
 
 

የዜና እወጃ 

 

www.ethiopiatrustfund.org 

ለተጨማሪ መረጃ፡   

ሀና አጥናፉ - የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የኮምንኬሽን ስፔሻሊስት +251 955 332 933 

hanna.a@ethiopiatrustfund.org 
 

ከ 300 በላይ ድርጅቶች የፕሮጀክት  ፕሮፖዛሎቻቸውን  
ለኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ በመላክ  
የፋይናንስ ድጋፍ ጥያቄዎቻቸውን አቀረቡ   
 
የቀረበዉ  ከፍተኛ  የፕሮጀክት   ፕሮፖዛሎች  ቁጥር   ትረስት  ፈንዱ   የጀመረዉ  ወገንን  የመታደግ  እንቅስቃሴ  የተጠናከረ  ድጋፍ  
እንደሚያስፈልገው  በማያወላዳ  ሁኔታ  የሚያረጋግጥ  ነው፡፡ 
 

መስከረም 07 ቀን 2012 ዓ.ም                        
አዲስ አበባ 

 
የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የመጀመርያውን ዙር የፕሮጀክት ፕሮጀክት ፕሮፖዛሎችን ጥሪ ተከትሎ ከኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ጋር 
አብረዉ ለመስራት ፍላጎት ያላቸዉ ከ ሦስት መቶ በላይ ድርጅቶች የፕሮጀክት ፕሮጀክት ፕሮፖዛሎቻቸዉን በማቅረብ የፋይናንስ ድጋፍ ጥያቄዎቻቸውን 
አቀረቡ።   

ህጋዊ እዉቅና ያላችው መንግስታዊ ያልሆኑ እና ሀገር በቀል የልማት ድርጅቶች፣ የህዝብ እና የሞያ ማህበራት፣ የፌደራል፣ የክልል እና የአካባቢያዊ 
የመንግስት ተቋሞች እንዲሁም ሰፊ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ያላቸዉ ፕሮጄክቶችን የሚተገብሩ የግሉ ዘርፍ ድርጅቶች ፕሮፖዛሎቻቸውን 
በወጣላቸው የጊዜ ገደብ ለኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ጽ/ቤት አስገብተዋል። ለኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የቀረቡት የፕሮጀክት  
ፕሮፖዛሎች ቁጥር ከተጠበቀዉ እጅግ የበለጠና ከፍተኛ ሲሆን ይህም  በከፋ ድህነት ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያንን አንገብጋቢ ማህበራዊ እና 
ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ለማቃለል  ትረስት ፈንዱ የሚያደርገዉ ጥረት በሀገር ውስጥም ሆነ በዉጭ ሀገር በሚኖሩ ኢትዮጵያዊን ሁሉ የተጠናከረ ድጋፍ እና 
ርብርብ እንደሚያስፈልገው በማያወላዳ ሁኔታ የሚያረጋግጥ ነው፡፡ በተጨማሪም በርካታ ተቋሞች ከኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ጋር አብሮ 
በመስራት የተጀመረዉን ወገንን የመታደግ እንቅስቃሴ ለማገዝ ያላቸዉን ፍላጎት እና ተነሳሽነት እንዲሁም በኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ላይ 
ያላቸዉን እምነት የሚያመለክት ነዉ፡፡   

በተቋቋመ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ከሃሳብ ወደ ተጨባጭ ትግበራ በመሸጋገር የብዙዎች ተምሳሌት የሆነው ትረስት ፈንድ በሰባ ሰባት ሀገራት ውስጥ 
ከሚገኙ የዳያስፖራዉ ማህበረሰብ አባላት ካሰባሰበው ብር ውስጥ ከአንድ መቶ አስራ ስድስት ሚሊዮን ብር በላይ መድቦ አንገብጋቢ ማህበራዊ እና 
ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን በዘላቂነት ለሚፈቱ ፕሮጀክቶች የገንዘብ እና የቴክኒክ ድጋፍ ለማድረግ በትጋት እየሰራ ይገኛል። 

የፕሮፖዛል ምዘና እና የመረጣ ስራዉ ፍፁም ፍትሃዊ እና ግልፅነትን በተላበሰ መንገድ ለማከናወን በፕሮጀክት ቀረጻ፣ ትግብራ እና ግምገማ ላይ ከፍተኛ 
ልምድ ያላቸውን በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ ያሉ ባለሙያዎችን በበጎ ፈቃደኘነት ግዜያቸውን እና ለረጅም አመት ያካበቱትትን ልምዳቸውን 
እንዲያካፍሉ በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን መጠየቁ የሚታወስ ነው። በዚህም ጥሪ መሰረት ፈቃደኝነታቸውን ለገለፁት በርካት አመልካቾች ትረስት ፈንዱ 
ልባዊ ምስጋናውን እያቀረበ ከ 30 በላይ ብቁ ባለሙያዎችን የዳይዴክተሮች ቦርድ መርጦ አፅድቋል። የፕሮጄክቶች ምዘና እና መረጣ ቡድኑም የፊታችን 
አርብ ከጽ/ቤቱ አመራሮች ጋር ስለ አጠቃላይ ሂደቱ ውይይት አድርጎ የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ባወጣዉ የጊዜ ሰሌዳ መሰረት በቀጣይ ባሉት 
ሁለት ወራት ዉስጥ  ስራዉን አጠናቅቆ  የመረጣቸዉን ፕሮጀክቶች ለዳይሬክተሮች ቦርድ ለዉሳኔ ያቀርባል። በቦርዱ ይሁንታ ያገኙ ፕሮጀክቶች ከነዝርዝር 
መረጃቸዉ በህዳር ወር 2012 ዓ.ም ይፋ እንደሚደረጉ ይጠበቃል። ከኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የፍይናንስ ድጋፍ የሚያኙ ፕሮጀክቶችን ትግበራ 
ለማረጋገጥም ጥብቅ የክትትል እና ግምግማ ስርዓት ይዘረጋል።   

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ በዉጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን እና ትዉልደ ኢትዮጵያዊያን በሀገራቸዉ ሁለንተናዊ ልማት እና እድገት ዉስጥ 
ንቁ ተሳታፊ እንዲሆኑ የተደረገላቸውን ሀገራዊ ጥሪ ትከትሎ ፈጣን ምላሽ ለመስጠት በዳያስፖራው አማካሪ ምክር ቤት የተቋቋመ ከማንኛውም ፖሊቲካዊና 
ሐይማኖታዊ ወገንተኝነት ነጻ የሆነ፣ ለትርፍ ያልተደራጀና መንግስታዊ ያልሆነ የልማት ድርጅት ነው፡፡ ከዳያስፖራዉ ማህበረሰብ የተሰበሰበዉ ገንዘብ 
ሙሉ በሙል ለልማት ብቻ የሚውል ሲሆን ፍፁም ግልጽነት እና ተጠያቂነት በተሞላበት ሂደት ቅድሚያ ሊሰጣቸዉ በሚገባ እና የተጠቃሚዎችን ህይወት 
በዘላቂ መልኩ በማሻሻል ረገድ ከፍተኛ ፋይዳ ላላቸው በጥናት ለተደገፉ ፕሮጄክቶች ማስፈጸሚያ ይሆናል፡፡ 

mailto:a@ethiopiatrustfund.org

