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Chương trình Tài trợ Cộng 
đồng Brimbank 2022/2023

Hạn chót nộp đơn là ngày 14 Tháng 8, 2022
Hội đồng Thành phố Brimbank cam kết cung cấp sự trợ giúp tài chính chỉ một lần cho các tổ chức phi lợi nhuận, các nhóm và tổ chức 
cộng đồng thực hiện các dự án và hoạt động ủng hộ các mục tiêu sách lược của Hội đồng và đóng góp cho quá trình hồi phục của cộng 
đồng sau COVID-19.

Chương trình Tài trợ Cộng đồng Brimbank 2022/2023 sẽ tiếp tục hỗ trợ cộng đồng thực thi các giải pháp sáng tạo ở địa phương cần 
thiết để đối phó với những thử thách hiện tại và sắp tới và tăng cường khả năng hồi phục của cộng đồng. 

Sau đây là các mục tiêu sách lược của cộng đồng

• Con người và Cộng đồng – Một cộng đồng chào đón, an toàn và hỗ trợ - Một nơi bao gồm tất cả mọi người.

• Nơi chốn và Không gian – Các khu láng giềng dễ sống và kết nối hỗ trợ cho những tương lai lành mạnh và bền vững  
- Một nơi chốn xanh tươi cho tất cả.

• Cơ hội và Thịnh vượng– Một tương lai tập trung, để thành phố trở thành một nơi mà mọi người đều có cơ hội để học hỏi và kiếm 
tiền - Một nơi chốn thịnh vượng cho tất cả.

Chương trình Tài trợ Cộng đồng Brimbank 2022/2023 cung cấp khoản tài trợ dưới tám mục: 

Mục Mô tả
1 Tài trợ Củng cố Cộng đồng 

(Lên đến $10,000)
Hỗ trợ các dự án và hoạt động giúp củng cố cộng đồng, đẩy mạnh tính kiên cường 
và tinh thần lãnh đạo, học tập suốt đời, khuyến khích sự hợp tác và tham gia trong 
đời sống cộng đồng và phát triển tốt cảm nhận về mối quan hệ và bản sắc cộng 
đồng. Trong đó có cả các dự án thu hút người tham gia phát triển các sinh hoạt cải 
thiện và đẩy mạnh lối sống lành mạnh và năng động.

2 Tài trợ Tình trạng Khẩn cấp 
Khí hậu (Lên đến $10,000)

Hỗ trợ cộng đồng thực thi các dự án hỗ trợ vấn đề giảm khí thải nhà kính và thích 
nghi với khí hậu trong thành phố Brimbank.

3 Tài trợ Thiết lập  
(Lên đến $1500)

Hỗ trợ các nhóm cộng đồng mới kể cả các Nhóm Người Cao Niên đặt cơ sở vĩnh 
viễn trong thành phố Brimbank. Vào lúc làm đơn xin tài trợ, người nộp đơn có thể 
không có tính chất pháp nhân, nhưng trong báo cáo làm trọn bổn phận sau cùng 
của thủ tục tài trợ, họ phải cung cấp bằng chứng về tư cách pháp nhân và bảo 
hiểm trách nhiệm công cộng.

4 Tài trợ Sức khỏe Tâm thần và 
An sinh (Lên đến $10,000)

Hỗ trợ các dự án hoặc hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe tâm thần và an sinh, xây 
dựng khả năng của cộng đồng để hỗ trợ sức khỏe tâm thần và củng cố những kết 
nối cộng đồng.

5 Tài trợ Sáng kiến của Giới trẻ 
(Lên đến $10,000)

Đây là mục dành cho một người trẻ hay một nhóm người trẻ tuổi (từ 12-25 tuổi) 
đang được hỗ trợ bởi một tổ chức Bảo trợ hoặc là một thành viên của một nhóm 
có tư cách pháp nhân, để họ có thể thực hiện một dự án, sự kiện hoặc chương 
trình có ảnh hưởng tốt đến những người trẻ khác trong Cộng đồng Brimbank.

6 Tài trợ cho Lễ hội và  
Sự kiện Cộng đồng  
(Lên đến $10,000)

Hỗ trợ sự đóng góp của các nhóm và tổ chức nhỏ hơn trong thành phố Brimbank 
đóng vai trò xây dựng một cộng đồng liên kết và gắn bó hơn. Đây là các lễ hội và 
sự kiện nhỏ hơn, chủ yếu thu hút sự tham gia của người sống trong vùng.

7 Tài trợ cho Lễ hội và Sự kiện 
Lớn (Lên đến $25,000)

Hỗ trợ các lễ hội và sự kiện quảng bá tính đa dạng, nơi chốn, tài năng, văn hóa hoặc 
sự cống hiến đặc biệt ở Brimbank. Các lễ hội và sự kiện này làm nổi bật uy tín của 
Brimbank là nơi tuyệt vời để sinh sống, làm việc, tham quan và vui chơi và có tầm quy 
mô lớn hơn thu hút đến hơn 5.000 người. Một chuỗi các sự kiện có thể được xem xét.

8 Tài trợ Hoạt động Cao niên 
(Lên đến $1,000)

Hỗ trợ các nhóm cao niên ở Brimbank bằng cách tài trợ các chi phí hoạt động 
hàng ngày của họ.
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Dòng thời gian Chương trình Các ngày Tiêu biểu 2022-2023

Ngày bắt đầu nhận đơn Thứ Hai, 27 Tháng 6, 2022

Các buổi trình bày Thông tin và viết Đơn xin Tài trợ 27 Tháng 6 – 14 Tháng 8, 2022

Hạn chót nộp đơn Chủ Nhật 14 Tháng 8, 2022 lúc 11.59 giờ khuya 

Thẩm định Tài trợ Tháng 8 – Tháng 9, 2022

Thông báo, Hợp đồng Tài trợ và phân phát Tài trợ Tháng 10, 2022

Thực thi các dự án và hoạt động được tài trợ Tháng 11, 2022 – Tháng 11, 2023

Báo cáo Tiến độ Tháng 4, 2023

Báo cáo làm trọn bổn phận Tháng 1, 2023

Các buổi Trao đổi Thông tin Tài trợ và Hội thảo Viết Đơn xin Tài trợ 
Các buổi trao đổi thông tin sẽ được tổ chức cùng với các hội thảo viết đơn xin tài trợ để giúp quý vị làm đơn xin của 
mình. Xem thông tin trong bản dưới đây.

Để đăng ký hãy vào www.brimbank.vic.gov.au/grants 

 � Thứ Tư, 6 tháng 7

 3 6-8 giờ tối

 Y Visy Cares Hub 
80B Harvester Road  
Sunshine VIC 3020

 Các buổi Trao đổi Thông tin 
gặp trực tiếp 

 � Thứ Năm, 14 tháng 7

 3 10-12 giờ trưa

 Y Sydenham Community Hub 
101/Level 1, 1 Station St, 
Taylors Lakes VIC 3038

 Các buổi Trao đổi Thông tin 
gặp trực tiếp

 Tập trung thêm vào Mục 
Tình trạng Khẩn cấp Khí hậu 

 � Thứ Ba, 19 tháng 7

 3 6-8 giờ tối

 W Qua mạng 

 Buổi trao đổi Thông tin qua 
mạng

 Tập trung thêm vào Mục Tài 
trợ Sáng kiến của Giới trẻ

 � Thứ Năm, 21 tháng 7 

 3 10 giờ sáng - 1 giờ trưa

 Y St Albans Community Centre 
33 Princess Street,  
St Albans VIC 3021

 Hội thảo Trao đổi Viết Đơn 
xin Tài trợ 

 � Thứ Ba, 26 tháng 7

 3 6-8 giờ tối

 W Qua mạng

 Buổi trao đổi Thông tin 
qua mạng

 Tập trung thêm vào Mục 
Lễ hội và Sự kiện

 � Thứ Tư, 3 tháng 8

 3 5.30 giờ chiều - 8.30 giờ tối

 W Qua mạng

 Hội thảo Trao đổi Viết Đơn 
xin Tài trợ qua mạng

Để có thêm thông tin về cách thức làm đơn xin, điều kiện cần đạt đủ để được tài trợ, những gì được tài trợ và những 
gì không được tài trợ, hãy xem tài liệu Hướng dẫn về Chương trình Tài trợ Cộng đồng Brimbank 2022/2023 qua  
www.brimbank.vic.gov.au/grants 

Để có thêm thông tin, hãy liên lạc đường dây nóng về Tài trợ:  9249 4036  
✉ CommunityGrants@brimbank.vic.gov.au 

Chương trình Tài trợ Cộng 
đồng Brimbank 2022/2023
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