ใบสมัครกองทุนความเป็ นผูน้ าเพื่อผูร้ อดชีวติ จากการค้ามนุษย์ (Survivor Leadership Fund)
เป้าหมายของกองทุนนี ้คือให้ การสนับสนุนองค์กรที่มีผ้ นู าเป็ นผู้รอดชีวิตจากการค้ ามนุษย์/ผู้เสียหายที่มีประสบการณ์ถูกแสวง
ประโยชน์ (รวมถึงการค้ ามนุษย์ การบังคับใช้ แรงงาน แรงงานที่ถูกผูกมัด หรือการบังคับแต่งงาน) องค์กรดังกล่าวต้ องตังอยู
้ ่ใน
ประเทศไทย อินโดนีเซีย หรือมาเลเซียจึงสามารถสมัครได้ หากท่านต้ องการความช่วยเหลือหรือมีปัญหาในการกรอกใบสมัครนี ้
โปรดติดต่อ SLF@freedomfund.org
1.

โปรดระบุช่ อื องค์ กรของท่ าน
โปรดระบุชื่ออย่างเป็ นทางการขององค์กรท่าน หากองค์กรของท่านได้ จดทะเบียนแล้ ว กรุณาระบุชื่อที่ใช้ ในการจด
ทะเบียนในประเทศของท่าน

2.

องค์ กรของท่ านตัง้ อยู่ท่ใี ด
โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับที่ตงขององค์
ั้
กรท่าน

3.

4.

5.

ประเทศ
ภูมิภาคที่องค์กรตังอยู
้ ่
เมือง
จังหวัด
ข้ อมูลการติดต่ อ
โปรดระบุชื่อและรายละเอียดการติดต่อของผู้ที่ดาเนินการกรอกแบบฟอร์ มนี ้
ชื่อ
ที่อยู่อีเมล
เบอร์ โทรศัพท์
ที่อยู่องค์กรของท่าน
ท่ านสะดวกให้ ติดต่ อผ่ านช่ องทางใดมากที่สดุ
จากสามช่องทางด้ านล่าง โปรดระบุช่องทางที่ท่านสะดวกในการติดต่อกับองค์กรของท่านมากที่สดุ กรุณาเลือก 1
คาตอบ
ทางโทรศัพท์
ทางที่อยู่อีเมล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือจุดเน้ นขององค์ กรของท่ านคืออะไร (สามารถระบุได้ สูงสุด 200 คา)

โปรดระบุวิสยั ทัศน์ พันธกิจ จุดเน้ นหรือเป้าหมายโดยรวมขององค์กร รวมถึงแผนงานที่ต้องการให้ บรรลุตามเป้าที่วาง
ไว้
ตัวอย่าง ภารกิจขององค์กรฟรีดอมฟั นด์ (Freedom Fund) คือการระดมความรู้ ทุน และความต้ องการที่จะยุติความ
เป็ นทาสและแรงงานทาส วิสยั ทัศน์ขององค์กรฟรีดอมฟั นด์คือการที่โลกนี ้หมดไปซึ่งแรงงานทาส จุดเน้ นขององค์กร

6.

7.

8.

9.

ฟรีดอมฟั นด์คือความพยายามในการขจัดความเป็ นทาสรูปแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ในภาคกิจการต่างๆ ใน
ประเทศต่างๆ ที่มีปัญหามากที่สดุ
ประเภทและโครงสร้ างองค์ กรของท่ านคืออะไร? (สามารถระบุได้ สูงสุด 100 คา)
กรุณาอธิบายประเภทองค์กรของท่าน เช่น องค์กรการกุศล กลุ่มแรงงานหรือพนักงาน สหภาพแรงงาน สมาคม
กิจการเพื่อสังคม หรือเครือข่าย
กรุณาอธิบายโครงสร้ างองค์กรของท่านด้ วย เช่น องค์กรของท่านมีคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร หรือทีม
ผู้บริหารหรือไม่ อย่างไร
จานวนพนักงานในองค์ กรของท่ าน
โปรดระบุจานวนพนักงานในองค์กรของท่าน รวมถึงพนักงานประจา พนักงานสัญญาจ้ าง และอาสาสมัคร
โครงการหรือกิจกรรมปั จจุบันขององค์ กรท่ านมีอะไรบ้ าง? (สามารถระบุได้ สูงสุด 200 คา)
โปรดอธิบายโดยย่อถึงกิจกรรม หรือโครงการในปั จจุบนั ขององค์กรท่าน เช่น โครงการสร้ างความตระหนัก กิจกรรมให้
การสนับสนุนผู้รอดชีวิต หรือการสนับสนุนอื่นๆ
ท่ านหรือสมาชิกท่ านอื่นในองค์ กรเป็ นผู้รอดชีวิตหรือเคยตกเป็ นผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ หรือการถูก
แสวงหาประโยชน์ ใช่ หรือไม่
โปรดเลือกคาตอบ "ใช่" หากท่านหรือเจ้ าหน้ าที่ท่านอื่นๆ ในองค์กรคือผู้รอดชีวิตจากการค้ ามนุษย์หรือเคยตกเป็ น
ผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ ผู้รอดชีวิตหรือผู้เสียหายนี ้รวมไปถึงบุคคลที่ถูกบังคับใช้ แรงงาน (forced
labour) เคยตกเป็ นผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ (human trafficking)

แรงงานที่ถูกผูกมัด (bonded labour)

หรือการบังคับแต่งงาน (forced marriage)
โปรดเลือก 'ไม่' หากไม่มีใครในองค์กรของท่านถูกระบุว่าเป็ นผู้รอดชีวิต
โปรดเลือก "อื่นๆ" หากคุณไม่แน่ใจหรือต้ องการรายละเอียดเพิ่มเติม และอธิบายสถานการณ์ขององค์กรของคุณ
โดยสังเขป
ใช่
ไม่ใช่
อื่นๆ (กรุณาอธิบาย)
10. ในปั จจุบัน ผู้รอดชีวิตหรือผู้ท่เี คยตกเป็ นผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ และการถูกแสวงหาประโยชน์ ใน
องค์ กรของท่ าน มีตาแหน่ งงานใด

หากองค์กรของท่านมีพนักงานและ/หรือผู้นาที่เป็ นผู้รอดชีวิตหรือ เคยเป็ นผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์และการแสวง
ประโยชน์ โปรดระบุตาแหน่งทางวิชาชีพของพวกเขา เช่น ผู้อานวยการ ผู้จดั การ โดยไม่จาเป็ นต้ องระบุชื่อจริง
11. องค์ การของท่ านมีนโยบายคุ้มครอง (Safeguarding policy) หรือไม่
โปรดเลือก "ใช่" หากองค์กรของท่านมีนโยบายในการปกป้องคุ้มครอง
โปรดเลือก “ไม่” หากคุณไม่มีตวั เลือกใดตัวเลือกหนึ่งที่อธิบายไว้ ข้างต้ น
โปรดเลือก 'อื่นๆ' หากคุณไม่แน่ใจหรือต้ องการรายละเอียดเพิ่มเติม และกรุณาอธิบายสถานการณ์ขององค์กรของ
ท่านโดยสังเขป
ใช่
ไม่ใช่
อื่นๆ (โปรดระบุ)
12.

องค์ การของท่ านมีมาตรการด้ านความปลอดภัยและให้ ความเคารพต่ อพนักงานและสมาชิกในชุมชนที่
องค์ กรของท่ านทางานด้ วยหรือไม่ (โปรดเลือกเพียง 1 คาตอบ)
องค์กรของท่านมีนโยบายหรือมาตรการด้ านความปลอดภัย ไม่มีการล่วงละเมิดหรือแสวงหาผลประโยชน์ ให้ ความ
เคารพต่อพนักงานและผู้ได้ รับผลประโยชน์จากโครงการและกิจกรรมทังหมดของท่
้
านหรือไม่
เลือก 'ใช่' หากคุณมีนโยบายหรือมาตรการดังกล่าว
เลือก 'ไม่' หากคุณไม่มีนโยบายหรือมาตรการดังหล่าว
เลือก 'อื่นๆ' หากกาลังดาเนินการ หรือหากคุณไม่แน่ใจและต้ องการรายละเอียดและคาอธิบายเพิ่มเติม และโปรด
อธิบายสถานการณ์ขององค์กรท่านเพิ่มเติมโดยละเอียด
ใช่
ไม่ใช่
อื่นๆ (โปรดระบุ)

13.

องค์ กรของท่ านได้ จดทะเบียนในประเทศของท่ านอย่ างเป็ นทางการหรือไม่ (โปรดเลือกเพียง 1 คาตอบ)
ให้ เลือก "ใช่" หากองค์กรของท่านได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลในประเทศของท่าน
ให้ เลือก 'ไม่' หากองค์กรของท่านไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศของคุณ
ให้ เลือก 'อยู่ระหว่างดาเนินการ' หากองค์กรของท่านอยู่ในขันตอนการจดทะเบี
้
ยน
ใช่

ไม่ใช่
อยู่ระหว่างดาเนินการ
14.

องค์ กรของท่ านมีบัญชีธนาคารหรือไม่ (โปรดเลือกเพียง 1 คาตอบ)
โปรดเลือก "ใช่" หากองค์กรของท่านได้ เปิ ดบัญชีธนาคารแล้ ว
โปรดเลือก 'ไม่' หากองค์กรของท่านยังไม่มีบญ
ั ชีธนาคาร
โปรดเลือก 'อยู่ระหว่างดาเนินการ' หากองค์กรของคุณอยู่ในขันตอนขอเปิ
้
ดบัญชีธนาคาร
ใช่
ไม่ใช่

อยู่ระหว่างดาเนินการ
15. หากองค์ กรของท่ านมีบัญชีธนาคาร ผู้ใดคือผู้ท่ม
ี ีอานาจลงนามในบัญชีธนาคารขององค์ กร
โปรดระบุชื่อบุคคลที่มีชื่อเป็ นผู้ลงนามในบัญชีธนาคารที่มีอานาจในการทาธุรกรรมและสามารถเข้ าถึงบัญชีของ
องค์กรได้
16. ท่ านจะใช้ ทุนนีใ้ นการสนับสนุนองค์ กรของท่ านอย่ างไรบ้ าง (สามารถระบุได้ สูงสุด 200 คา)
หากองค์กรของท่านได้ รับทุนนี ้ ท่านมีแผนในการใช้ เงินอย่างไร ตัวอย่างเช่น ซื ้อคอมพิวเตอร์ สาหรับพนักงาน เช่า
สานักงาน จ้ างพนักงานเพิ่ม สนับสนุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่างๆ ฯลฯ โปรดให้ รายละเอียดโดยสังเขป รายละเอียด
ในข้ อนี ้เป็ นเพียงการบ่งชี ้ของการวางแผนใช้ จ่าย ไม่มขี ้ อผูกมัดใดๆ หากท่านได้ รับเงินช่วยเหลือดังกล่าว
17. องค์ กรของท่ านมีแหล่ งเงินทุนสาหรับโครงการและกิจกรรมที่ระบุไว้ ข้างต้ นหรือไม่ ?
โปรดเลือก ‘ใช่’ หากท่านมีแหล่งเงินทุนอื่นๆ
โปรดเลือก ‘ไม่’ หากท่านไม่มีแหล่งเงินทุนอื่นๆ
โปรดเลือก ‘อื่นๆ’ หากท่านต้ องการชี ้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ใช่
ไม่ใช่
อื่นๆ
18. ท่ านรู้จักข่ าวสารของทุนนีไ้ ด้ อย่ างไร
โปรดระบุช่องทางที่ท่านทราบเกี่ยวกับกองทุนความเป็ นผู้นาเพื่อผู้รอดชีวิตจากการค้ ามนุษย์ (Survivor
Leadership Fund) เป็ นครัง้ แรก ตัวอย่างเช่น ทางเฟซบุค ทวิตเตอร์ เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อน
19. โปรดระบุลิงก์ ไปยังเว็บไซต์ และบัญชีโซเชียลมีเดียต่ างๆ ขององค์ กรท่ าน
โปรดแชร์ ลิงก์ไปยังเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียอื่นๆ ขององค์กรของท่าน
20. โปรดระบุช่ อ
ื ของบุคคลสองท่ านที่ร้ ู จักองค์ กรและผลงานขององค์ กรท่ าน

โปรดระบุชื่อและข้ อมูลติดต่อของบุคคลจานวน 2 ท่าน ที่ร้ ูจกั องค์กรและงานขององค์กรของท่าน ซึ่งอาจเป็ นองค์กร
พันธมิตร สมาชิกในชุมชน ผู้ได้ ประโยชน์จากโครงการ หรือองค์กรอื่นๆ ที่ท่านเคยทางานด้ วยในทุกตาแหน่ง อาจมี
การติดต่อบุคคลสองคนนี ้เพื่อยืนยันตัวตนขององค์กรของท่าน
บุคคลที่ 1 ชื่อ:
บุคคลที่ 1 ที่อยู่อีเมล:
บุคคลที่ 2 ชื่อ:
บุคคลที่ 2 ที่อยู่อีเมล:

