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Quỹ đầu tư chung mới do cộng đồng dẫn dắt sẽ hỗ
trợ giáo dục về COVID-19 và tiếp cận vacxin
Quỹ phòng ngừa & ứng phó COVID-19 (COVID-19 Prevention & Response Fund)
sẽ dùng mô hình phản ứng nhanh, thiện nguyện dựa trên niềm tin, ưu tiên các cộng
đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch
PHILADELPHIA, 8 tháng Tư, 2021— Philanthropy Network Greater Philadelphia hợp
tác với các nhà tài trợ trong toàn khu vực sẽ triển khai Quỹ Phòng ngừa & Ứng phó
COVID-19 mới, một nỗ lực do cộng đồng dẫn dắt để đầu tư vào các giải pháp trong khu
vực liên quan tới COVID-19 và sự bất bình đẳng đã bị trầm trọng hơn do đại dịch.
Một nhóm 15 đại diện người dân sống và làm việc trong những cộng đồng bị ảnh
hưởng ở mức độ khác nhau bởi đại dịch đang là các Cố vấn Đầu tư Cộng đồng (Danh
sách đầy đủ tên được liệt kê dưới đây). Trong mô hình quỹ tài trợ có cộng đồng tham
gia này, các cố vấn sẽ giúp quy định các ưu tiên, xây dựng điều kiện và tiêu chí nhận
hỗ trợ, và xây dựng quy trình xét duyệt và trao tài trợ hợp lý. Mỗi Cố vấn Đầu tư Cộng
đồng sẽ được nhận lương cho thời gian làm việc của mình, và sẽ đưa ra những quyết
định chính yếu về cách phân bổ nguồn tiền.
Eliezer Vila, Norris Square Community Alliance, Kensington cho biết: "Với tư cách là cố
vấn đầu tư cộng đồng, chúng tôi có thể hỗ trợ các khu dân cư gặp khó khăn về kinh tế
vì COVID-19 đã gia tăng các khó khăn mà họ phải đối mặt hàng ngày. Để vượt qua
cuộc khủng hoảng y tế này, bắt buộc phải bắt đầu đầu tư vào các cộng đồng dễ bị tổn
thương nhất, và tôi rất vui khi trở thành một trong những tiếng nói dẫn dắt sự thay đổi
này”.
Trong buổi công bố quỹ mới này, Chủ tịch Philanthropy Network Sidney R. Hargro nói:
“Trong khi Quỹ hỗ trợ COVID-19 đang ngày càng giảm sút, chúng ta biết rằng thách
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thức sẽ tiếp tục gia tăng. Các lãnh đạo cộng đồng cho chúng tôi biết họ cần gì để giải
quyết các hậu quả do đại dịch tác động lên khu vực của họ, và quỹ này sẽ giúp họ có
khả năng điều phối các nguồn lực hỗ trợ đến những nơi cần thiết nhất.”
Cuối cùng, Quỹ tìm cách tăng tỷ lệ tiêm chủng ở các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề
nhất bởi đại dịch và giải quyết những thách thức ngày càng trầm trọng hơn do hậu quả
của đại dịch. Việc tài trợ sẽ ưu tiên cho các cộng đồng cụ thể ở các quận Chester,
Delaware, Montgomery và Philadelphia có dân số bị ảnh hưởng không tương xứng bởi
COVID-19, và sẽ hỗ trợ giáo dục chuyên sâu về COVID-19; nỗ lực của địa phương để
thúc đẩy tiếp cận vắc xin; sức khỏe tinh thần và thể chất; và chiến lược tiếp cận cộng
đồng và tiếp thị. Trợ cấp sẽ lên đến $25,000.
Joe Pyle, chủ tịch Scattergood Foundation (Quỹ Scattergood), nhà tài trợ hàng đầu cho
quỹ, cho biết: “Cơ sở hạ tầng của Y tế công cộng Philadelphia đã để nhiều cộng đồng
thu nhập thấp, Người Da đen, Người gốc La-tin và người Châu Á đứng bên lề những
nỗ lực ngăn ngừa và ứng phó với Covid-19. Với tư cách là những nhà tài trợ, điều quan
trọng là chúng ta phải ưu tiên các hoạt động vì cộng đồng, ưu tiên những cách tiếp cận
dựa trên sự tin tưởng có thể xoá bỏ khoảng cách về cơ hội tiếp cận những nỗ lực này.”
Ngoài Tổ chức Scattergood Foundation, Quỹ Phòng ngừa & Ứng phó COVID-19
(COVID-19 Prevention & Response Fund) cũng được tài trợ bởi: Independence Public
Media Foundation (Tổ chức Truyền thông Đại chúng Độc lập); Barra Foundation (Quỹ
Barra); Quỹ Patricia Kind Family Foundation; Quỹ United Way Greater Philadelphia và
Southern New Jersey; Quỹ Brandywine Health Foundation (Tổ chức Y tế BrandyWine);
Comcast NBCUniversal; Quỹ Hummingbird Foundation; Quỹ William Penn Foundation;
Quỹ VNA Foundation of Greater North Penn, Quỹ Philadelphia Foundation và Quỹ
Horner Foundation. Quỹ hỗ trợ từ nhiều nguồn đóng góp này đang tìm cách huy động
nâng lên mức tổng số $3.45 triệu đô-la để phân bổ theo quý tài chính trong 18-24 tháng
tiếp theo.
“Điều quan trọng là hỗ trợ những cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19
để định hướng việc hoạch định ngân quỹ bằng cách xác định những khu vực có nhu
cầu và cơ hội lớn nhất”, Janet Haas, M.D.; chủ tịch hội đồng quản trị Quỹ William Penn
Foundation, phát biểu.
Ngoài khoản tiền tài trợ, Philanthropy Network cũng đã hợp tác với văn phòng Philly
Count (Phòng thống kê dân số) của Thành phố Philadelphia, nơi sẽ sử dụng mô hình
tương tác cộng đồng được phát triển cho Điều tra dân số năm 2020 để cung cấp hỗ trợ
và tiếp cận tiêm chủng COVID-19 ở các khu dân cư dễ bị tổn thương nhất của
Philadelphia. Thông qua chương trình Vaccine Information Champions và
Neighborhood Ambassadors, Philly Counts sẽ kích hoạt một mạng lưới những người
đưa tin đáng tin cậy, những người này sẽ chia sẻ thông tin quan trọng và phát triển các
kế hoạch của khu vực nhằm tăng số người chích vắc xin COVID-19 thông qua phương
thức từ láng giềng đến láng giềng.
“Điều quan trọng là hoạt động tiếp cận của chúng tôi sẽ bắt đầu từ và đặt trọng tâm vào
các nhà lãnh đạo khu phố và các tổ chức cộng đồng đã được tin cậy và đã làm công
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việc này trong nhiều năm. Cung cấp kinh phí cho công việc quan trọng này là một thông
điệp quan trọng rõ ràng và là một bước quan trọng trong việc tăng cường phân phối
vắc xin một cách công bằng,” Stephanie Reid, Giám đốc Điều hành của Philly Counts
cho biết.
Đơn đăng ký Quỹ Phòng ngừa & Ứng phó COVID-19 (COVID-19 Prevention &
Response Fund) sẽ mở vào 8 tháng Tư. Để có thêm thông tin chi tiết về quỹ, truy cập
https://philanthropynetwork.org/covid-19-prevention-response-fund.
Cố vấn Đầu tư Cộng đồng
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thành viên cộng đồng, những người đang
lãnh đạo Quỹ Phòng ngừa & Ứng phó COVID-19:
Pastor Aldo Siahaan (Nam Philadelphia)
Aleasha Redden-Revell (Vùng cực nam của Hạt Delaware)
Ana Santoyo (Norristown)
Ann M. Doley (Germantown)
Bill Kaplan (Upper Darby)
Eliezer Vila, Norris Square Community Alliance (Kensington)
Gilberto Gonzalez, Community College of Philadelphia (Kensington/North Philadelphia)
Jacqueline Williams, LA21 CDC (West Philadelphia)
Joe Podsiedlak (Tacony)
John Johnson III (Thành phố Chester)
Marina Lipkovskaya, New World Association (Far Northeast Philadelphia)
Marypat Tracy, Supportive Older Women's Network (SOWN) (North and West
Philadelphia)
Minnie McNeil, WC Atkinson Memorial Community Services Center (Coatesville)
Sonya Carroll, Bebashi Transition to Hope (North Philadelphia)
Yvonne Platts, Norristown New Life (Norristown)

###
Về Philanthropy Network Greater Philadelphia
Philanthropy Network kết nối, quy tụ và lãnh đạo những nhà tài trợ trong vùng để mở
rộng sức mạnh ảnh hưởng của các hoạt động thiện nguyện như một chất xúc tác cho
những hoạt động tập thể, sự tài trợ hiệu quả và sự thay đổi tích cực trong khu vực
Greater Philadelphia, và đồng thời phát triển di sản của khu vực thành trung tâm của
sáng tạo và đổi mới. Tìm hiểu thêm tại philanthropynetwork.org.

