
Juhudi za kusaidia jamii za wakimbizi 

Mfuko wa Jumuiya ya wakimbizi unasaidia mipango na mashirika yanayofaidi jamii hii katika Omaha. Kwa 
sasa, msingi wa Jumuiya ya Omaha uko katika ubia na bodi ya ushauri ya kusaidia katika maamuzi ya 
fedha, hata hivyo, katika miezi ijayo Bodi hii itakuwa mpito kwa kikundi cha wote mkazi, kufanya uamuzi. 
Kamati hiyo itakuwa na wawakilishi kutoka kwa watu wa wakimbizi ambao wanaelewa ni uwekezaji gani 
utakuwa na uwezekano mkubwa katika kushughulikia mahitaji ya jamii yao. 

Vipaumbele vinajumuisha, lakini sio tu: 

• Huduma za usaidizi wa familia na vijana/mipango 
• Elimu na utamaduni 
• Afya ya kimwili na kiakili 

Maombi ambayo yanaonyesha ushirikiano miongoni mwa mashirika mengi wanahimizwa. Uwakilishi wa 
wakimbizi (miongoni mwa wateja walihudumu, usimamizi, wafanyakazi, na wajumbe wa bodi) 
inachukuliwa wakati wa mchakato wa kufanya maamuzi. 

Mafafanuzi ya programu 

Hadi $50,000 katika ufadhili wa fedha utauzwa kwa kila mzunguko wa ruzuku. Maombi ya fedha inaweza 
kisichozidi $5,000. Tuzo ya ruzuku ya wastani ni $1,000 kwa $5,000. 

Maombi ni kusindika robo (Januari, Aprili, Julai, Oktoba); Unaweza kuwasilishwa mwaka mzima; na, 
lazima kuwasilishwa na 11:59 PM katika tarehe zifuatazo Machi 31, Juni 30, Septemba 30, Disemba 31. 

 Mahitaji ya ustahifu 

Waombaji lazima wawe umma, Shirika la kodi na msamaha kama ilivyoelezwa na 501 sehemu (c) (3) ya 
kanuni ya mapato ya ndani, au  kufanya kazi na 501 (c) (3) wakala wa fedha ambao wanaweza kupata 
fedha kwa niaba yako. 

Programu za ubunifu, mipango, huduma, au mawazo mengine ndani ya maeneo ya lengo yaliyoelezewa 
hapo juu ambayo hutumikia Wamarekani wa Afrika katika kaunti za Douglas na Sarpy. 

Wapokea wa awali wa ruzuku wanaweza kutumika tena ikiwa ripoti yao ya mwisho ilitolewa kwa msingi 
wa Jumuiya ya Omaha. 

Sera na mazoea ya waombaji ni lazima iwe katika mpangilio na kifungu kisicho cha ubaguzi: 

Shirika la mwombaji si la kisheria au la kinyume cha sheria katika harakati zake za kukodisha au huduma 
kwa wateja na/au wateja kulingana na rangi, ukabila, upendeleo wa kidini, umri, [kiakili, kihisia, au 
ulemavu), mwelekeo wa kijinsia, utambulisho wa jinsia, huduma ya kijeshi, au jinsia. 

Zaidi ya hayo, mashirika lazima kuwasilisha sera yao dhidi ya ubaguzi wakati wa maombi. 

 


