คำถำมทีพ่ บบ่อย FAQs
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
●

ใครสามารถสมัครได้บ้าง
องค์กรที่จดทะเบียน (หรืออยู่ในขันตอนการจดทะเบี
้
ยน) ในประเทศไทย อินโดนีเซีย หรือมาเลเซีย สามารถสมัครเพื่อขอ
ทุนในรอบนี ้ได้ โดยในองค์กรต้ องมีบุคคลอย่างน้ อยหนึ่งคนที่เป็ นผู้รอดชีวิตจากการค้ ามนุษย์/ผู้เสียหายที่มีประสบการณ์
ถูกแสวงหาประโยชน์ และดารงตาแหน่งอาวุโสหรือผู้นาในองค์กร เช่น ผู้อานวยการ ซีอีโอ ผู้จดั การอาวุโส เป็ นต้ น

●

จำนวนเงินช่วยเหลือที่มอบให้กบั องค์กรที่ผ่ำนกำรคัดเลือกคือเท่ำไร
สาหรับทุนในรอบนี ้ สูงสุดจะอยู่ที่ USD20,000

●

ควำมหมำยขององค์กรภำยใต้กำรบริหำรโดยผูร้ อดชีวติ (survivor-led organization) คือ
องค์กรที่มีผ้ รู อดชีวิต/ผู้เสียหายที่มีประสบการณ์ถูกแสวงประโยชน์ และดารงตาแหน่งอาวุโสหรือเป็ นผู้นาในองค์กร มี
อานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ กิจกรรม และ/หรือการเงินขององค์กร ซึ่งอาจรวมถึงผู้บริหารระดับสูง กรรมการ
รองผู้อานวยการ และหัวหน้ าแผนก

●

ผู้รอดชีวิตหรือผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ คือใคร
สาหรับวัตถุประสงค์ของกองทุนนี ้ “ผู้เสียหายที่มีประสบการณ์ ถูกค้ ามนุษย์หรือถูกแสวงประโยชน์” หมายถึงบุคคลที่ถูก
บังคับใช้ แรงงาน (forced labour) เป็ นแรงงานที่ถูกผูกมัด (bonded labour) ได้ รับความเสียหายจากการค้ ามนุษย์
(human trafficking) หรือถูกให้ บงั คับแต่งงาน (forced marriage)

●

องค์กรประเภทใดบ้ างที่สามารถสมัครได้
กองทุนมุ่งเป้าไปที่องค์กรไม่แสวงหาผลกาไรที่ทางานเพื่อแก้ ไขปั ญหาแรงงานทาสรูปแบบใหม่ (modern slavery) ซึ่ง
รวมถึงการค้ ามนุษย์ (human trafficking) การบังคับใช้ แรงงาน (forced laboue) แรงงานที่ถูกผูกมัด (bonded
labour) และการแต่งงานในเด็ก (child marriage) โดยพิจารณากลุ่มคนทีท
่ างานหรือกิจการเพื่อสังคม มีผ้ รู อดชีวิตหรือ

ผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์หรือถูกแสวงประโยชน์เป็ นหนึ่งในผู้นาหรือผู้บริหาร โดยอาจจะพิจารณาองค์กรพัฒนาเอกชน

ที่มีพื ้นฐานความเชื่อทางศาสนา (faith-based organisations) หากเป็ นไปตามนโยบายขององค์กรฟรีดอมฟั นด์ (The
Freedom Fund)
●

เงินช่วยเหลือของกองทุนนี้มีข้ นึ เพื่อสนับสนุนผูร้ อดชีวิตจำกกำรค้ำมนุ ษย์และถูกแสวงประโยชน์ในองค์กร
ของฉันหรื อทั้งองค์กรโดยรวม
เงินช่วยเหลือจากกองทุนนี ้มีขึ ้นเพื่อสนับสนุนองค์กรโดยรวม หรือที่ใดก็ตามที่องค์กรเห็นว่าต้ องการใช้ เงินทุน ซึ่งอาจเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานต่างๆ การจ่ายเงินในสานักงาน ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ฯลฯ ไม่จาเป็ นต้ องช่วยเหลือ
ผู้รอดชีวิตฯ เพียงอย่างเดียว

●

องค์กรของฉันสามารถสมัครมากกว่าหนึ่งทุนผ่านกองทุนนี ้ได้ หรื อไม่
เนื่องจากกองทุนนี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนองค์กรต่างๆ ให้ ได้ มากที่สดุ แต่ละองค์กรสามารถขอทุนได้ เพียงครัง้ เดียว
เท่านั ้น

●

กองทุนนี้เป็ นกำรให้เงินช่วยเหลือเพียงครัง้ เดียว (one-time grant) หรือไม่ และฉันสำมำรถสมัครขอ
ทุนอีกครัง้ ในปี หน้ำได้หรือไม่
สาหรับในตอนนี ้ท่านยังไม่สามารถขอรับทุนเพิ่มเติมได้ อีก กองทุนนี ้มีไว้ สาหรับการให้ ทุนแบบครัง้ เดียวแก่องค์กรเท่านั ้น

●

ฉันสามารถใช้ เงินช่วยเหลือนี ้อย่างไรบ้ าง
เงินช่วยเหลือจากกองทุนนี ้ไม่มีข้อจากัด ซึ่งหมายความว่าองค์กรของท่านสามารถใช้ เงินทุนสาหรับกิจกรรมและการ
ดาเนินงานเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายขององค์กรตามที่ท่านเห็นสมควร

●

หากได้ รับทุนช่วยเหลือนี ้ ทางองค์กรมีความจาเป็ นต้ องรายงานอะไรบ้ าง
กองทุนนี ้ต้ องการที่จะช่วยลดภาระของผู้รับทุนให้ มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ ดังนั ้นการรายงานผลจึงสามารถเป็ นการส่ง
อีเมล จดหมาย วีดีโอ หรือคลิปเสียง หลังจากรับทุนไปแล้ ว 6 เดือน โดยอธิบายว่าได้ ใช้ เงินทุนไปอย่างไรและองค์กรได้ รับ
การสนับสนุนอย่างไรบ้ าง

●

หากองค์กรของฉันไม่ได้ ตงอยู
ั ้ ่ในประเทศไทย อินโดนีเซีย หรื อมาเลเซีย ฉันจะยังสามารถสมัครได้ หรื อไม่
ไม่ได้ การขอทุนรอบนี ้มีไว้ สาหรับองค์กรที่ตงอยู
ั ้ ่ในประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซียเท่านั ้น เราคาดว่าจะเปิ ดการรับ
สมัครอีกครัง้ ในอนาคตในประเทศอื่นๆ ดังนั ้นโปรดติดตามประกาศในเว็บไซต์ของเรา

●

หากองค์กรของฉันไม่ได้ ตงอยู
ั ้ ่ในประเทศไทย อินโดนีเซีย หรื อมาเลเซีย แต่มีการดาเนินโครงการอยู่ใน
ประเทศเหล่านัน้ ฉันสามารถสมัครได้ หรื อไม่
ไม่ได้ กองทุนนี ้มีไว้ สาหรับองค์กรท้ องถิ่นที่ตงอยู
ั ้ ่ในประเทศไทย อินโดนีเซีย หรือมาเลเซียเท่านั ้น

●

องค์กรของฉันไม่มพี นักงำนทีเ่ ป็ นผูร้ อดชีวติ หรือเคยตกเป็ นผูเ้ สียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์และกำรแสวง
ประโยชน์ แต่เรำสนับสนุนผูร้ อดชีวติ อื่นๆ ผ่ำนโครงกำรของเรำ ฉันสำมำรถสมัครได้หรือไม่
ไม่ได้ เป้าหมายของกองทุนนี ้คือการยกระดับและสนับสนุนองค์กรที่ว่าจ้ างผู้รอดชีวิตฯ ให้ ดารงตาแหน่งผู้นาในองค์กร

●

องค์กรของฉันจำเป็ นต้องได้รบั กำรจดทะเบียนหรือไม่
องค์กรของท่านไม่จาเป็ นต้ องได้ รับการจดทะเบียน แต่ท่านต้ องสามารถแสดงให้ เห็นว่าองค์กรของท่านอยู่ในขันตอนการ
้
ขอจดทะเบียน หรือแสดงหลักฐานการแสดงเจตจานงว่าองค์กรจะดาเนินการจดทะเบียนในอนาคตอันใกล้

●

ฉันเป็ นผูร้ อดชีวิตจำกกำรค้ำมนุษย์ แต่ฉันไม่ได้สังกัดในองค์กรใด ฉันสำมำรถสมัครในนำมบุคคลได้
หรื อไม่
กองทุนนี ้มีไว้ เพื่อสนับสนุนองค์กร ดังนั ้นเราจึงไม่สามารถให้ ทุนแก่บุคคลที่ไม่ได้ รับการว่าจ้ างและดารงตาแหน่งผู้นาใน
องค์กรได้

●

ผู้รอดชีวิตจากการค้ ามนุษย์หรือผู้เสียหายที่เคยถูกแสวงประโยชน์ต้องเป็ นผู้กรอกใบสมัครเข้ ากองทุนนี ้
หรื อไม่
ไม่จาเป็ น ทุกคนในองค์กรสามารถกรอกและส่งใบสมัครได้

●

ฉันไม่สามารถเข้ าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรได้ ฉันสามารถส่งใบสมัครทางกระดาษหรื อทางอีเมลได้
หรื อไม่
ได้ ท่านสามารถส่งอีเมลถึง SLF@freedomfund.org และขอแบบฟอร์ มใบสมัครที่เป็ นกระดาษ เราจะประสานงานกับ
ท่านเพื่อส่งแบบฟอร์ มใบสมัครให้ ถึงท่านในเวลาที่เหมาะสม

●

ฉันจะได้ รับการติดต่อจากฟรีดอมฟันด์เกี่ยวกับการสมัครได้ เมื่อใด
หากท่านส่งใบสมัครทางออนไลน์หรือทางอีเมลภายในระยะเวลาที่กาหนดสาเร็จ เราหวังว่าท่านจะได้ รับการตอบกลับ
เกี่ยวกับการสมัครของท่านภายในหนึ่งเดือน

