми чи організації. Інвестиції Фонду допомоги насамперед
надаватимуться програмам або організаціям, персонал і керівництво яких рішуче
налаштовано задовольняти потреби пріоритетних груп молоді.
a.

3.

молодь із Близького Сходу або Північної Африки;
багаторасова молодь;
корінні гавайці / жителі тихоокеанських островів.

Розкажіть, як ваш персонал, керівництво, рада директорів і волонтери докладають
зусиль, щоб задовольнити потреби пріоритетних груп молодих учасників. Обмежте
свою відповідь 2 200 символами. Відповідь на це запитання становить 20 % від
загальної кількості балів.

Вплив пандемії COVID-19. Метою Фонду допомоги є пом’якшення впливу певних наслідків
пандемії COVID-19 на молодіжні програми або організації з розвитку у Вашингтоні.
a.

Б.

Надайте зведення фінансових відомостей за 2019 і (прогнозованих) 2020 роки:
●

Дохід молодіжної програми або організації з розвитку за 2019 рік:
$_____

●

Витрати молодіжної програми або організації з розвитку за 2019 рік:
$_____

●

Дохід молодіжної програми або організації з розвитку за 2020 рік
(прогнозований): $_____

●

Витрати молодіжної програми або організації з розвитку за 2020 рік
(прогнозовані):
$_____

Укажіть, як пандемія COVID-19 фінансово вплинула на вашу молодіжну
програму або організацію з розвитку. Який вплив на послуги, які ви надаєте? Як
COVID-19 вплинув на ваш дохід? Як COVID-19 вплинув на ваші витрати? Укажіть інші
державні або приватні фонди допомоги в боротьбі з COVID-19, які надають
фінансування вашій програмі або організації, зокрема фінансування для програми
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захисту заробітної плати. Обмежте свою відповідь 2 200 символами. Відповідь на
це запитання становить 30 % від загальної кількості балів.

Сертифікація:
Прізвище та ім’я особи, яка заповнює цю форму:
Адреса електронної пошти:

Номер телефону:

Усі заявники, яким надано гранти, мають подати заповнену підписану форму W-9. Виплати грантів
будуть здійснюватися в електронному вигляді через Електронну розрахункову палату (ACH).
School’s Out Washington надішле форму авторизації ACH і форму W-9 через DocuSign для виплати
грантів претендентам. Повернути ці документи потрібно буде протягом семи днів із моменту
отримання. Укажіть одержувача форми ACH і запиту W-9:
Прізвище та ім’я:

Адреса електронної пошти:

Отримавши грант, заявник погоджується надавати School’s Out Washington право доступу до
форми 990 та інших фінансових записів у будь-який прийнятний період часу для підтвердження
фінансової інформації, зазначеної в цій заявці.
«Я підтверджую, що маю право подати цю заявку від імені організації-заявника».
Підписуючи цю заявку, я підтверджую, що ані організацію-заявника, ані її керівників наразі не
усунуто, не позбавлено прав або не відсторонено від участі в цій угоді і їхню діяльність не
припинено будь-яким федеральним департаментом або агентством».
«Я підтверджую, що інформація, надана в цій заявці, та інформація, що міститься в будь-яких
супровідних документах і формах, є правдивою та точною у всіх суттєвих аспектах. Я також
розумію, що будь-які неправдиві висловлювання або навмисні упущення щодо цієї програми
можуть призвести до повернення коштів або інших юридичних дій за шахрайські викривлення
фактів».
Проект отримав цільовий грант від Міністерства фінансів США. Головні принципи цього
документа розроблено його авторами, і вони не обов’язково мають збігатися з офіційною
позицією або політикою Міністерства фінансів США. Ці кошти спрямовано на
фінансування програми підтримки малого підприємництва від Міністерства торгівлі штату
Вашингтон.
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