Survivor Leadership Fund Application Guide
Tujuan dari pendanaan ini adalah untuk membantu organisasi-organisasi yang dipimpin oleh
para penyintas dengan pengalaman eksploitasi (termasuk perdagangan manusia, kerja paksa,
perbudakan utang atau pernikahan paksa). Organisasi yang oleh penyintas yang berlokasi di
Thailand, Indonesia atau Malaysia dipersilakan untuk melamar. Jika Anda memerlukan
dukungan atau mengalami kesulitan dalam mengisi aplikasi ini, silakan hubungi
SLF@freedomfund.org untuk bantuan.

1. Apa nama Organisasi Anda?
Silakan masukkan nama resmi organisasi Anda. Jika organisasi Anda terdaftar, silakan
masukkan nama Anda yang terdaftar di negara Anda.
2. Dimana organisasi Anda berasal?
Silakan masukkan detail lokasi geografis organisasi Anda.
Negara:
Daerah:
Kota:
Provinsi/Negara:
3. Apa informasi Kontak Anda?
Silakan masukkan nama dan detail kontak orang yang mengisi aplikasi ini.
Nama Anda:
Alamat email Anda:
Nomor telepon Anda:
Alamat Organisasi Anda:
4. Apa cara terbaik untuk menghubungi Anda? (Silakan lingkari salah satu)

Dari tiga opsi yang tercantum di bawah ini, pilih apakah lewat telepon, email, atau secara
langsung adalah cara terbaik untuk berkomunikasi langsung dengan organisasi Anda.
Silahkan pilih salah satu.
Lewat telepon
Email
Kontak Langsung
5. Apa visi, misi atau fokus organisasi Anda? (maksimal 200 kata)
Silakan masukkan misi organisasi Anda serta tujuan keseluruhan organisasi Anda, yang
mencakup apa yang ingin Anda capai.
Misalnya, misi Freedom Fund adalah memobilisasi pengetahuan, modal, dan kemauan
yang diperlukan untuk mengakhiri perbudakan. Visi dari Freedom Fund adalah dunia
yang bebas dari perbudakan. Fokus dari Freedom Fund adalah untuk mengidentifikasi
dan berinvestasi dalam upaya garis depan yang paling efektif untuk memberantas
perbudakan modern di negara-negara dan sektor-sektor di mana hal itu paling lazim.

6. Apa jenis dan struktur organisasi Anda? (maksimal 100 kata)
Mohon untuk menjelaskan jenis organisasinya – misalnya, apakah itu badan amal,
perkumpulan pekerja, serikat pekerja, asosiasi, perusahaan sosial atau jaringan?
Jelaskan juga struktur organisasi Anda – misalnya, apakah Anda memiliki Dewan, Komite
Eksekutif, atau Tim Manajemen?
7. Berapa banyak anggota staf yang Anda miliki di organisasi Anda?
Sebutkan jumlah anggota staf termasuk staf yang dipekerjakan secara permanen, staf
kontrak dan sukarelawan.

8. Apa saja program atau kegiatan organisasi Anda saat ini? (maksimal 200 kata)
Jelaskan dalam beberapa kalimat, program, kegiatan, atau proyek organisasi Anda saat
ini (misalnya, program peningkatan kesadaran, memberikan dukungan kepada
penyintas, advokasi).
9. Apakah Anda atau anggota lain dari organisasi Anda mengidentifikasi diri sebagai
penyintas atau orang yang pernah mengalami eksploitasi (silakan lingkari salah satu)

Dari pilihan di bawah ini, silakan pilih 'ya' jika Anda atau staf lain di organisasi Anda
mengidentifikasi diri sebagai penyintas atau orang dengan pengalaman eksploitasi.
Orang yang selamat atau orang dengan pengalaman eksploitasi yang hidup termasuk
orang yang menjadi sasaran kerja paksa, perdagangan manusia, perbudakan utang, atau
pernikahan paksa. Silakan pilih 'tidak' jika tidak ada seorang pun di organisasi Anda yang
mengidentifikasi sebagai penyintas. Jika Anda tidak yakin atau ingin menjelaskan lebih
detail, silakan pilih 'lainnya' dan tulis satu atau dua kalimat yang menjelaskan situasi
organisasi Anda.
Ya
Tidak
Lainnya (silakan jelaskan):
10. Apa posisi atau jabatan yang dipegang oleh para penyintas di organisasi Anda?
Jika organisasi Anda memiliki staf dan/atau kepemimpinan yang mengidentifikasi
sebagai penyintas atau orang dengan pengalaman langsung eksploitasi, harap
cantumkan jabatan profesional yang mereka pegang di organisasi Anda (misalnya
Direktur, Manajer). Anda tidak perlu mencantumkan nama mereka, cukup jabatan
mereka.
11. Apakah Anda memiliki kebijakan safeguarding?
Dari opsi di bawah ini, silakan pilih “ya” jika Anda memiliki kebijakan safeguarding atau
serangkaian kebijakan safeguarding yang menjalankan fungsi perlindungan.
Silakan pilih “tidak” jika Anda tidak memiliki salah satu opsi yang dijelaskan di atas.
Jika Anda tidak yakin atau ingin menjelaskan lebih detail, silakan pilih 'lainnya' dan tulis
satu atau dua kalimat yang menggambarkan situasi organisasi Anda.

Ya
Tidak
Lainnya (silakan jelaskan):
12. Apakah Anda memiliki langkah-langkah untuk memastikan semua karyawan dan
anggota komunitas tempat Anda bekerja aman dan dihargai? (Silahkan lingkari salah
satu)

Does your organisation have a policy or protocol that ensures all staff and recipients of
your programs, projects and activities are safe and protected from abuse and
exploitation? Choose ‘yes’ if you have a policy or protocol. Choose ‘no’ if you do not
have a policy. Choose ‘other’ if a policy is currently being created, if you are unsure or if
you would like to explain your situation in more detail
Ya
Tidak
Lainnya (Mohon jelaskan):
13. Apakah organisasi Anda terdaftar secara resmi di negara Anda? (Silakan pilih satu)
Jika organisasi Anda terdaftar sebagai entitas di negara Anda, pilih 'ya'. Jika organisasi
Anda tidak terdaftar di negara Anda, pilih 'tidak'. Jika organisasi Anda sedang dalam
proses pendaftaran, pilih 'sedang dalam proses'.
Ya
Tidak
Sedang dalam proses

14. Apakah organisasi Anda memiliki rekening bank? (Silakan pilih satu)
Jika organisasi Anda memiliki rekening bank terdaftar, pilih 'ya'. Jika organisasi Anda
tidak memiliki rekening bank terdaftar, silakan pilih 'tidak'. Jika organisasi Anda sedang
dalam proses menyiapkan rekening bank terdaftar, silakan pilih 'dalam proses'.
Ya
Tidak
Dalam proses
15. Jika ya, siapa penandatangan di rekening bank Anda?
Harap cantumkan nama orang-orang yang disebutkan sebagai penandatangan di
rekening bank organisasi. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan di rekening bank
memiliki kekuatan untuk melakukan transaksi dan melihat rekening.

16. Bagaimana Anda menggunakan dana hibah ini untuk mendukung organisasi Anda?
(maksimal 200 kata)
Jika organisasi Anda diberikan hibah ini, menurut Anda bagaimana dana tersebut akan
digunakan? Contoh: membeli komputer untuk staf, sewa kantor, mempekerjakan staf,
mendukung program, dll. Rincian singkat sudah cukup; Ini hanya untuk memberikan
indikasi bagaimana Anda dapat menggunakan dana dan tidak mengikat jika Anda
menerima hibah.
17. Apakah organisasi Anda memiliki sumber pendanaan untuk program dan
kegiatan yang diuraikan di atas?
Dari opsi di bawah ini, pilih “ya” jika Anda memiliki sumber pendanaan.
Pilih “tidak” jika tidak ada dan lainnya jika Anda ingin menjelaskan.
Ya
Tidak
Lainnya

18. Bagaimana Anda mendengar tentang peluang pendanaan ini?
Sebutkan darimana Anda pertama kali mengetahui tentang Survivor Leadership Fund.
Sebagai contoh; Bisa berupa Facebook atau Twitter atau melalui kolega atau teman.
19. Harap cantumkan tautan ke situs web dan akun media sosial organisasi Anda.
Harap bagikan tautan ke situs web Anda dan semua halaman media sosial Anda.
20. Sebutkan nama dua orang yang mengenal organisasi dan pekerjaan Anda.
Harap untuk menuliskan nama dan informasi kontak dua orang yang mengetahui
organisasi dan pekerjaan Anda. Ini bisa menjadi organisasi mitra, anggota masyarakat,
penerima program atau organisasi lain yang pernah bekerja dengan Anda dalam
kapasitas apa pun. Kedua orang ini dapat dihubungi untuk memverifikasi organisasi
Anda.
Orang 1, nama:
Orang 1, email:

Orang 2, nama:
Orang 2, email:

