የጂአይዚ- ሪች ፎር ቼንጅ የንግድ ስራ ፈጠራ ሃሳብ ማበሌፀጊያ(ኢኖቬሽን ሊብ)
ፕሮግራም የማመሌከቻ ቅጽ-አሶሳ
ወደ ጂአይዚ- ሪች ፎር ቼንጅ የማመሌከቻ ቅጽ እንኳን በደህና መጡ! በቅድሚያ ወደ እኛ የንግድ
ስራ ፈጠራ ሃሳብ ማበሌፀጊያ(ኢኖቬሽን ሊብ) ሇመሳተፍ የመጀመሪያውን እርምጃ በመውሰዶ እንኳን
ደስ አልት! ይህ ፕሮግራም የማህበረሰብ ስራ ፈጣሪዎች (social entrepreneurs)፣ አሶሳ
ፖሉቴክኒክ ኮላጅ ተማሪ ወይም በቅርቡ የተመረቁ ተማሪዎች፣ የአሶሳ ከተማ የሚኖሩ ወጣቶች እና
ሴቶችን ሕይወት ሉያሻሽለ የሚችለ ውጥኖቻቸውን (ሃሳባቸውን) ተግባራዊ ሇማድረግ እድሌ
የሚያገኙበት ነው፡፡
በዚህ ፕሮግራም ውስጥ ሇመሳተፍ እድሌ የሚያገኙ የማህበረሰብ ስራ ፈጣሪዎች ስራቸውን
ሇማከናወን የሚረዳ የገንዘብ ድጋፍ፣ የተሇያዩ የአቅም ግንባታ ስሌጠና እና ድጋፎችን ያገኛለ፡፡
ያስታውሱ የምንፈሌገው ውጥን /ሃሳብ
● አዲስ(ወጥ) አሰራሮች - በሕጻናት ወጣቶችና ሴቶች ሕይወት ሊይ በጎ እና ዘሊቂ ሇውጥ
ሇማምጣት የሚያስችሌ አዲስ (ወጥ) አሰራር መሆን ይጠበቅበታሌ፡
● በማህበረሰቡ ውስጥ ስር ነቀሌ ሇውጥ የሚያመጣ : ከዚህ ቀደም ውጤታማነታቸው የተሞከሩ
የፈጠራ ስራዎች በተሇይም በአሶሳ የሚኖሩ ወጣቶች ስራ አጥነት ችግሮችን የሚቀርፉ እና
የማህበረሰቡን ህይወት የሚያሻሻለ ሃሳቦች መሆን ይጠበቅባቸዋሌ
● ሇብዙ ሰዎች ተደራሽ መሆን የሚችሌ፡ በኢትዩጵያ ብልም በአሇም አቀፋ ደረጃ የብዙ
ወጣቶች እና ሴቶችን ሕይወት ሇመቀየር (ሇማሻሻሌ) የሚያስችሌ
● ዘሊቂ የገንዘብ (የፋይናንስ) ምንጭ ማስገኘት
የሚችሌ: የመፍትሄ ውጥኑን ተግባሪዊ
ሇማድረግ በፋይናንስ እራሱን ዘሊቂ ማድረግ የሚችሌ (የራሱን የገንዘብ ምንጭ መፍጠር
የሚችሌ)
ሇማመሌከት እባኳዎን በዚህ ማመሌከቻ ቅጽ ሊይ የቀረቡ ጥያቄዎችን ይመሌሱ፡፡ እያንዳንዱ ጥያቄ
ከስሩ ከተሰጡ ማብራሪያዎች ጋር በጥንቃቄ ያንቡና ሇእያንዳንዱ ጥያቄ መሌስ መስጠቶን
ያረጋግጡ፡፡
ጥያቄ ካልት በኢሜሌ አድራሻችን ethiopia@reachforchange.org ወይም በስሌክ ቁጥራች +251
90 944 7808 ደውሇው መረጃ ማግኘት ይችሊለ፡፡ በዚህ ፕሮግራም ውስጥ ሇመሳተፍ እድሌ
የሚያገኙ የማህበረሰብ ስራ ፈጣሪዎች ስራቸውን ሇማከናወን የሚረዳ የገንዘብ ድጋፍ፣ የተሇያዩ
የአቅም ግንባታ ስሌጠናዎችና ድጋፎች ያገኛለ፡፡
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በተጨማሪም የአመሌካቾች ጥያቄዎቸን የምንመሌስበትና ማብራሪያ የምንሰጥበት መድረክ
እናዘጋጃሇን፡፡
ስሇዚህ
መድረክ
የበሇጠ
መረጃ
ከፈሇጉ
የፌስ
ቡክ
ገጻችንን
facebook.com/reachforchangeethiopia ይከታተለ ወይንም በአሶሳ ከተማ የጂአይዚ ቢሮን
ጨምሮ፣ በአሶሳ ፖሉ ቴክኒክ ኮላጅ፣ አሶሳ ዩኒቨርሲቲ እና የተሇያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች
የሚገኙ የማስታወቂያ ሰሌዳዎችን ይመሌከቱ
ይህንን
የማመሌከቻ
ቅጽ
ሞሌቼ
ሳመሇክት
በሪች
ፎር
ቼንጅ
ድሕረ
ገጽ
ethiopia.reachforchange.org የቀረበውን ደንብና ግድታ አንብቤ የተረዳሁና የተስማማው መሆኔን
አረጋግጣሇሁ፡፡ እንዲሁም ሪች ፎር ቼንጅ በዚህ ማመሌከቻ ያስገባሁትን የግሌ መረጃዬን
ማመሌከቻዬን ሇማየት እንዲችለና፣ በውድድሩ ግዜም ሆነ ከውድድሩ በኋሊ እንዲያገኙኝ እና ሪች
ፎር ቼንጅ የማመሌከቻ ቅጼን ሇመገምገም ከተመረጡ ጥቂት ሰዎች በስተቀር ሇላልች ሰዎች
እንደማይሰጥ ተረድቻሇሁ፡፡ ሪች ፎር ቼንጅ እንዲያገኘኝ (መሌክት እንዲሌክሌኝ) ካሌፈሇኩ ወይም
የግሌ ማሕደሬ/መረጃዎቼ/ እንዲሰረዝሌኝ ስፈሌግ ሇሪች ፎር ቼንጅ በኢሜሌ አድራሻ
Ethiopia@reachforchange.org አሳውቃሇሁ፡፡
ይህንን የማመሌከቻ ቅጽ ሞሌተው እንዳጠናቀቁ ከሚያዝያ 29 2013 ዓ.ም. በፊት በኢሜሌ
አድራሻችን Ethiopia@reachforchange.org ይሊኩ ወይም አሶሳ በሚገኘው የ ጂአይዚ ቢሮ በአካሌ
ቀርበው ያስገቡ፡፡
አጠቃሊይ መረጃ በሚሇው ስር እንዲሞለ የምንጠይቆ መረጃዎች ባሇን የመረጃ ማዕከሌ(ዳታቤዝ)
ውስጥ የሚካተቱና የእርሶን ማመሌከቻ በቀሊለ ሇማየትና ሇመከታተሌ የምንጠቀምበት ነው፡፡
በተጨማሪም ስሇ አመሌካቾች አጠቃሊይ መረጃ እንድናገኝ እና ባገኘነውም መረጃ መሰረት ሇወደፊቱ
የምናቀርበውን ጥሪ ሇማሻሻሌ እንዲያግዘን ታስቦ የተዘጋጀ ነው፡፡ በዚህ ክፋሌ የሚሰጡት መሌሶች
ከመምረጫ
መስፈርት
ውስጥ
አይካተቱም፡፡
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የአመሌካች አድራሻ
ሙለ ስም ከነአያት፤-----------------------------------------------------የመኖሪያ አድራሻ፤
ክሌሌ፤-------------------------------------------ከተማ፤-------------------------------------------ክፍሇ ከተማ፤--------------------------------------ወረዳ፤-------------------------------------------የቤት ቁጥር፤--------------------------------------ኢሜሌ፤---------------------------------------------------------ስሌክ ቁጥር፤----------------------------------------------------አጠቃሊይ መረጃ
የሚከተለት ጥያቄዎች የቀረቡት ሇሪች ፎር ቼንጅ አጠቃሊይ መረጃ ሇመሰብሰቢያነት እና አሰራራችንን
ሇማሻሻሌ እንዲያግዘን ነው፡፡ ስሇሆነም በእርሶ ማመሌከቻ ግምገማ ውስጥ ነጥብ አይያዝሇትም፡፡
1. ጾታ (ምርጫዎን ያክብቡ)
ሀ. ሴት
ሇ. ወንድ
2. አሁን ያልትን የትምህርት ደረጃ ከሚከተለት ውስጥ መርጠው ያክብቡ
ሀ. የመጀመሪያ ደረጃ
ሇ. ሁሇተኛ ደረጃ
ሏ. ከፍተኛ ደረጃ የመጀመሪያ ዲግሪ
መ. ከፍተኛ ደረጃ በድህረ ምረቃ ሁሇተኛ ዲግሪ
ሠ. የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት አሊጠናቀኩም
3. ከሚከተለት ውስጥ አሁን ያለበትን የስራ ሁኔታ በይበሌጥ የሚገሌጸው የትኛው ነው
ሀ. የሙለ ሰአት ተቀጣሪ ነኝ
ሇ. የግላን ስራ በማካሄድ ሊይ ነኝ
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ሏ. ስራ በመፈሇግ ሊይ ነኝ
መ. ተማሪ ነኝ
ሠ. መደበኛ ስራ የላሇኝ ነገር ግን የቤት ውስጥ ስራ በመስራት የምኖር ነኝ
ረ. ላሊ ካሇ ይግሇጹ-________________________________
4. ከሚከተለት ውስጥ በየትኛው የስራ ዘርፍ ተሰማርተው ያውቃለ ወይም ሌምዱ አልት
ሀ. በግሌ የንግድ የስራ ዘርፍ
ሇ. በመንግስት የሲቪሌ አገሌግልት ዘርፍ
ሏ. በመንግስታዊ ባሌሆነ(በበጎ አድራጎት) የማህበረሰብ ሌማት ዘርፍ
መ. በማህበረሰብ ኢንተርፕራዝ ዘርፍ
ሠ. መደበኛ ባሌሆነ በቤተሰብና ጓደኛ የስራ ዘርፍ
ረ. ምንም አይነት የክፍያም ሆነ የበጎ አድራጎት የስራ ሌምድ የሇኝም
5. ከዚህ ቀደም የራስዎን የበጎ አድራጎት ወይም የንግድ ስራ መስርተው ያውቃለ;መሌሶ አዎን ከሆነ
በዚህ ስራ የስንት አመት ሌምድ አልዎ;
ሀ. ምንም አይነት ሌምድ የሇኝም
ሇ. ከ0-2 ዓመት
ሏ. ከ2-5 ዓመት
መ. ከ5 ዓመት በሊይ
6. እርሶ ያሰቡት የስራ ሃሳብ (ዕቅድ) ሇየትኛው የማህበረሰብና የኢኮኖሚያዊ ሌማት በይበሌጥ
አስተዋጽኦ ይኖረዋሌ ብሇው ያስባለ;ሇምሳላ በጤና፣ትምህርት፣በኢኮኖሚ ሌማት ወዘተ
---------------------------------------------------------------------------------------------------7. ስሇዚህ ውድድር መረጃውን ከየት አገኙ;
ሀ. ከሬድዩ
ሇ.ከጋዜጣ ማስታወቂያ
ሏ. ከተሇያዩ ድርጅቶች(መረጃ ሰጭዎች)
መ. ከማህበራዊ ድህረ ገጾች (ከመረጃ መረብ)
ሠ. ከጓደኛ
ረ. ሪች ፎር ቼንጅ ከሚሰራ ሰራተኛ
ሰ. ላሊ ካሇ ይጥቀሱ--------------------------------------------------------8. ከሪች ፎር ቼንጅ ከሚሰራ ሰራተኛ ወይም አጋር ድርጅቶች ግሇሰቦች መረጃውን ካገኙ እባኮዎን
የሰራተኛውን(የሰራተኛዋን)/የአጋር ድርጅቱን የግሇሰቡን/ቧን ስም ይጥቀሱ
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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የማመሌከቻ ቅጽ
1. መሰረታዊ የመምረጫ ጥያቄዎች
1.1

የእርሶ የስራ ሃሳብ(ውጥን) በኢትዩጵያ የሚገኙ እድሜቸው ከ0-18 ዓመት
ሕጻናትን፣ነፍሰጡር ሴቶችና እናቶች ወይም ከነዚህ የአንዳቸውን ችግር ይፈታሌ;
ሀ. አዎን-ይፈታሌ
ሇ.አይ-አይፈታም

የሆኑ

1.2 እርሶ የዚህ ሃሳብ (ውጥን) አፍሊቂና የድርጅቱ መስራች ኖዎት; ወይም ከመስራቾቹ አንዱ ኖት;
ሀ.አዎ-ነኝ
ሇ. አይ-አይደሇሁም
1.3 ይህንን ሃሳብ(ውጥን) ሇመተግበር ሇተቋቋመው (ሇሚቋቋመው) ድርጅት መሪ(ሃሊፊ) እንደሆኑ
(እንደሚሆኑ) ያረጋግጡ
ሀ.አዎን-ነኝ
ሇ.አይ-አይደሇሁም
1.4 የህንን ወድድር ቢያሸንፉ በሚዘጋጁ የተሇያ የአቅም ግንባታ ስሌጠናዎችን ሇመሳተፍ ወሰነዋሌ;
ሀ.አዎን- ወሰኛሇሁ
ሇ.አይ-ሇሌወሰንኩም
2. ሉቀርፉ(ሉፈቱ) ባሰቡት ችግር(ጉዳይ) ዙሪያ የቀረቡ ጥያቄዎች
2.1 እባክዎ እርሶ ሉፈቱት የሚፈሌጉትና ሕጻናትን፣ነፍሰጡር ሴቶችና እና የህጻናት ሌጆች እናቶችን
እየጎዳ ያሇ የማህበረሰብ ችግር በአንድ ዏርፍተ ነገር ይግሇጹ

ማብራሪያ
በአንድ ወይን በውስን ችግር ሊይ ብቻ ያተኩሩ፡፡ ይህ ችግሩን ሇመቅረፍ እየሰሩ (ሉሰሩ) ያሰቡ
ሰዎችንና ድርጅቶችን ቀሌብ በቀሊለ እንዲያገኙ እና አብረዎት ሇመስራት ፍሊጎት እንዲያሳዩ
ያስችልታሌ፡፡ ሃሳቦን በቀሊለ ሉገባ በምያስችሌ መሌኩ በአንድ ዏረፍተ ነገር ሇመግሇጽ ይጣሩ፡፡
ሇምሳላ ከዝቅተኛ ገቢ ካሊቸው ቤተስብ ሚወሇዱ ሕጻናት የትምህርት እድሌ ማግኝት እድሊቸው
አንስተኛ ነው፣ቡዙ ሕጻናት በድብርትና በመንፈስ ጭንቀት እየተሰቃዩ ነው፣ ሕጻናት በከሊሇክ
በሚቻለ በሽታዎች እየሞቱ ነው፣ የተመጣጠነ የምግብ እጥረት ችግር በሕጻናት ሊይ እየጨመረ
ነው ወዘተ የሚለት ጥሩ ምሳላ ሉሆኑ ይችሊለ፡፡

መሌስ

(አስገዳጅ፡ ከ100 ቃሊት ባሌበሇጠ ይግሇጹ)
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2.2 ከሊይ የገሇጹትን ችግር በእርግጥ ዋነኛ ችግር መሆኑንና አፋጣኝ መፍትሄ እንደሚያስፈሌገው
የሚያረጋግጥ ዋቢ (የስታስቲክ) ማስረጃ ያቅርቡ፡፡

ማብራሪያ
በጥናት ሊይ የተመረኮዙ ዋቢ መረጃዎችንና አህዞችን የችግሩን አንገብጋቢነት በይበሌጥ በመግሇጽ
ላልች ችግሩን እንዲረዱትና እንዲደግፎ ያበረታታሌ፡፡ በተጨማሪም የተሇያዩ ዋቢ መረጃዎችን
ባነበብን እና የችግሩን መንስኤ ባወቅን ቁጥር ውጤታማ መፍትሄ ሇማቅረብ የተሻሇ አቋም
ይኖረናሌ፡፡
መሌስ

(አስገዳጅ፡ ከ200 በማይበሌጥ ቃሊት ይግሇጹ)

3. የመፍትሄ ሃሳብ ነው ብሇው ባቀረቡት ውጥን (ሃሳብ) ዙሪያ የቀረቡ ጥያቄዎች
3.1 ከሊይ ሇገሇጹት ችግር ወጥ (አዲስ) የመፍትሄ ሃሳብ ነው ያለትን በሁሇት ዏረፍተ ነገር ይግሇጹ፡፡

ማብራሪያ
ዋንኛ መፍትሄ ነው ያለትን በሁሇት ዏርፍተ ነገር ይግሇጹ፡፡ ይህ ሃሳቦ ተቀባይነት የሚያገኘው
እርሶ ያቀረቡት ሃሳብ (ውጥን) እስከ ዛሬ ከተሰጡ ሃሳቦች (የመፍትሄ እርምጃዎች) የሚሇይበትን
ምክንያት መግሇጽ ሲችለ ነው፡፡ የመፍትሄ ሃሳቦን በሚያቀርቡበት ጊዜ ዋናኛ ጉዳዩች ሊይ ብቻ
ያተኩሩ እንደዛ ካደረጉ ላልች በቀሊለ ሃሳቦትን ሉረዳዎት ይችሊለ፡፡ ሇምሳላ የአንደኛ ደረጃ
ትምህት አሰጣጥና ሇማሻሻሌና የተማሪዎችን ፍሊጎት ያማከሇ ሇማድግ የሚያስችለ ወጥ(አዳዲስ)
መማሪያ ቁሳቁሶችን መንደፍና ማዘጋጀት፣በዚህ ሊይም መምህራንን በማሰሌጠን በቀሊለ በቡዙ
ትምህርት ቤቶች እንዲዳረስ ማድረግ፡፡
መሌስ (አስገዳጅ፡ ከ100 በማይበሌጥ ቃሊት ይግሇጹ)

3.2 የውጥኖ (የመፍትሄ ሃሳቦ) ዋንኛ ተጠቃሚዎች እነማን እንደሆኑ ይግሇጹ

ማብራሪያ
የእርሶን ምርት ወይም አገሌግልት ተጠቃሚ ይሆናለ ያሎቸውን የማህበረሰብ ክፍልች ይግሇጹ፡፡
በተጨማሪም እርሶ ሉፈቱት ባሰቡት ችግር ባጠቃሊይ ምን ያህሌ ሰዎች እየተጠቁ (እየተጎዱ)
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መሆናቸውን በቁጥር ይጥቀሱ እንዲሁም ይህንን ቁጥር በጾታ፤በእድሜ፤በቦታ እና በላልች
ሁኔታዎች ሇይተው ያብራሩ፡፡
መሌስ (አስገዳጅ፡ ከ100 በማይበሌጥ ቃሊት ይግሇጹ)

3.4 የእርሶ ሃሳብ (ውጥን) ሉደግፋቸው ያሰቧቸውን የማህረሰብ ክፍልችን በምን መሌኩ ተጠቃሚ
እንደሚያደርግ ይግሇጹ፡፡ ሕጻናትን፣ነፍሰጡር ሴቶችና እና የህጻናት ሌጆች እናቶች ከእርሶ ስራ
(ፕሮግርም) እንዴት ተጠቃሚ እንደሚሆኑና ሕይወታቸው እንደሚሻሻሌ ይግሇጹ፡፡

ማብራሪያ
የእርሶ ውጥን እንዴት ሴቶች፤ህጻናትና ወጣቶች እና ላልች የማህበረሰብ ክፍልችን ተጠቃሚ
እንደሚያደርግ ያብራሩ፡፡ በቀሊለ መፍትሄ ሉሰጡ ባሰቡት ችግር እየተጎዳ(እየተጎዳች) ያሇ(ያሇች)
አንድ ግሇሰብ ያስቡና የእርሶ አገሌግልት ወይንም ምርት በመጠቀሙ (በመጠቀሟ) በሕይወቱ
የሚመጣውን ሇውጥ ያስቡት፡፡
መሌስ (አሰገዳጅ፡ ከ200 በማይበሌጥ ቃሊት ይግሇጹ)

3.5 ሪች ፎር ቼንጅ የሚሰራው ሇወጠኑት ውጥን ዘሊቂ የገንዘብ ምንጭ ሉያስገኝሊቸው የሚችሌ
የፋይናንስ ስሌት ከነደፉ የማህበረሰብ ስራ ፈጣሪዎች ጋር ነው፡፡ እንደዚህ አይነት ስሌት ያሊቸው
የማህበረሰብ ስራ ፈጣሪዎች በማህበረሰቡ ውስጥ ያመጡትን ሇውጥ በዘሊቂነት እንዲያድግና
እንዲስፋፋ ማድረግ ይችሊለ፡፡ ስሇሆነም እርሶ እስካሁን ምን አይነት የገንዘብ ምንጭ እንዳገኙ
ወይም ከየት ሇማግኘት እንዳቀዱ ያብራሩ፡፡

ማብራሪያ
እስካሁን የገንዘብ ምንጭ የሆኑት አካሊት ካለ ምን እና ማን እንደሆኑ ይግሇጹ፡፡ (ይህ
ከሽያጭ፤ከገንዘብ ሌገሳ፤ ከብድር ወይም ከግል የገንዘብ ምንጭ ሉሆን ይችሊሌ፡፡) በተጨማሪም
ሇወደፊቱ ከየትኛው የገንዘብ ምንጭ ገንዘብ ማግኝት እንዳቀዱ ይግሇጹ፡፡
መሌስ (አስገዳጅ፡ ከ200 በማይበሌጥ ቃሊት ይግሇጹ)
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3.6 በቀጣይ አንድ ዓመት ውስጥ ሉሰሩ ያሰቡትን ዝርዝር የስራ እቅድ ከሚያስፈሌገው በጀትና ጋር
ይግሇጹ፡፡

ማብራሪያ
ቁሌፉ የሆኑ ተግባራትን ከሚያስፈሌጋቸው የገንዘብ መጠን ጋር ሇይቶ ማወቅ በቀጣይ ዓመት
የሚያስፈሌጎዎን እና የሚያገኙትን ሇማወቅ ይረዳሌ፡፡
መሌስ (አስገዳጅ፡ ከ200 በማይበሌጥ ቃሊት ይግሇጹ)

3.7 በቀጣይ አንድ ዓመት ከሚከተለት የገንዘብ ምንጮች ምን ያህሌ ገንዘብ ሇማግኘት እንዳሰብ
ይግሇጹ፡፡
●
●
●
●

ከአገሌግልት ክፍያ ወይም ሽያጭ
ከድጎማ/ሌገሳ
ከሽርክና ሽያጭ
ከላሊ ______________

ማብራሪያ
በአጠቃሊይ አገኘዋሇሁ ብሇው ያሰቡት ገቢ ቀደም ብሇው ከያዙት በጀት ጋር ተመሳሳይ ወይም
የበሇጠ ሉሆን ይችሊሌ፡፡
መሌስ (አስገዳጅ፡ ከ200 በማይበሌጥ ቃሊት ይግሇጹ)

4. ሇማህበረሰብ ስራ ፈጣሪ (ሇእርሶ) የቀረበ ጥያቄ
4.1

ስሇእራሶ እባኮዎ ይንገሩን፡፡ ሇምሳላ በአሁኑ ጊዜ ያልት የሞያ አይነትና ደረጃ፤የስራ
ሌምዶት፤ያልት ክህልት ወዘተ በአጠቃሊይ እርሶ ይህንን ውጥን (ሃሳብ) ሇመተግበር እና ድርጅት
ሇመምራት የሚያስችሌ አቅም እንዳልት የሚጠቁመንን መረጃ ይግሇጹ፡፡ ያልትን ጠንካራና ደካማ
ጎንም ይግሇጹ፡፡
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ማብራሪያ
ይህንን ሃሳቦን ሇመተግበር እና ድርጅቶን ሇመምራት የሚያስችሌ ሌምድና እውቀት እንዳል
ሇማሳየት የሚችሌ የስራ ሌምድ ካልት ያካፍለን፡፡ በተጨማሪም ከዚህ ቀደም የሰሯቸውን
ስራዎች ይጥቀሱ ፡፡
መሌስ (አስገዳጅ፡ከ200 በማይበሌጥ ቃሊት ይግሇጹ)

4.2 ይህንን ውጥኖን መቼና እንዴት ሉወጥኑ (ሉያፈሌቁ) ቻለ?
መሌስ (አስገዳጅ፡ከ200 በማይበሌጥ ቃሊት ይግሇጹ)

4.3 ውጥኖን እውን ሇማድረግ (ሇመተግበር) እስካሁን ምን አይነት እርምጃዎችን ወሰደዋሌ?
መሌስ (አስገዳጅ፡ከ200 ባሌበሇጠ ቃሊት ይግሇጹ)

4.4 ይህንን ውጥኖን መተግበር የሚረዳዎ ሕጋዊ ድርጅት አቋቁመዋሌ?

ማብራሪያ
እኛ ጋር ሇማመሌከት የግድ
ህጋዊ ድርጅት እንዲያቋቁሙ አይጠበቅቦትም።የዚህ ጥያቄ
አሊማ፡አሁን ያለበትን ደረጃ ሇማወቅ ብቻ ነው ፡፡
መሌስ (አስገዳጅ፡አዎን ወይም አይ በማሇት ይመሌሱ) __________________________________

4.4.1 የድርጅቱ ስም፡ ____________________________________________
መሌስ (አማራጭ፡ከ50 በማይበሌጥ ቃሊት ይግሇጹ)
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4.4.2 የዚህ ድርጅት ሕጋዊ መስራች ኖት?ወይም ከመስራቾቹ አንዱ ኖት?
መሌስ (አስገዳጅ፡አዎን ወይም አይ በማሇት ይመሌሱ) ______________________
4.4.3 ድርጅቱ በኢትዩጵያ አቆጣጠር በስንት ዓ.ም ተቋቋመ?
መሌስ (አማራጭ፡)___________________________________________
4.4.4 ድርጅቱ የተመዘገበው በምን መሌኩ ነው? (ሇምሳላ፤ ሃሊፊነቱ የተወሰነ
ማህበር፣ግብረ ሰናይ ድርጅት፣ኮኦፕሬቲቪ ወዘተ)
መሌስ (አማራጭ፡)__________________________________________

የግሌ

4.4.5
በአሁኑ ጊዜ ምን ያህሌ ተቀጣሪዎች እና በጎ ፈቃደኞች
(volunteers) ሰራተኞች
አለዎት?
መሌስ (አማራጭ፡)___________________________________________
4.4.6 ያሇፈው ዓመት ዓመታዊ ገቢዎን ይግሇፁ (ገቢ የምንሇው ከሽያጭ፡ ከድጎማ ወይም ዕርዳታ
እና ብድርን የተገኘውን ያጠቃሌሊሌ)
መሌስ (አማራጭ፡)____________________________________________
4.5.7. ስሇ ድርጅትዎ ተጨማሪ መረጃ
አማራጭ
ድህረ - ገጽ:_____________________________________________________
የፌስ ቡክ ገጽ:____________________________________________________
ቲዊተር ________________________________________________________
ብልግ፡_________________________________________________________
ላሊ:__________________________________________________________
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5. ሇሪች ፎር ቼንጅ ሇማመሌከት ያነሳሳዎትን ምክንያት በተመሇከተ የቀረቡ ጥያቄዎች
5.1 በአንድ ዏርፍተ ነገር ሇምን ይህንን ውድድር ማሸነፍ እንደሚፈሌጉ ይግሇጹ፡፡
መሌስ (አስገዳጅ፡ከ50 ባሌበሇጠ ቃሊት ይግሇጹ)

5.2 ከሪች ፎር ቼንጅ ፕሮግራም የሚያገኙትን ድጋፍ በምን መሌኩ ድርጅቶን ሇማሳደግና ሇማጎሌበት
ይጠቀሙበታሌ?

ማብራሪያ
የሪች ፎር ቼንጅ የአክስሇሬተር ፕሮግራም አራት ቁሌፍ የድጋፍ ዘርፎችን ያካትታሌ፡፡ እነዚህም
ሇመቋቋም የሚያግዝ የገንዘብ ድጋፍ፤ የንግድ ስራ (የቢዝነስ ስራ) የማቋቋም ክህልት
ስሌጠና፤በትስስር መስራትና የመረጃ ማዕከሊትን የመጠቀም ድጋፍ እንዲሁም ሇስራዎ እውቅና
መስጠት ናቸው፡፡ እነዚህን ድጋፎች በምን መሌኩ ድርጅቶን ሇማሳደግ እንደሚረዳዎ ያብራሩ ፡፡
መሌስ (አስገዳጅ፡ከ200 በማይበሌጥ ቃሊት ይግሇጹ)

6. ስሇ እርሶና ስራዎ መናገር(መመስከር) የሚችለ ሰዎች(ሪፈረንስ) ይስጡ
ስሇ እርሶና ስራዎ ማረጋገጫ ሉሰጡ የሚችለ የሁሇት ሰዎችን ስምና አድራሻ ይግሇጹ፡፡ እነዚህ ሰዎች
በስራዎ የሚያውቆ ሉሆኑ ይገባሌ፡፡ የእርሶ የቤተሰብ አባሌ፣ዘመድ ወይም ጓደኛ መሆን የሇባቸውም፡፡
ነገር ግን ከዚህ ቀደም በስራ ወይም በትምህርት የቅርብ አሇቃዎ(የስራ ባሌደረባዎ) ሉሆኑ ይችሌለ፡፡
1. የመጀመሪያ መስካሪ
ስም፡ _________________________________
የስራ መስክ (ሙያ)፡_________________________
የስራ ቦታ(መስሪያ ቤት)፡ _____________________
ስሌክ ቁጥር፡_____________________________
11

ኢሜሌ፡_________________________________
ያልት ግንኙነት(ዝምድና)፡______________________
2. ሁሇተኛ መስካሪ
ስም፡ _________________________________
የስራ መስክ (ሙያ)፡_________________________
የስራ ቦታ(መስሪያ ቤት)፡ ______________________
ስሌክ ቁጥር፡_____________________________
ኢሜሌ፡_________________________________
ያልት ግንኙነት(ዝምድና)፡______________________
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