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Вступ 
 
Управління інспектора суспільної освіти (Office of the Superintendent of Public Instruction, OSPI) співпрацює з 
організацією School’s Out Washington (SOWA) заради створення Фонду літніх програм (Summer Program Fund) 
на 2022 рік і керування ним. Ці кошти є частиною дворічної інвестиції OSPI у літні програми з використанням 
ресурсів Термінової допомоги початковим і середнім школам (Elementary and Secondary School Emergency 
Relief, ESSER) за Планом порятунку Америки (American Rescue Plan). Першочергова мета Фонду літніх 
програм — розширити можливості з участі в літніх програмах у 2021 й 2022 роках, що передбачають 
встановлення соціальних зв’язків, фізичну активність і проведення заходів на свіжому повітрі, для молоді 
штату Washington, яка потребує особливої соціальної уваги та підтримки1. 
 
З весни 2020 року пандемія COVID-19 поставила під загрозу здатність сімей, шкіл і організацій із розвитку 
молоді ефективно та повною мірою відповідати соціальним, емоційним, психологічним і академічним 
потребам учнів. Обмежені можливості віртуального навчання призвели до ізоляції молоді, а родини мали 
труднощі з доглядом за дітьми. Обмежений доступ до програм і послуг погіршив наявну несправедливість 
для молоді, яка потребує особливої соціальної підтримки та уваги.  
 
Попри труднощі, організації, що займаються розвитком молоді, пристосували свої послуги до потреб 
молодих людей і сімей, з якими вони міцно пов’язані.  Ці організації мають усі можливості представити у 
своїх громадах літні програми на 2022 рік, щойно вплив від COVID-19 зменшиться. Програми зміцнять 
соціальні зв’язки між молодими людьми, яких їм бракувало через карантин і локдауни, нададуть 
можливості займатися фізичною активністю та брати участь у заходах на свіжому повітрі, а також покращать 
життя молоді в процесі виходу штату Washington із пандемії.  
 
Огляд запиту на пропозицію (RFP) 
 
Фонд літніх програм на 2022 рік використовуватиме досвід, здобутий у процесі роботи Фонду літніх програм 
у 2021 році. За жорстких обмежень у серпні 2021 року було розподілено 1 мільйон доларів США між 
62 успішними заявниками з 277 організацій, що подали заявки. Фінансовані програми отримали від 5000 до 
25 000 доларів США. 
 

 
1 Для цілей Фонду літніх програм на 2022 рік під молодими людьми, які потребують особливої соціальної 
підтримки та уваги, розуміються такі пріоритетні групи молоді: молоді люди, що живуть у бідності; молодь зі 
спільноти темношкірого, корінного та несвітлошкірого населення (Black, Indigenous and People of Color, 
BIPOC); молоді люди із сімей мігрантів; молоді люди із сімей біженців і/або іммігрантів; молоді люди, які 
вивчають англійську мову; безпритульні молоді люди; молоді люди з прийомних сімей; молодь зі спільноти 
лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів і квір (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer, LGBTQ); 
молодь, залучена до системи кримінального правосуддя; а також молодь з обмеженими можливостями. 



Запит на пропозицію для Фонду літніх програм на 2022 рік  
Сторінка 2 з 14 

На літо 2022 року на фінансування програм буде виділено загалом близько 4,5 мільйона доларів США, які 
буде розподілено сумами від 10 000 до 50 000 доларів США.  Сплановані процеси й терміни дадуть 
можливість запровадити суттєвіші нагороди та фінансувати більше заявок. Крім того, Фонд літніх програм на 
2022 рік надасть більше вікно для первинного планування та подання заявок.        
 
Організація SOWA забезпечить справедливий і доступний процес, який допоможе різноманітним 
організаціям реалізувати високоякісні літні програми та розширити до них доступ у малозабезпечених 
громадах. 
 
Вимоги до заявників 
Щоб отримати право на подання заявки, організації мають надати підтвердження, що їхні літні програми 
включатимуть встановлення соціальних зв’язків, фізичну активність і заходи на свіжому повітрі. Перегляньте 
розділ Вимоги до програм (нижче), щоб дізнатися більше. 
 
Неприбуткові місцеві громадські організації (Community-based organizations, CBO), зокрема релігійні 
організації, матимуть пріоритет на фінансування. Малі підприємства та державні організації також можуть 
подавати заявки.  
 
Фінансова допомога релігійним організаціям може не покривати витрат на релігійні програми та матеріали. 
Крім того, участь у релігійних заходах (як-от молитви або уроки з релігійною метою) не може бути 
обов’язковою умовою для юних учасників. 
 
Заявники, які бажають подати заявку як мале підприємство, мають відповідати визначенню малого 
підприємства відповідно до Зводу законів штату Washington зі змінами та доповненнями (Revised Code of 
Washington, RCW) 19.85.020, а саме: «малим підприємством є будь-яка ділова установа, зокрема 
одноосібне підприємство, корпорація, партнерство або інша юридична особа, що перебуває у власності 
та виконує діяльність незалежно від усіх інших підприємств, а також має п’ятдесят або менше 
співробітників». 
 
Департаменти парків і шкільні округи не можуть подавати заявки; для цих установ OSPI призначено інші 
кошти.   
 
Фінансова допомога Фонду літніх програм доступна лише тим організаціям, які опікуються молоддю в штаті 
Washington. Фінансовані програми повинні дотримуватися протоколів Департаменту охорони здоров’я 
штату Washington (Washington State Department of Health). 
 
Щоб мати право на подання заявки, заявники повинні підготувати літні програми для молодих людей 
шкільного віку (від 4 до 21 року), що зараховані до шкіл, у яких проходить навчання від дитячого садка до 
12 класу (за системою K-12), або отримують послуги від таких шкіл. Молодим людям не обов’язково 
отримувати саме літні послуги від шкільної системи K-12, проте вони мають бути зарахованими до шкіл K-12 
або отримувати послуги від таких шкіл протягом певного часу під час шкільного року. Молоді люди на 
домашньому навчанні також можуть брати участь у літніх програмах.  
 
Від кожної організації приймається тільки одна заявка. Виняток може бути зроблено лише для заявника, 
який також виступає фіскальним спонсором2 для іншої організації, що відповідає вимогам для участі. У 
такому випадку кожна з них може подати заявку. 

 
2Фіскальний спонсор — це створена некомерційна організація, що має від Служби внутрішніх доходів 
(Internal Revenue Service, IRS) статус звільненої від оподаткування 501(c)(3) і погоджується отримувати кошти 
від імені неприбуткової організації, яка не має (або ще не має) статусу звільненої від оподаткування 
501(c)(3). Заявники, які мають фіскального спонсора, повинні надати копію договору про надання послуг 
фіскального спонсора. 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=19.85.020
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=19.85.020
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Якщо організація, має кілька філій по всьому штату, подати заявку зможе кожна філія, якщо вона має 
власний неприбутковий податковий статус відповідно до розділу 501(c)(3) Податкового кодексу США та 
власний податковий ідентифікаційний номер.  
 
Вимоги до програм 
Управління OSPI, яке діє згідно з вимогами законодавства штату, налаштоване використовувати ці кошти для 
посилення соціальних зв’язків між молодими людьми та залучення їх до фізичної активності3 й заходів на 
свіжому повітрі. 
 
Заявникам потрібно буде описати в розгорнутій формі, які соціальні зв’язки, фізичну активність і заходи на 
свіжому повітрі включатиме їхня програма, а також пояснити, чому вони вважають, що цю літню програму 
можливо здійснити, і яким чином вона відповідатиме потребам молоді, якою вони опікуються.  
 
Літні програми на 2022 рік повинні проходити протягом кількох днів і/або впродовж кількох тижнів. Оскільки 
зміцнення соціальних зв’язків між молодими людьми є обов’язковою складовою, то літні програми, 
зосереджені виключно або здебільшого на заходах у форматі один на один (один дорослий на одну молоду 
людину), не можуть відповідати встановленим вимогам. Програми повинні включати такі заходи, щоб 
більшість із них або всі потрібно було відвідувати особисто. Певні змішані форми участі або участь у 
віртуальному форматі також будуть дозволені. 
 

Графік 
Залучення зацікавлених у розвитку молоді сторін з усього штату, а також настанови від них мали вирішальне 
значення для забезпечення доступності Фонду літніх програм. Перед випуском запиту на пропозицію 
(Request for Proposal, RFP) для Фонду літніх програм на 2021 рік організація SOWA спиралася на думку 
зацікавлених осіб щодо розробки стратегії та процесу подання заявок. Після завершення циклу фінансування 
2021 року організація SOWA зібрала відгуки від організацій, які отримали фінансову допомогу, і тих, які її не 
отримали, щоб використати цю інформацію для підготовки Фонду літніх програм на 2022 рік. Коментарі від 
незалежних експертів щодо Фонду літніх програм на 2021 рік і додаткові зустрічі зацікавлених сторін на 
початку жовтня стали критично важливими для здатності SOWA діяти з урахуванням засвоєних уроків, а 
також і надалі покращувати підхід до роботи Фонду літніх програм. 
 
Подання онлайн-заявок до Фонду літніх програм на 2022 рік почнеться в четвер, 4 листопада 2021 року. 
Термін закінчення подання заявок спливає об 11:59 PM у понеділок, 6 грудня 2021 року. Про затвердження 
заявок програмам буде повідомлено до середини лютого 2022 року. Кошти будуть надані фінансованим 
заявникам до середини травня 2022 року. У березні 2022 року для заявників, які отримали фінансування, 
буде проведено семінар.  (Детальніший графік заходів див. нижче.) 
 
Процес 
Заявки до Фонду літніх програм на 2022 рік подаються онлайн англійською мовою. Проте сам запит на 
пропозицію буде перекладено на амхарську, арабську, китайську мандаринську, корейську, маршальську, 
російську, самоанську, сомалійську, іспанську, тагальську, тонганську, українську та в’єтнамську 
мови. Інформацію про доступ до перекладених запитів на пропозицію можна знайти на сторінці Фонду 
літніх програм на 2022 рік сайту організації SOWA. 
 
У процесі подання заявки онлайн від заявників вимагається підтвердити їхню відповідність усім вимогам, 
перш ніж надсилати заявку. Під час подання заявок онлайн заявникам необхідно буде надати стислі деталі 
про свої літні програми та організації, а також їх опис. Деякі з цих даних буде розміщено на сайті 
ElevateWashington.org..  
 

 
3Під фізичною активністю мається на увазі можливість молоді активно рухатись і витрачати енергію. 

https://schoolsoutwashington.org/grant-initiatives/summer-program-fund/
https://schoolsoutwashington.org/grant-initiatives/summer-program-fund/
https://elevatewashington.org/
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Відповіді заявників, що стосуються їхнього запиту на фінансування, включатимуть вибір варіантів із 
розкривних списків і надання коротких розгорнутих описів щодо трьох пріоритетних напрямків для Фонду 
літніх програм на 2022 рік:  
 

1. Програма залучає молодь, яка потребує особливої соціальної уваги та підтримки. 
2. Персонал, волонтери, керівництво та правління організації-заявника розуміють пріоритетні групи 

населення, на яких розрахована програма. 
3. Програма визначає та підтримує соціальні зв’язки, фізичну активність і заходи на свіжому повітрі 

для молоді, А ТАКОЖ план реалізації програми гарантує, що ці три вимоги до програм 
виконуватимуться й відповідатимуть потребам та інтересам молодих людей, на яких розрахована 
програма.  

 
Заявники повинні надати загальну суму операційних витрат своєї організації за останній повний фіскальний 
рік.  
 
Заявники подають запити на фінансову допомогу в розмірі від 10 000 до 50 000 доларів США. 
 
Форми бюджету не потрібні. 
 
Технічна допомога  
 
Інформаційні наради для відповідей на питання щодо запитів на пропозицію та подання заявок відбудуться 
через платформу Zoom Webinar у середу, 10 листопада 2021 року, з 1:00 PM до 2:30 PM за 
північноамериканським тихоокеанським стандартним часом (Pacific Standard Time, PST), а також у вівторок, 
16 листопада 2021 року, з 9:00 AM до 10:30 AM за PST. Запрошуємо взяти участь усіх потенційних заявників. 
Відвідайте сторінку Фонду літніх програм на 2022 рік на сайті організації SOWA, щоб дізнатися більше. Щоб 
зареєструватися, натисніть на одну з дат нижче: 

 
  10 листопада 2021 року, з 1:00 PM до 2:30 PM 
 16 листопада 2021 року, з 9:00 AM до 10:30 AM 
 
Часті питання (Frequently Asked Questions, FAQ) щодо запитів на пропозицію та подання заявок будуть 
доступні на вебсторінці Фонду літніх програм на 2022 рік. Усі питання, отримані на інформаційних нарадах 
або через електронну пошту, будуть опубліковані, як і відповідні часті питання, що виникли в процесі роботи 
Фонду літніх програм на 2021 рік. Ознайомтеся також із графіком запланованих оновлень частих питань. 
 
За потреби організація SOWA надасть доступ до додаткового ресурсу технічної допомоги (Technical 
assistance, TA), щоб допомогти організаціям визначити свою відповідність вимогам Фонду літніх програм на 
2022 рік і подати заявки. Окрім безпосередньої технічної допомоги від SOWA, допомогу також буде надано 
Мережею відновлення роботи малих підприємств (Small Business Resiliency Network). Партнери 
Департаменту торгівлі штату Washington (Washington State Department of Commerce) разом із цією 
багатоманітною мережею надійних організацій нададуть допомогу малим підприємствам і неприбутковим 
організаціям з урахуванням культурних аспектів. Заявники, які бажають отримати доступ до технічної 
допомоги, мають ознайомитися з інформацією на вебсторінці Фонду літніх програм на 2022 рік.  
 
Процес розгляду пропозицій 
 
У співпраці з партнерами з усього штату організація SOWA прагне залучити широке коло з приблизно 
60 експертів із розгляду пропозицій, наголошуючи на значному представництві регіону та спільноти 
темношкірого, корінного та несвітлошкірого населення (Black, Indigenous, People of Color, BIPOC). Експерти, 
що, найімовірніше, будуть відібрані, проживатимуть на території штату Washington. Окрім відповідності 

https://schoolsoutwashington.org/grant-initiatives/summer-program-fund/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_13t5MggCSW-UE_du79v1gg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_labZC05tSz6424gkhpG_vA
https://schoolsoutwashington.org/grant-initiatives/summer-program-fund/
https://schoolsoutwashington.org/grant-initiatives/summer-program-fund/


Запит на пропозицію для Фонду літніх програм на 2022 рік  
Сторінка 5 з 14 

вимогам бути представником пріоритетної групи населення та мати досвід розгляду заявок, експерти 
повинні добре знати регіон і мати глибоке розуміння екосистеми розвитку молоді в штаті Washington. 
 
Усі експерти мають повідомити про наявний конфлікт інтересів. Завдання для груп із розгляду заявок будуть 
розподілені так, щоб гарантувати, що експерти не призначені на розгляд пропозиції від програм/організацій, 
у яких вони є співробітниками, членами правління або консультантами. Організація SOWA вимагатиме від 
експертів пройти навчання із запобігання упередженому ставленню. Крім того, у межах обов’язкового 
навчання вони розберуть питання щодо заявок і критерії нарахування балів.   
 
Експерти розглядатимуть пропозиції зі своїх регіонів. Партнери з усього штату, які виконуватимуть функції 
експертів, будуть розподілені на групи по всіх регіонах. 
 
Експерти самостійно оцінять приблизно 20 заявок. Після завершення самостійного оцінювання експерти, які 
оцінювали однакові пропозиції, у маленьких групах розбиратимуть свої бали за критеріями та 
виставлятимуть спільно узгоджений бал для кожної заявки. Групам експертів допомагатимуть старші 
експерти.  
 
Організація School’s Out Washington стежитиме за процесом розгляду пропозицій і, якщо необхідно, 
допомагатиме старшим експертам у роботі з групами. Щойно групи розгляду завершать ретельний процес 
розгляду пропозицій і нарахування балів, організація SOWA перегляне оцінки від кожної групи.   
 
Критерії розгляду пропозицій 
 
Структуру розгляду пропозицій забезпечать три пріоритетні напрямки. За допомогою критеріїв нарахування 
балів експерти оцінять, як і якою мірою можна охарактеризувати наведені вимоги:  
 

1. Програма залучатиме молодь, яка потребує особливої соціальної уваги та 
підтримки.  
 

35 % від загального 
бала 

2. Особи, що належать до вказаних груп, розуміють пріоритетні групи 
населення, на яких розрахована програма: 1) співробітники програми та/або 
волонтери, які безпосередньо працюють із молоддю; 2) керівники програми; 
3) члени правління, що є волонтерами.  
 

20 % від загального 
бала 

3. Програма визначає та підтримує соціальні зв’язки, фізичну активність і заходи 
на свіжому повітрі для молоді, А ТАКОЖ план реалізації програми гарантує, 
що ці вимоги до програм виконуватимуться й відповідатимуть потребам та 
інтересам молодих людей, на яких розрахована програма. 

45 % від загального 
бала 
 
 

 
Разом з оцінкою експерта, справедливе представлення серед пріоритетних груп населення по всьому штату, 
справедливий географічний розподіл, кількість залученої молоді та кількість годин контакту стануть 
критеріями, що розглядатимуться організацією SOWA. Між конкурентними заявками, які відповідатимуть 
критеріям, малі організації отримають додаткову увагу, коли організація SOWA надаватиме OSPI фінальні 
рекомендації щодо фінансування. 
 
Географічний розподіл  
 
На мапі нижче окреслено шість регіонів штату, які відповідають шістьом адміністративним регіонам 
Департаменту в справах дітей, молоді та родини штату Washington (Washington Department of Children, 
Youth and Families, DCYF).  Організація SOWA візьме регіони DCYF за основу географічного поділу штату, коли 
призначатиме групи розгляду пропозицій і визначатиме розмір фінансування. 
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Цілі розподілу фінансування на території штату прив’язані до двох ключових показників, специфічних для 
цих регіонів: молодь віком до 18 років, що живе в бідності, і молодь зі спільноти BIPOC віком до 18 років. 
(Дані взяті з Опитування американської громади (American Community Survey) 2019 року.) 
 
Відсотки на мапі нижче відображають відсоток молодих людей, що проживають у кожному регіоні штату 
Washington і є молодими людьми віком до 18 років, які живуть у бідності, і молодими людьми віком до 
18 років зі спільноти BIPOC (Black, Indigenous, People of Color). Ці дані були однаково оцінені під час 
визначення цілей розподілу коштів за регіонами. Такими є цілі географічного розподілу. Відповідність цим 
цілям залежатиме від кількості кваліфікованих і високо оцінених пропозицій, отриманих від кожного 
регіону.  
 

 
 
 
 
Фінансування програми  
 
Фінансування доступне для літніх програм на 2022 рік у всіх районах штату. Фонд літніх програм на 2022 рік 
надаватиме фінансування в межах від 10 000 до 50 000 доларів США. Заявники мають подати запит на 
фінансування в розмірі, визначеному цими межами; однак отримана сума коштів може бути меншою за 
запитувану.  
 
Заявники, чиї заявки затверджено, повинні зробити наведене далі. 
● Підписати контракт з організацією School’s Out Washington. Зразок контракту можна знайти тут 

виключно з метою ознайомлення. Зверніть увагу, що остаточний контракт може дещо відрізнятися від 
цього зразка. У такому разі для відібраних заявників ми наголосимо на змінах перед підписанням 
контракту. 

https://schoolsoutwashington.org/resource/2022-summer-program-fund-sample-contract/
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● Надати докази достатнього страхування відповідальності.4  Детальна інформація про вимоги до 
страхування міститься в зразку контракту. 

● Заповнити форми, щоб полегшити переказ коштів. 
● Заповнити організаційні профілі на сайті Elevate Washington. 
● Заповнити форму зі стислим описом змін у плані літньої програми на 2022 рік із моменту подання 

заявки, якщо такі були.  
● Надіслати остаточний описовий звіт. 

  
Графік  
 

4 листопада 2021 р. Випуск запиту на пропозицію  

10 листопада та 16 листопада 
2021 р. 

Інформаційні наради щодо запиту на пропозицію. Зареєструватися 
можна тут: 
10 листопада 2021 року, з 1:00 PM до 2:30 PM 
16 листопада 2021 року, з 9:00 AM до 10:30 AM 
 

З 5 листопада по 3 грудня 2021 р. 
 

Відкриття доступу до технічної допомоги. Більше інформації про 
технічну допомогу див. на вебсторінці Фонду літніх програм на 
2022 рік.   

9 листопада, 15 листопада, 
22 листопада та 30 листопада 
2021 р.  
 

Оновлення частих питань на вебсторінці Фонду літніх програм на 
2022 рік. Останній день для подання запитань, що потраплять до 
частих питань, — 29 листопада 2021 р. 

6 грудня 2021 р. Термін подання заявок спливає об 11:59 PM. 

З 9 грудня 2021 р. до кінця січня 
2022 р.  
 

Розгляд заявок командою SOWA і незалежними експертами. 

До середини лютого 2022 р. Розгляд і затвердження OSPI рекомендацій щодо фінансування.  
 
Сповіщення заявників, заяви яких ухвалено, про фінансування. 
 

15 березня 2022 р. Спливає термін подання заявниками, заяви яких ухвалено, форми зі 
стислим описом змін у планах літньої програми на 2022 рік із 
моменту подання заявок, якщо такі зміни є.  
 

Середина березня Симпозіум Фонду літніх програм на 2022 рік  

До 13 травня 2022 р. Виплата фінансування 

З червня 2022 р. по вересень 

2022 р. 

Реалізація літніх програм 

30 вересня 2022 р. Подання остаточного звіту. 

 
 

4 Організації, які фінансуються Фондом літніх програм на 2022 рік, вважатимуться субпідрядниками 
організації SOWA в контракті SOWA з OSPI. Отже, фінансовані організації повинні мати страхування, яке 
відповідає вимогам OSPI, зокрема страхування відповідальності згідно з обмеженнями за контрактом, 
страхування компенсацій працівникам і страхування автомобіля (якщо доречно).  Перш ніж надати кошти, 
організація SOWA вимагатиме страхові сертифікати, у яких SOWA і OSPI є  додатковими отримувачами 
переваг за договором страхування. 

https://schoolsoutwashington.org/resource/2022-summer-program-fund-sample-contract/
http://www.elevatewashington.org/
http://www.elevatewashington.org/
http://www.elevatewashington.org/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_13t5MggCSW-UE_du79v1gg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_labZC05tSz6424gkhpG_vA
https://schoolsoutwashington.org/grant-initiatives/summer-program-fund/
https://schoolsoutwashington.org/grant-initiatives/summer-program-fund/
https://schoolsoutwashington.org/grant-initiatives/summer-program-fund/
https://schoolsoutwashington.org/grant-initiatives/summer-program-fund/
http://www.elevatewashington.org/
http://www.elevatewashington.org/
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Огляд заявки 
 

Нижче наведено питання та інформацію, які необхідно заповнити, щоб подати заявку до Фонду літніх 
програм на 2022 рік. Зокрема, тут містяться розкривні списки та питання, на які потрібно дати розгорнуту 
відповідь. 
 
Шаблон заявки розміщено на початку онлайн-заявки. Ми радимо заявникам скористатися шаблоном, щоб 
розглянути питання та скласти відповіді. Щойно відповіді в шаблоні заповнені, заявники можуть копіювати їх 
в онлайн-заявку для подання.  
 
Заявки подаються онлайн. Заявники можуть зберегти внесені зміни, щоб повернутися до заповнення заявки. 
Вказівки щодо збереження заявки та повернення до неї наведені в заявці. Заявки необхідно заповнити та 
подати до понеділка, 6 грудня 2021 р., до 11:59 PM. 
 
 
Інформація про відповідність вимогам 
 
Підтвердьте, що ваша організація відповідає вимогам для подання заявки на фінансування: 
 

● Ваша організація: 
○ підготувала літню програму для молоді на 2022 рік; 
○ дотримується протоколів Департаменту охорони здоров’я штату Washington; 
○ є неприбутковою місцевою громадською організацією, малим підприємством або 

державною організацією; 
○ опікується молодими людьми віком від 4 до 21 року в штаті Washington, що зараховані до 

шкіл системи K-12 або отримують послуги від таких шкіл.  
 

● Літня програма вашої організації на 2022 рік:   
○ містить заходи, покликані зміцнити соціальні зв’язки між молодими людьми; 
○ містить фізичну активність; 
○ містить заходи на свіжому повітрі; 
○ проходитиме протягом кількох днів і/або впродовж кількох тижнів; 
○ включатиме такі заходи, щоб більшість із них або всі потрібно було відвідувати особисто. 

 
Департаменти парків і шкільні округи не можуть подавати заявки.  Кошти не можуть бути використані на 
програми із заходами у форматі один на один або релігійні заходи. 
 
 
Інформація про програму/організацію 
 

● Фіскальним спонсором нашої літньої програми є неприбуткова організація:  
○ Так 
○ Ні 

* Якщо так, ви повинні завантажити лист, що підтверджує відносини з фіскальним спонсором, 
підписаний організацією-спонсором. 

 
● Виберіть усі округи, що обслуговуються за літньою програмою на 2022 рік і які є предметом цієї 

заяви: 
 

● Юридична назва організації:  
 

● Назва організації, яка виступає вашим фіскальним спонсором, якщо така є: 

https://survey.alchemer.com/s3/6577000/2022-Summer-Program-Fund
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● Ідентифікаційний номер роботодавця (Employer Identification Number, EIN): 

Примітка. Якщо програма/організація має фіскального спонсора, введіть його номер EIN. 
 

● Єдиний ідентифікаційний номер компанії (Unified Business Identifier, UBI): 
Примітка. Якщо програма/організація має фіскального спонсора, введіть його номер UBI. 
 

● Укажіть загальну суму операційних витрат своєї організації за останній повний фіскальний рік. 
 

● Укажіть, коли цей фіскальний рік закінчився. 
 

● Тип організації: 
Примітка. Якщо програма/організація має фіскального спонсора, введіть його тип організації. 

○ Неприбуткова 
○ Мале підприємство 
○ Державна організація (укажіть): ___ 
○ Інше (укажіть): ___ 

 
● Основна фізична адреса  

○ Повна адреса (включно з номером апартаментів/квартири/офісу, якщо є) 
○ Місто  
○ Штат 
○ Індекс 
○ Округ 

 
● Опис. Надайте стислий опис вашої організації (місія, бачення, послуги, основна діяльність).  До 

200 слів. 
 Примітка. Ці дані буде розміщено на сайті ElevateWashington. 

 
● Назва об’єкта:  

Примітка. Якщо ви подаєте заявку від імені кількох об’єктів, укажіть тут назву та адресу тільки 
одного з цих об’єктів. 
 

● Адреса об’єкта:  
Примітка. Об’єкт має розташовуватись у штаті Washington. 

o Повна адреса (включно з номером апартаментів/квартири/офісу, якщо є) 
o Місто  
o Штат (WA) 
o Індекс 
o Округ 

     
● Назва літньої програми на 2022 рік: 

 
● Опис. Надайте стислий опис цієї програми (для кого вона, на чому зосереджена). 

До 150 слів..  
Примітка. Ці дані буде розміщено на сайті ElevateWashington. 
 

● Організація заявника, а також назви та місця розташування об’єктів і програм, як зазначено тут, 
будуть включені до загальнодоступного каталогу молодіжних програм на сайті ElevateWashington.  
Якщо місце розташування об’єкта конфіденційне й ви не бажаєте, щоб воно відображалося в 
каталозі програм, укажіть це тут.  

o Місце розташування НЕ конфіденційне — можна включати до каталогу 
o Місце розташування конфіденційне — не можна включати до каталогу 
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Питання щодо пропозиції 
 
Пріоритетний напрямок № 1. Програма залучає молодь, яка потребує особливої соціальної уваги та 
підтримки. Цей пріоритетний напрямок оцінюється в 35 % від максимального бала.   
 
Відповіді на питання нижче мають стосуватися літньої програми на 2022 рік, для якої ви шукаєте 
фінансування. 
 

a. У питанні нижче (1b) потрібно відповісти, який відсоток молоді у вашій літній програмі належить 
до кожної з пріоритетних категорій. Перш ніж надати інформацію про молодь, повідомте ваше 
джерело даних: 

● відсотки ґрунтуються на даних, які повідомила молода особа або сім’я; 
● відсотки ґрунтуються на даних із централізованого джерела, як-от шкільний округ або 

перепис населення; 
● відсотки — це оцінки, засновані на наших знаннях про нашу молодіжну спільноту; 
● наразі ми не збираємо дані та не маємо попередніх відомостей стосовно будь-якого з 

цих аспектів, і тому ми не можемо оцінювати відсотки для цього запитання.  
 

Навіть якщо ви не можете вказати відсотки пріоритетних груп населення, усі заявники 
однаково повинні надати детальний опис своєї молодіжної спільноти в питанні 1e нижче. 
 

b. Підрахуйте, який відсоток молоді з цих категорій братиме участь у вашій літній програмі на 
2022 рік. Ми розуміємо, що багато молодих людей підпадає відразу під кілька категорій; 
відсотки не обов’язково мають складати 100 %. Спирайтеся на дані попередніх програм, поточні 
дані про зарахування або інші дані з централізованих джерел, як-от демографічні дані шкіл. Ви 
зможете розповісти більше про вашу громаду в розгорнутій відповіді нижче.  

 
Ставте нулі, якщо не очікуєте, що молодь із конкретної пріоритетної групи населення братиме 
участь у вашій літній програмі на 2022 рік. Залиште поле пустим, якщо не маєте даних про таку 
пріоритетну групу населення. Якщо вище ви не вибрали варіант «Наразі ми не збираємо такі 
дані», ви обов’язково маєте внести дані у відповідь.  
 

● Молоді люди, що живуть у бідності, — мають право на безкоштовний або пільговий 
обід: __% 

● Молоді люди зі спільноти BIPOC: __% 
● Молоді люди із сімей мігрантів: __% 
● Молоді люди із сімей біженців і/або іммігрантів: __% 
● Молоді люди, що вивчають англійську: __% 
● Безпритульні молоді люди: __% 
● Молоді люди з прийомних сімей: __% 
● Молоді люди зі спільноти LGBTQ: __% 
● Молоді люди, залучені до системи кримінального правосуддя: __% 
● Молоді люди з обмеженими можливостями, зокрема фізичними вадами, вадами 

розвитку та/або інтелектуальними вадами; або особливими потребами в медичній 
допомозі: __% 

 
c. Оцініть загальний відсоток молодих людей у вашій програмі, які є представниками однієї чи 

кількох пріоритетних груп населення: __%  
 

d. Якщо ваша програма розрахована на молодь зі спільноти BIPOC, укажіть відсоток молодих 
людей, які представляють кожну з цих груп молоді BIPOC.  Ми розуміємо, що багато молодих 
людей підпадає відразу під кілька категорій; відсотки не обов’язково мають складати 100 %. 
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● Американські індіанці / корінні жителі Аляски: __% 
● Азійці / американці азійського походження: __% 
● Темношкірі/афроамериканці: __% 
● Іспанського або латиноамериканського походження: __% 
● З Середнього Сходу або з Північної Африки: __% 
● Багаторасового походження: __% 
● Корінні жителі Гаваїв / Тихоокеанських островів: __% 

 
e. Розгорнута відповідь. Розкажіть про молодь у вашій громаді, яка братиме участь у вашій літній 

програмі на 2022 рік, зокрема про те, як вона представляє одну чи більше пріоритетних груп 
населення. Опишіть, як ваша програма залучатиме молодь із пріоритетних груп населення.  

 
До 400 слів. 

 
 
Пріоритетний напрямок № 2. У програмі задіяний персонал, волонтери, керівництво та члени правління, 
що розуміють пріоритетні групи населення, на яких розрахована програма та які вказані вище в питанні 
№ 1. Цей пріоритетний напрямок оцінюється у 20 % від максимального бала. 
 

a. Оцініть відсоток людей, чиї особливості або життєвий досвід підпадають під будь-яку з пріоритетних 
категорій населення. 

● Персонал і волонтери, які безпосередньо працюватимуть із молоддю в літній програмі на 
2022 рік: __% 

● Керівники програми, які наглядатимуть за здійсненням літньої програми на 2022 рік: __% 
● Члени правління програми/організації: __% 

 
b. Розгорнута відповідь. Опишіть, як персонал вашої програми, волонтери, керівництво та члени 

правління розуміють (мають спільні особливості або подібний життєвий досвід) пріоритетні групи 
молоді, на які розрахована ваша літня програма.   
 
До 350 слів. 
 
 

Пріоритетний напрямок № 3. Програма визначає та підтримує соціальні зв’язки, фізичну активність і 
заходи на свіжому повітрі для молоді, А ТАКОЖ план реалізації програми гарантує, що ці вимоги до 
програм виконуватимуться й відповідатимуть потребам та інтересам молодих людей, на яких 
розрахована програма. Цей пріоритетний напрямок оцінюється в 45 % від максимального бала. 

Тип програми. Укажіть, програму якого типу ви фінансуватимете за кошти Фонду літніх програм на 2022 рік. 
(Укажіть усі відповіді, що підходять.) 

● Академічна програма  
● Мистецтво та культура 
● Пошук можливостей для кар’єри та професійне навчання 
● Допомога в догляді за дітьми 
● Лідерство, обслуговування та соціальна справедливість 
● Фізична активність і спорт 
● Наука, техніка, інженерія та математика (Science, Technology, Engineering and Math, STEM) 
● Послуги та підтримка 
● Інше (укажіть): ________ 

 
Укажіть, на молодь якого віку розрахована ваша літня програма на 2022 рік. (Укажіть усі відповіді, що 
підходять.) 
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● 4–12 
● 13–18 
● 19–21 

 
Кількість молодих людей, на яку розрахована програма. 

● Менше 20 молодих людей 
● Від 20 до 50 молодих людей 
● Від 51 до 100 молодих людей 
● Понад 100 молодих людей 

 
Як проходитимуть заходи програми? 

● Виключно з особистим відвідуванням 
● У змішаному форматі: з особистим відвідуванням і віртуально 

 
Програма проходитиме у відкритому форматі? 

● Так 
● Ні 

 
Укажіть тривалість програми. 

● Від 1 до 2 тижнів 
● Від 3 до 5 тижнів 
● 6 або більше тижнів 

 
Скільки днів на тиждень проходитимуть заходи програми? 

● Від 1 до 2 днів на тиждень 
● Від 3 до 4 днів на тиждень 
● 5 днів на тиждень 
● Інше (укажіть): ____ 
 

Тривалість одного дня програми: 
● Від 1 до 2 годин на день 
● Від 3 до 4 годин на день 
● Від 5 до 6 годин на день 
● Від 7 до 8 годин на день 
● Більше 8 годин на день 
 

 
Розгорнута відповідь. Опишіть проєкт і план реалізації вашої літньої програми. Подумайте, що ви 
робитимете, чому ваш проєкт підходить для молоді, якою ви опікуєтеся, і як ви збираєтеся реалізувати 
програму. У своїй відповіді опишіть такі аспекти. 
 

1. Опишіть свою літню програму на 2022 рік. Як ви плануєте реалізувати її?  (Експерти зрозуміють, що 
багато аспектів реалізації можуть бути незрозумілими на цьому етапі через наявність 
багатьох змінних, але підсумуйте, чому ви вважаєте, що план можливо здійснити, і як ви 
збираєтесь успішно запустити програму.) 

 
До 200 слів. 
  

2. Детально опишіть, які заходи для зміцнення соціальних зв’язків ви проводитимете. (Наведіть 
приклади. Чи змінюватиметься підхід залежно від вікової групи?  Допоможіть експертам 
зрозуміти, як ваша програма посилить соціальні зв’язки між молодими людьми.) 

 
До 200 слів. 
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3. Які заходи фізичної активності включатиме ваша програма? (Які конкретно? Чи змінюватимуться 

заходи залежно від вікової групи? Поясніть експертам, що саме ви запропонуєте молоді.) 
 

До 150 слів. 
 

4. Які заходи на свіжому повітрі включатиме ваша програма? (Які конкретно? Чи змінюватимуться 
заходи залежно від вікової групи? Поясніть експертам, що саме ви запропонуєте молоді.) 

 
До 150 слів. 
 

5. Поясніть, чому ваша модель програми ефективна та відповідає потребам ваших пріоритетних груп 
молоді. (Допоможіть експертам зрозуміти, чому ви вирішили створити саме таку програму.) 

      
До 250 слів. 

 
 
Запит на фінансування. Стосовно літніх програм на 2022 рік можна робити запити на суму від 10 000 до 
50 000 доларів США. Кошти мають бути витрачені до 30 вересня 2022 р. 
 
Введіть число від 10 000 до 50 000. 
 

Підтвердження 

Ім’я особи, що заповнює цю форму:    

Адреса електронної пошти:        Номер телефону:  

Усі заявники, які отримають фінансування, мають надіслати заповнену та підписану форму W-9. Кошти 
будуть виплачені в електронному вигляді через Палату автоматизованих розрахунків (Automated Clearing 
House, ACH). Організація School’s Out Washington надішле заявникам, чиї заяви схвалено, форму авторизації 
ACH і форму W-9 через систему DocuSign. Ці документи необхідно повернути протягом семи днів із моменту 
отримання. Укажіть, кому потрібно надіслати форму ACH і запит W-9.. 

Ім’я:           Адреса електронної пошти:  

Усім заявникам, які отримають фінансування, потрібно буде підписати контракт з організацією School’s Out 
Washington. Укажіть, кому потрібно надіслати контракт на підпис. 

Ім’я:          Адреса електронної пошти:  

 
У разі отримання фінансування заявник погоджується надати організації School’s Out Washington право 
доступу до його Форми 990 та інших фінансових записів на наступні шість років від дати фінансування в будь-
який розумний час для підтвердження фінансової інформації, представленої в цій заявці. 
 
Перевірте всі поля. (Перейдіть за цим посиланням, щоб ознайомитись із визначенням малого підприємства 
відповідно до RCW19.85.020.)) 
 

 «Я підтверджую, що маю повноваження подавати цю заявку від імені організації-заявника».  

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=19.85.020
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=19.85.020
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«Підписуючи цю заявку, я підтверджую, що ні організація-заявник, ні її керівники на цей момент не 
відсторонені, не призупинили свої повноваження, не пропонуються для відсторонення, не оголошені 
позбавленими прав або добровільно не виключені з участі в цій транзакції будь-яким департаментом або 
організацією федерального рівня чи рівня штату». 
 
«Я підтверджую, що в разі подання заявки від малого підприємства моє підприємство відповідає 
визначенню малого підприємства, яке наведено в RCW19.85.020». 
 
«Я підтверджую, що описана програма не включає релігійне поклоніння, обряди або навчання. Якщо заявку 
буде схвалено, жоден учасник не буде зобов’язаний брати участь у будь-якому релігійному поклонінні, 
обряді чи навчанні, щоб мати доступ до ресурсів».  
  
«Я підтверджую, що інформація, надана в цій заявці, та інформація, представлена в будь-яких супровідних 
документах і формах, є правдивою та точною в усіх істотних аспектах. Я також розумію, що будь-які 
неправдиві твердження або навмисні упущення в цій заявці можуть спричинити за собою повернення 
коштів мною або інші юридичні дії за шахрайське введення в оману». 
 


