Kêu gọi Ý tưởng – Các Dự án Công bằng Thực phẩm
Sở Y tế Công cộng, Ban Phòng chống Bệnh Mãn tính, Get Healthy Philly
Tài trợ năm tài chính 2020 - Ngày 1 tháng 7 năm 2019 - Ngày 30 tháng 6 năm 2020

Giai đoạn 1 Kêu gọi Thư Đăng ký Dự thầu
Ban Phòng chống Bệnh Mãn tính thuộc Sở Y tế Công cộng Philadelphia, còn được gọi là Get Healthy Philly (GHP),
đang tìm kiếm các đề xuất dự thầu sáng tạo cho các dự án dựa trên cộng đồng nhằm phát triển công bằng thực
phẩm cho tất cả người dân Philadelphia. Các dự án có thể được tài trợ với tổng số tiền lên tới $200.000 và phải
hoàn thành trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 và có thể được gia
hạn tài trợ sau giai đoạn đó.

Mốc thời gian
1.

Ngày 9 tha�ng 1 năm 2019: Phiên Thông tin/Hỏi & Đ áp từ 3-5 giờ chiều tại 1401 JFK Blvd, 16th Floor, Innovation
Lab, được tổ chức bởi Hội đồng Tư vấn Chính sách Thực phẩm Philadelphia (www.phillyfpac.org)

2.

Ngày 20 tháng 2: hạn cuối cho Giai đoạn 1 - Thư Đăng ký Dự thầu (LOI)

3.

22 tháng 3– thông báo mời thầu cho các đề xuất dự thầu đầy đủ Giai đoạn 2

4.

10 tháng 5- Hạn cuối cho các đề xuất dự thầu đầy đủ Gian đoạn 2.

5.

Tháng 5 / tháng 6 - phỏng vấn ứng cử viên vòng cuối và trao thầu.

6.

Ngày 1 tháng 7 – dự án bắt đầu.

Ai có thể đăng ký
Lời kêu gọi ý tưởng mở này dành cho tất cả mọi người. Gửi cho chúng tôi ý tưởng của quý vị về các chiến lược
công bằng thực phẩm sáng tạo và có khả năng mở rộng mà có thể phát triển với sự hỗ trợ.
Chúng tôi hoan nghênh các ý tưởng và dự án từ bất kỳ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoặc tập thể nào muốn xây
dựng công bằng thực phẩm ở Philadelphia và thể hiện tầm nhìn công bằng về sức khỏe. Nếu quý vị đã làm việc về
mảng tiếp cận thực phẩm trong một thời gian dài và cần một số hỗ trợ để mở rộng quy mô và thực hiện bước
tiếp theo, chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý vị. Nếu quý vị đang thực hiện tổ chức cộng đồng và xây dựng năng
lực, và có phương thức rõ ràng để bao gồm thực phẩm lành mạnh, chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý vị. Nếu
quý vị là một doanh nhân khởi nghiệp với một ý tưởng mới mẻ, chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý vị. Nếu quý
vị chế biến, trồng, bán hoặc ăn thực phẩm, chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý vị.
Sẽ ưu tiên các đề xuất dự thầu từ các tổ chức dựa trên cộng đồng và/hoặc do người da màu lãnh đạo nhằm phục
vụ nhu cầu cộng đồng. Các đề xuất dự thầu nên bao gồ m các dự án có nguồn gốc sâu xa trong một khu phố, thay
đổi các hệ thống, HOẶC có phạm vi tiếp cận rộng khắp toàn thành phố (hoặc tiềm năng có thể mở rộng trên toàn
thành phố).

Đ ịnh nghĩa:
1.

Công bằng Sức khoẻ: phong trào tập thể hàn gắn xã hội và xóa bỏ rào cản tiếp cận với các cơ hội bằng
cách thách thức các hệ thống tạo ra sự khác biệt về kết quả sức khỏe dựa trên chủng tộc, bản sắc giới

Liên hệ Amanda.Wagner@phila.gov hoặc truy cập www.foodfitphilly.org/food-justice để biết thêm thông tin.
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tính, đẳng cấp, khả năng, mã zip, quốc gia xuất xứ hoặc các cấu trúc xã hội khác. Xem thêm thông tin tại
đây: http://foodfitphilly.org/health-justice-summit-2018/
2.

Công bằng Thực phẩm: các cộng đồng có thể thực hiện quyền trồng, bán và ăn thực phẩm lành mạnh
(từ JustFood)

Những gì chúng tôi biết
Chúng tôi biết rằng công bằng thực phẩm chính là công bằng sức khỏe (xem định nghĩa). Trong lịch sử, hệ thống
thực phẩm đã thay thế, nô dịch hóa và đánh giá thấp sức lao động, quyền đất đai và quyền tự quyết của các cá
nhân là người da đen và da nâu, phụ nữ, người nhập cư và người bản địa i. Ở Philadelphia ngày nay, các khu phố
tập trung nhiều hộ gia đình có thu nhập thấp hơn hoặc người da màu sẽ có ít khả năng có sẵn thực phẩm lành
mạnh hoặc có nhiều lựa chọn cho các công việc và giải pháp về thực phẩm dựa trên cộng đồng ii.
Get Healthy Philly đã hỗ trợ nhiều dự án đối tác trong 8 năm qua - bao gồm thị trường nông dân mới, chương trình
ưu đãi - Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), thay đổi
thực phẩm bán trong các cửa hàng nhỏ, cải thiện thực đơn trong các chương trình thực phẩm do Thành phố tài trợ
và các bệnh viện, và phát triển sản phẩm thực phẩm mới. Nhưng chúng tôi biết rằng những khoảng trống quan
trọng vẫn còn tồn tại. Và chúng tôi biết có những nhóm tuyệt vời thực hiện các công tác quan trọng hướng đến
công bằng thực phẩm mà có thể được hưởng lợi từ sự đầu tư và hỗ trợ của chúng tôi, và từ liên kết với những
nhóm khác trên toàn thành phố.
Chúng tôi cũng biết rằng Philadelphia có lượng tài sản thực phẩm to lớn chưa được sử dụng hết mức có thể bởi
người dân và cộng đồng, những người có nhu cầu cần chúng nhất. Chúng tôi biết rằng có hàng triệu pound sản
phẩm mỗi năm là xuất phát từ Cảng Philadelphia và được gửi đến các tiểu bang khác vì chưa có một hệ thống đủ
để điều phối việc phân phối miễn phí tới các khu phố Philadelphia có nhu cầu. Chúng tôi biết rằng có những gia
đình cần sản phẩm chất lượng cao, giá cả phải chăng và phát triển kinh tế dựa trên thực phẩm. Và chúng tôi biết
rằng có những cơ hội để kết hợp tốt hơn các nguồn thực phẩm địa phương và các nguồn thực phẩm tốt với các
chương trình thực phẩm cộng đồng.
Nói chung, chúng tôi muốn xác định các giải pháp dựa trên cộng đồng để tạo ra một hệ thống thực phẩm công
bằng hơn mà có thể cho phép các cộng đồng trồng, bán và ăn thực phẩm lành mạnh.

Đ iều chúng tôi mong muốn:
Chúng tôi muốn tăng thêm và mở rộng khả năng tiếp cận công bằng tới các thực phẩm lành mạnh giá cả phải
chăng, đặc biệt là nông sản. Chúng tôi muốn cung cấp cho cộng đồng cơ hội để chế biến, bán hoặc phân phối
thực phẩm lành mạnh, bền vững và phù hợp với văn hóa trong khu phố của họ. Chúng tôi muốn xác định các
thành viên cộng đồng và các tổ chức dựa trên cộng đồng, những người có thể đã đang thực hiện công tác này và
cần nguồn lực để mở rộng hoặc tăng quy mô các chương trình trong cộng đồng của họ.

Đ ề xuất dự thầu:
Thể loại: Lập kế hoạch hoặc thực hiện
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Các hoạt động có thể bao gồm trồng hoặc chế biến thực phẩm (làm vườn, bếp dùng chung hoặc bếp cộng đồng,
v.v.) vận chuyển thực phẩm (mua theo nhóm, hệ thống phân phối hoặc giải pháp mới, v.v.), thu hồi chất thải thực
phẩm hoặc tiếp thị thực phẩm.
Mẫu ý tưởng dự án:
•

bắt đầu một cơ sở sản xuất hoặc chế biến mới để tạo ra các sản phẩm giá trị gia tăng như cốc salad
trái cây

•

tạo ra một trung tâm thực phẩm trong phạm vi địa lý đã xác định cho nông dân và người làm vườn
thành phố để bán nông sản

•

phát triển hệ thống để phân phối sản phẩm dư thừa miễn phí từ Cảng Philadelphia trên toàn thành
phố

•

các giải pháp hậu cần vận chuyển phân phối thực phẩm,

•

mô hình hợp tác mua để tăng sức mua đối với các doanh nghiệp nhỏ hơn như trung tâm chăm sóc
trẻ em

•

mở rộng kinh doanh thực phẩm lành mạnh hiện có để phục vụ nhiều khách hàng hơn

•

mở một địa điểm phân phối nông sản ở North Philly để giúp phân phối nông sản dễ dàng hơn cho

•

tuyến đường an toàn để tiếp cận thực phẩm lành mạnh (phương án vận chuyển thay thế hoặc chiến

các nhà bán lẻ nhỏ hơn hoặc các tổ chức dựa trên cộng đồng.
lược)
Sẽ ưu tiên các đề xuất dự thầu từ các tổ chức dựa trên cộng đồng và/hoặc do người da màu lãnh đạo nhằm phục
vụ nhu cầu cộng đồng. Các đề xuất dự thầu nên bao gồ m các dự án có nguồn gốc sâu xa trong một khu phố, thay
đổi các hệ thống, HOẶC có phạm vi tiếp cận rộng khắp toàn thành phố (hoặc tiềm năng có thể mở rộng trên toàn
thành phố). Đ ề xuất dự thầu là dành cho các dự án cần tối đa $200.000, sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 và
phải chi tiêu trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.
Đ ối với hợp đồng này, GHP sẽ lập một ủy ban tuyển chọn giúp xem xét các đề xuất dự thầu và cung cấp đầu vào
và hướng dẫn cho (các) dự án cuối cùng. Sở Y tế Công cộng có quyền chọn một hồ sơ hoặc nhiều hồ sơ với khả
năng tài trợ ít hơn tùy thuộc vào bản chất của các đề xuất dự thầu.
Các hồ sơ đăng ký không được trao thầu cũng có thể được hướng đến các cơ hội tài trợ khác hoặc trong tương
lai mà phù hợp với công việc đó hơn.

ĐĂ NG KÝ TẠI Đ ÂY
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Giai đoạn 1 Đăng ký
Thư Đăng ký Dự thầu (Letter of Interest, LOI)
QUÝ VỊ LÀ AI?
1.

Tên của Người nộp đơn Chính:

2. Đ ịa chỉ:
3. Người Liên hệ:
4. Số Đ iện thoại:
5. Đ i�a chi� Email:
6. Mô tả đúng nhất về quý tổ chức của quý vị:
a.

vì lợi nhuận

b.

501 c 3

c.

phi lợi nhuận với một nhà tài trợ tài chính

d.

khác (vui lòng giải thích)

7. Cung cấp một mô tả về tổ chức của quý vị, bao gồm cả sứ mệnh và vị trí của quý tổ chức. Quý tổ chức phục
vụ cho (các) cộng đồng nào?

8. Cấu trúc lãnh đạo của quý tổ chức (Giám đốc điều hành, hộ i đồng quản trị, hoặc người khác) thể hiện sự đa
dạng và hòa nhập, bao gồ m đa dạng về chủng tộc, giới tính và tuổi tác hoặc kinh nghiệm sống với đói nghèo,
bằng cách nào?

9. Tổ chức của quý vị xác định và làm việc hướng tới công bằng thực phẩm bằng cách nào?
10. Quý tổ chức đã thực hiện (những) dự án nào trong quá khứ và (những) dự án đó đã thành công như thế nào?

Liên hệ Amanda.Wagner@phila.gov hoặc truy cập www.foodfitphilly.org/food-justice để biết thêm thông tin.
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Ý TƯ ỞNG CỦA QUÝ VỊ LÀ GÌ?
11. Quý tổ chức đang đề xuất loại dự án nào?
A.

Lập kế hoạch

B.

Thực hiện

12. Mục tiêu chính của dự án của quý tổ chức là gì? (chọn một)
a.

Trồng hoặc chế biến thực phẩm (ví dụ: bếp dùng chung, sản xuất hoặc chế biến thực phẩm lành
mạnh)

b.

Vận chuyển thực phẩm (ví dụ: Mua hợp tác/mua theo nhóm; phân phối)

c.

Bán Thực phẩm

d.

Tiếp thị thực phẩm

e.

khác (vui lòng giải thích):

13. Các hoạt động khác của dự án của quý tổ chức là gì? (chọn tất cả các phương án phù hợp)
a. Trồng hoặc chế biến thực phẩm (ví dụ: bếp dùng chung, sản xuất hoặc chế biến thực phẩm lành
mạnh)

b. Vận chuyển thực phẩm (ví dụ: Mua hợp tác/mua theo nhóm; phân phối)
c. Bán Thực phẩm
d. Tiếp thị thực phẩm
e. khác (vui lòng giải thích):
f.

Quy mô Dự án (chọn một):
a.

Khu phố (vui lòng mô tả):

b.

Toàn thành phố

c.

Khác (vui lòng giải thích)

g. Mô tả Ngắn/Tổng quan (800 từ):
Dự án của quý tổ chức là gì và tại sao nó lại cần thiết? Các mục tiêu hoặc thành tựu quan trọng trong năm là
gì? Đ iều gì có thể xảy ra từ dự án mà nếu không có dự án thì sẽ không xảy ra? Giải thích cách dự án đề xuất
một giải pháp sáng tạo nhằm cải thiện khả năng tiếp cận với thực phẩm lành mạnh hoặc tạo ra một hệ thống
thực phẩm công bằng hơn ở Philadelphia và cách dự án dẫn đến công bằng thực phẩm.
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h. Công bằng Sức khỏe và Quyền sở hữu Cộng đồng (250 từ):
Giải thích cách dự án liên quan đến công bằng sức khỏe ở Philadelphia, đối tượng mà dự án hướng đến phục
vụ và cách dự án sẽ tác động đến cộng đồng (xác định cộng đồng).

i.

Ai đang lãnh đạo dự án từ tổ chức của quý vị? Nhóm dự án nội bộ là ai?

j.

Các đối tác là ai và vai trò của họ là gì?
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NHU CẦU KINH PHÍ
k. Ngân sách quý vị cần (500 từ):
Quý vị đang yêu cầu cấp bao nhiêu kinh phí và vui lòng cung cấp mô tả chung về cách những khoản vốn đó sẽ
được sử dụng

l.

Quý vị có nguồn kinh phí nào khác không? (không yêu cầu phải có kinh phí khác)
Có

Không

m. Quý vị cần những nguồn lực nào khác để hỗ trợ dự án này và quý vị sẽ làm thế nào để có được nguồn lực đó?

i
ii

Framing from the Castanea Fellowship: https://www.castaneafellowship.org/
Philadelphia Walkable Food Access Report
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