Quỹ Cứu trợ Vốn WA cho các Tổ chức Phi lợi nhuận
Quỹ Cứu trợ Vốn WA đang có chính sách tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận được
dẫn dắt bởi và phục vụ cho các cộng đồng BIPOC (Người da đen, Người bản địa,
Người da màu) bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch toàn cầu. Các khoản cứu trợ sẽ
cung cấp hỗ trợ hoạt động linh hoạt, bao quát cho các tổ chức quan trọng này. Các
đối tượng đăng ký đủ điều kiện phải là những tổ chức phi lợi nhuận 501(c)3 hoặc một
tổ chức dựa vào cộng đồng được tài trợ về mặt tài chính bởi tổ chức phi lợi nhuận
501(c)3.
Bộ Thương mại Bang Washington đang hợp tác với Philanthropy Northwest để quản
lý 2 triệu đô-la tiền viện trợ tài chính từ Đạo luật về Viện trợ, Cứu trợ và An ninh
Kinh tế Coronavirus (Đạo luật CARES) thông qua một ứng dụng mở cho các tổ chức
phi lợi nhuận dựa vào cộng đồng và các bộ lạc bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch
COVID-19.
Đại dịch COVID-19 đã dẫn đến những tác động chưa từng có đối với các tổ chức phi
lợi nhuận, bao gồm việc tăng nhu cầu hoặc gián đoạn/tạo ra các dịch vụ; hủy bỏ các
hợp đồng, chương trình, dịch vụ hoặc các tổn thất tài chính khác như các đợt gây
quỹ bị hủy bỏ, giảm các khoản đóng góp và/hoặc các vấn đề khác ảnh hưởng đến
năng lực của nhân viên và tình nguyện viên. Chúng tôi biết các tổ chức do các tổ
chức được dẫn dắt bởi và phục vụ cho Người da đen, Người bản địa, Người Châu Á
(đặc biệt là Đông Nam Á), Người Hawaii bản địa và Người dân đảo Thái Bình Dương,
Người Latinh và các cộng đồng chưa được đăng ký chính thức đang phải trải nghiệm
những tác động to lớn này. Những tác động này cũng ảnh hưởng rõ rệt đến những
người dễ bị tổn thương về kinh tế sống ở nông thôn, vùng sâu vùng xa và các bộ lạc.
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