
ሰርቫይቨር ሊደርሺፕ 
ፈንድ (ኤስ ኤል ኤፍ)

ሰርቫይቨር ሊደርሺፕ ፈንድ (ኤስ ኤል ኤፍ) ዘመናዊ 
ባርነትን ለማጥፋት የሚሰሩ [ከዘመናዊ ባርነት በሕይወት 
በተረፉ ሰዎች የሚመሩ] ድርጅቶች ፈንድ ነው፡፡ 

ስለ ፈንዱ
በአለማችን ላይ ዘመናዊ ባርነትን እና ህገ-ወጥ የሰዎች ዝውውርን ለማጥፋት የሚሰሩ ድርጅቶች ቁጥር በርካታ 
ቢሆኑም፣ ከዘመናዊ ባርነት በሕይወት የተረፉ ሰዎችን በቁልፍ የአመራር ቦታዎች ላይ የሚያሰሩ ወይንም 
በእነኚህ ሰዎች የሚመሩ ድርጅቶች በቁጥር በጣም አናሳ ነው፡፡ እነዚህ ድርጅቶች ቢኖሩም፣ አብዛኞቻቸው 
በዘላቂነት ተፅእኖ ፈጣሪ ለመሆን የሚያስችላቸውን ገንዘብ ለማግኘት ብዙውን ጊዜ ሲታገሉ ይስተዋላሉ፡፡

ስለዚህ፣ ሰርቫይቨር ሊደርሺፕ ፈንድ ያልተገደበ የድጋፍ ፈንዶችን በማቅረብ ከዘመናዊ ባርነት በሕይወት በተረፉ 
ሰዎች የሚመሩ ድርጅቶችን ተፅእኖ ከፍ ለማድረግ እና ለመደገፍ ያለመ ፈንድ ነው። ስለዚህ፣ እነዚህ ከዘመናዊ 
ባርነት በሕይወት በተረፉ ሰዎች የሚመሩ ድርጅቶች የሰርቫይቨር ሊደርሺፕ ፈንድ ድጎማዎችን በመጠቀም 
በሚፈልጉት ደረጃ አቂማቸውን በማጎልበት ተፅዕኖ ፈጣሪ ድርጅት መሆን ይችላሉ፡፡ 

ፈንዱ የተጀመረበት ምክያት 
እንደ ፍሪደም ፈንድ፣ ከተለያየ ብዝበዛና ጭቆና በሕይወት ተፍረው በተለያዩ ድርጅቶች በአመራር ቦታዎች ላይ 
የሚሰሩ ግለሰቦችን የመደገፍ ኃላፊነት አለብን ብለን እናምናለን።

እንደ ፍሪደም ፈንድ፣ ለተለያዩ ብዝበዛዎች ተጋልጠው በሕይወት የተረፉ እና የሕይወት  ተሞክሮ ባላቸው ሰዎች 
የሚመሩ ተግባራት እና ተነሳሺነቶች የተጎጂዎችን እና ከብዝበዛ በሕይወት የተረፉ ሰዎችን ፍላጎት ከማሟላት 
አንፃር ወሳኝ ሚና እንደሚጫወቱ እንገነዘባለን። በተጨማሪም፣ ከዘመናዊ ባርነት በሕይወት በተረፉ ሰዎች 
የሚመሩ ድርጅቶች ዘመናዊ ባርነት እንዲቀጥል የሚያስችሉ ሥርዓቶችን እና ልምዶችን ለመቅረፍ እውቀትና 
አመራር ይሰጣሉ ብለን እናምናለን።

በሰርቫይቨር ሊደርሺፕ ፈንድ አማካኝነት አመራርን [ከዘመናዊ ባርነት በሕይወት የተረፈ አመራር] ለመደገፍ 
ያለን ቁርጠኝነት ምክንያቶች እነዚህ ናቸው። ፈንዱ ዘመናዊ ባርነትን ለማጥፋት በሚደረገው ዓለም አቀፋዊ 
እንቅስቃሴ ውስጥ እድሎችን ለመፍጠር እና ከዘመናዊ ባርነት በሕይወት በተረፉ ሰዎች የሚመሩ ድርጅቶች 
እቅም እንደሚያጎለብት ተስፋ እናደርጋለን።

ፍሪደም ፈንድ ዘመናዊ ባርነትን ለማጥፋት በአለም አቀፍ ደረጃ የሚደረገውን 
እንቅስቃሴ የሚመራ አለም አቀፍ ድርጅት፡፡ 

ይህ የእኛ አዲሱ የሰርቫይቨር ሊደርሺፕ ፈንድ ከዘመናዊ ባርነት እንዲሁም 
ከተለያዩ ብዝበዛዎች በህይወት የተረፉ እና የሕይወት ተሞክሮ ማለትም 
ህገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር፣ የአስገዳጅ የጉልበት ስራ፣ የጉልበት የግልበት 
ብዝበዛ፣ የህፃናት ጉልበት ብዝበዛ ወይንም  አስገዳጅ ጋብቻ በሚያስከትለው 
ጫና ውስጥ ያለፉና ልምድ ባላቸው ሰዎች የሚመሩ ድርጅቶችን የሚደግፍ 
ፈንድ ነው፡፡ 



ፍሪደም ፈንድ (ዩናይትድ ስቴትስ)  
315 Flatbush Avenue 
#406 
Brooklyn, NY 11217 
+1 929 224 2448

ፍሪደም ፈንድ (ዩኬ)  
Lighterman House 
30 Wharfdale Road 
London, N1 9RY 
+44 203 777 2200

ፍሪደም ፈንድ በዩናይትድ ስቴትስ 501(ሐ)(3) የሕዝብ 
በጎ አድራጎት ድርጅት (EIN ቁጥር 30-0805768) ነው። 
በዩናይትድ ኪንግዶም (ዩኬ)፣ ፍሪደም ፈንድ ኃላፊነቱ የተወሰነ 
ኩባንያ ሆኖ በእንግሊዝ እና በዌልስ የተመዘገበ ድርጅት ነው፡፡ 
ይህ ድርጅት በዌልስ (በድርጅት ቁጥር 08926428) እና በዩኬ 
በበጎ አድራጎት (በምዝገባ ቁጥር 1158838) የተመዘገበ አለም 
አቀፍ ድርጅት ነው፡፡ 

ሰኔ 2014ዓ.ም June 2023

ፈንዱ ማንን ይመለከታል?
በዚህ ዙር የድጋፍ ጥሪ በኢትዮጵያ፣ በኡጋንዳ እና በታንዛኒያ የሚገኙ ከዘመናዊ ባርነት በሕይወት በተረፉ ሰዎች 
የሚመሩ ድርጅቶችን ብቻ የሚያመለክት ይሆናል፡፡ ነገር ግን አመልካች ድርጅት የተመዘገቡ እና ህጋዊ ሰዉነት 
ያላቸው መሆን ይጠበቅባቸዋል  ወይንም የምዝገባ ህደት ላይ ያሉ መሆን አለበት፡፡ 

በተጨማሪም፣አንድ ወይም ከዚያ በላይ የብዝበዛ ልምድ ያላቸውን ሰዎች በአመራር ቦታ ላይ ያላቸው ድርጅት 
ማመልከት ይችላል። የአመራር ቦታዎች፡ ዳይሬክተሮችን፣ ምክትል ዳይሬክተሮችን፣ ከፍተኛ አመራርን እና 
የዲፓርትመንት ኃላፊዎችን ሊያካትት ይችላል። በዚህ ፈንድ፣ በዘመናዊ ባርነት ጉዳዮች ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች 
(ለምሳሌ፡ በሕገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር፣ በአስገዳጅ የጉልበት ሥራ፣ በሕገ-ወጥ የጉልበት ብዝበዛ፣ በሕፃናት 
ጉልበት ብዝበዛ እና  አስገዳጅ ጋብቻ) ቅድሚያ ይሰጣቸዋል፡፡ 

እንዴት ማመልከት ይቻላል?
ከላይ በተጠቀሱት አገራት ውስጥ የሚገኝ እና የተጠቀሱትን መስፈርቶችን የሚያሟላ ድርጅት ውስጥ የሚሰራ 
ማንኛውም ሰው ማመልከቻውን መሙላት እና ማስገባት ይችላል - የድርጅቱ መስራች ወይንም ድርጅቱን 
የሚመራ ሰው መሆን አይጠበቅበትም፡፡ 

የማመልከቻው ሂደት በተቻለ መጠን ግልጽ እና አካታች እንዲሆን ተደርጎ ተዘጋጅቷል፡፡ ድህረ-ገፃችን ላይ 
ያለውን ቅጽ በመሙላት በበየነ መረብ አማካይነት ማመልከት ወይም ማመልከቻውን በወረቀት በመሙላት 
ወይም በኢሜል ማስገባት ይችላሉ፡፡ የማመልከቻው ቅጹ ስለ ድርጅትዎ መሰረታዊ ጉዳዮችን እና አንዳንድ 
ተጨባጭ ጥያቄዎችን ያካትታል። እንዲሁም ፈንዱን እንዴት መጠቀም እንደሚችሉ አጭር ማብራርያን 
እንዲሰጡ ይጠይቃል። የፈንዱን መስፈርቶች የሚያሟሉ አመልካቾች ከፍሪደም ፈንድ ሰራተኞች ጋር ስላለው 
እና ስለሚሰሩት ስራ አስመልክቶ ለውይይት የሚጋበዙ ይሆናል፡፡ 

የማመልከቻው የመጨረሻ ቀን ሚያዝያ 22 ቀን 2015 ዓ.ም ነው (በኢትዮጵያ አቆጣጠር) ወይንም ኤፕሪል 
20 ቀን 2023 (በአውሮፓ አቆጣጠር) ነው፡፡ 

የፈንዱ መጠን እና አጠቃቀም 
የሚሰጠው የገንዘብ መጠን $20,000 (ሀያሺህ ዶላር) ሲሆን፣ አላማውም ድርጅቶችን መደገፍ እና ማብቃት 
ነው፡፡ ስለዚህ፣ ድጋፉ የሚሰጠው ድርጅት ገንዘቡን ያስፈልገኛል ብሎ በወሰነው ስራ ሁሉ ላይ ሊያውል 
ይችላል፡፡ እነዚህ ቦታዎች ለምሳሌ፡ ክወናዎች፣ ፕሮግራሞች፣ የቢሮ ክራይ ክፍያዎች፣ የቴክኖሎጂ ግብአት 
ግዢዎች፣ ወዘተ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ 

ገንዘቡን እንደ ድርጅት ያስፈልገኛል ብለው በሚያምኑት ቦታ ላይ እንደሚጠቀሙ እንደ ድርጅት እናምናለን። 
የገንዘብ ድጋፉን ከመቀበልዎ በፊት የሚጠበቁ ውጤቶችን ወይም አላማዎችን እንዲያዘጋጁ ወይም መደበኛ 
ሪፖርት እንዲያቀርቡ አይጠየቁም፡፡ የምንጠይቀው ነገር ከስድስት ወራት በኋላ ስሆን፣ የተሰጠዎትን ገንዘብ 
በምን ላይ እንዳዋሉ እና የድርጅትዎን ተልዕኮን ከማሳካት አንፃር ምን እንደሰሩበት ይሆናል፡፡

አሁን ያመልክቱ 
ስለ ሰርቫይቨር ሊደርሺፕ ፈንድ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እና እንዴት ማመልከት እንዳለብዎ - የማመልከቻ 
መመሪያን እና የማመልከቻ ቅጽን ለማግኘት የሚከተለውን የፍሪደም ፈንድ ድህረገጽ ይጎብኙ፡ 

freedomfund.org/programs/community-building/survivor-leadership-fund/

ድህረ-ገጹን መጎብኘት ወይንም መክፈት ቢቸገሩ ወይም ማመልከቻዎን በኢሜል ወይም በፖስታ ማስገባት 
ከፈለጉ እባክዎን ያነጋግሩን፡- 

አንቶኒዓ ሙሱንጋ 
ፕሮግራም ማናጀር - ሙቭመንት ቢዊልዲንግ   
SLF@freedomfund.org

ፎቶ፡ ወርክሾፕ ተሳታፊ፣ 2020፡፡ በምስሉ ላይ ያለው ግለሰብ ከዘመናዊ ባርነት እና ብዝበዛዎች በህይወት የተረፉትን እና/ወይም ከዘመናዊ ባርነት እና ብዝበዛዎች 
በህይወት በተረፉ የሚመሩ ድርጅቶችን እንቅስቃሴ አይወክልም፡፡ ፎቶው ከመጀመሪያው ባለ ሙሉ-ቀለም ፎቶ ማሻሻያ የተደረገበት ነው። 
(© Matt Porteous/Freedom Fund)
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