
Who Benefits

The citizens and city will save money on policing, emergency services, and

the clean-up of homeless encampments. Vallejo residents will feel safer. Its

image will improve, attracting more businesses and visitors.

Detailed Project Description

As a preventative measure, this program is critical in fighting homelessness

and poverty. It provides an unmet need and allows clients to get to shelters,

medical clinics, detoxification facilities, public assistance offices, and local

service providers.

The challenge for those with needs accessing benefits and services is

transportation to mainstream agency locations that are remote,

inconvenient, or limited by the days and hours that offices are open. This

service ensures that the unhoused have equal opportunity to receive

referrals to health, dental, mental health, housing, substance abuse, and

other appropriate services.

Reroute Transportation Services 
Proposal funds will cover the cost of monthly transportation used by 

Vallejo’s Navigation Center for Homeless Adults for crucial appointments. 

Case Managers at the Navigation Center will manage qualifying trips.

Implementer City of Vallejo

Cost $ 53,750

Location Vallejo Adult Navigation Center



Beneficiarios:

Los ciudadanos y la ciudad ahorrarán dinero para vigilancia, servicios de

emergencia y limpieza de campamentos para personas sin hogar. Los

habitantes de Vallejo se sentirán más seguros. Su imagen mejorará,

atrayendo más negocios y visitantes.

Descripcion Detallada del Proyecto:

Como medida preventiva, este programa es fundamental en la lucha

contra la pobreza y la falta de vivienda. Proporciona una necesidad

insatisfecha y permite a los usuarios llegar a refugios, clínicas médicas,

instalaciones de desintoxicación, oficinas de asistencia pública y

proveedores de servicios locales.

El desafío para quienes necesitan acceder a los beneficios y servicios es

el transporte a las ubicaciones de las agencias principales que son

remotas, incómodas o limitadas por los días y horas en que las oficinas

están abiertas. Este servicio garantiza que las personas sin vivienda

tengan la misma oportunidad de recibir remisiones a servicios de salud,

odontología, salud mental, vivienda, abuso de sustancias y otros servicios

adecuados.

Servicios de Transporte Para Indigentes
Esta propuesta serviría a 187 de los niños más necesitados, de las 

escuelas del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Vallejo, 

proporcionando comidas los fines de semana durante cuarenta semanas. 

Estos estudiantes reciben almuerzos gratis o de costo reducido, pero 

tienen inseguridad alimentaria los fines de semana.

Colaborador City of Vallejo

Costo $ 53,750

Ubicación Vallejo Adult Navigation Center



Sino ang makikinabang-

Makakatipid ang mga mamamayan at ang lungsod sa pagsubaybay,

pagpapadala ng mga serbisyong pang-emergency, at paglilinis ng mga

tinutuluyan ng mga walang tirahan. Mararamdaman ng mga residente ng

Vallejo na mas ligtas sila. Bubuti ang reputasyon nito at makakahikayat ito

ng mas maraming negosyo at bisita.

Detalyadong Paglalarawan ng Proyekto-

Bilang pang-iwas na hakbang, napakahalaga ng programang ito sa

paglaban sa kawalan ng tirahan at kahirapan. Sagot ito sa hindi

natutugunang pangangailangan at nagbibigay-daan ito para makapunta

ang mga kliyente sa mga shelter, medikal na klinika, pasilidad ng

detoxification, tanggapan para sa tulong pampubliko, at mga lokal na

provider ng serbisyo.

Para sa mga taong nangangailangan, nagiging hadlang sa pag-access ng

mga benepisyo at serbisyo ang kawalan ng transportasyon papunta sa

mga pangunahing lokasyon ng ahensya na malayo, mahirap puntahan, o

may limitadong araw at oras ng pagbubukas ng tanggapan. Sa

pamamagitan ng serbisyong ito, natitiyak na may patas na oportunidad ang

mga walang tirahan para makatanggap ng mga referral sa mga serbisyo sa

kalusugan, dental, kalusugan ng pag-iisip, pabahay, pang-aabuso sa alak o

droga, at iba pang naaangkop na serbisyo.

Mga Serbisyo sa Transportasyon na
Reroute 

Gagamitin ang pondo ng panukala para sa buwanang transportasyong

ginagamit ng Navigation Center para sa Mga Nasa Hustong Gulang na

Walang Tirahan ng Vallejo para sa mahahalagang appointment. 

Papangasiwaan ng Mga Manager ng Kaso sa Navigation Center ang mga

kwalipikadong biyahe.

Nagpapatupad City of Vallejo

Presyo $ 53,750

Lokasyon Vallejo Adult Navigation Center



Sino ang makikinabang

Makikinabang ang Lungsod ng Vallejo at ang mga at-risk na kabataan

kapag may oportunidad ang Foster Youth ng Vallejo na magtaguyod ng

mga maaasahang landas sa career, habang patuloy na naninirahan sa

umuunlad nating komunidad.

Detalyadong Paglalarawan ng Proyekto

Madalas na makaranas ng kawalan ng tiraha, kawalan ng trabaho, at

kahirapan ang mga kabataan sa Vallejo na tumungtong sa hustong gulang

mula sa Foster Care. Karapatan ng Mga Kabataan ng Vallejo na

magkaroon ng patas na access sa pang-edukasyong pagsasanay at mga

oportunidad sa trabaho! Ang proyektong ito ay magbibigay sa mga

kabataan ng Vallejo ng oportunidad na magtagumpay at umunlad habang

pinaghahandaan at pinagdaraanan nila ang mga sustainable na may

bayad na internship sa ating komunidad. May bihasang espesyalista na

magbibigay sa ating mga kabataan ng masusing iniangkop na pagsasanay

(hal. pagsusulat ng resume, mga workshop sa paghahanda para sa

panayam) at suporta sa pagkuha ng trabaho. Sa pamamagitan ng pagkuha

ng sustainable na trabahong nakabase sa Vallejo, magkakaroon ang mga

kabataan ng higit pang kumpiyansa sa sarili, maaasahang trabaho, at

matibay na pagkakaugnay sa napakagandang komunidad ng Vallejo!

Mga Serbisyong Pansuporta sa Foster 
Youth 

Ihahanda ng pang-edukasyong proyektong ito ang Foster Youth ng Vallejo 

para sa mga oportunidad at pagtatagumpay sa sustainable na trabaho sa

pamamagitan ng propesyonal na pag-mentor, hands-on na pagsasanay, at 

paglalaan ng mga internship sa negosyo na nakabase sa Vallejo.

Nagpapatupad First Place for Youth 

Presyo $ 75,000

Lokasyon Citywide



Sino ang makikinabang-

Makikinabang ang buong komunidad ng Vallejo kapag mayroon ang mga

kabataan nito ng mga kasanayang makakatulong sa kanilang malampasan

ang pagsubok ng kolehiyo, pagtatrabaho, at pag-mentor sa pagitan ng

kanilang mga kasamahan.

Detalyadong Paglalarawan ng Proyekto-

Ang Vallejo Firefighter Youth Academy ay isang programa sa paglinang ng

kabataan na nagbibigay ng patnubay sa buhay at oportunidad sa pag-

explore sa trabaho para sa 30-35 kabataan. Ang mga pangunahing

prinsipyo ng 9 na buwang programang ito ay tagumpay sa akademya,

serbisyo sa komunidad, at disiplina sa sarili. Mine-mentor ng mga

firefighter at AMT ang mga academy cadet, at binibigyan sila ng

kakayahang mapabuti ang kanilang komunidad kasabay ng paglinang ng

kanilang potensyal sa ligtas, maayos, at masayang kapaligiran.

Ipinapatupad ang programa sa pag-mentor na ito bilang pagpupugay sa

yumaong firefighter na si Robbin Mackbee, ang unang firefighter sa Vallejo

na namatay sa serbisyo. Maraming oras ang ginugol ni Robin sa pagtuturo

at pag-mentor sa mga kabataan.

Firefighter Youth Academy 
Popondohan ng proyektong ito ang hands-on na pang-edukasyong pag-

mentor para sa mga mag-aaral na nasa middle school at high school na

interesadong maging firefighter, emergency medical technician (EMT), 

paramedic, o nurse.

Nagpapatupad Solutions For At Risk Youth

Presyo $ 60,000

Lokasyon Vallejo Fire Department Training Center



Sino ang makikinabang

Makikinabang ang mga residente ng Lungsod ng Vallejo sa may

kasanayang pagtatrabaho ng mga kabataang may pinansyal na kasarinlan.

Nahihikayat ang mga kabataan kapag nakikita nila ang halaga ng pera sa

kanilang mga buhay, kaya nauudyok silang magtrabaho.

Detalyadong Paglalarawan ng Proyekto

Sa tulong ng pagsasanay sa literasiya sa pananalapi, makakamit ng mga

kabataan sa Vallejo at ng kanilang mga pamilya ang pinansyal na

kasarinlan at pagkakaroon ng maaasahang trabaho. Magkakaroon ang

mga kabataan sa Vallejo ng kaalaman at pag-unawa kung paano

makakuha ng pangmatagalang trabaho na magtataguyod sa kanilang

career. Nakakatanggap ng pagsasanay sa literasiya sa pananalapi ang

mga Sophomore, Junior, at Senior na mag-aaral sa John Finney High

School, Vallejo High School, Jesse Bethel High School, Regional

Recreational District, at Mare Island Technology Academy, para sa

kabuuang 2,442 kalahok. Iniimbitahan ang mga kapamilya. May mga

Junior at Senior na mag-aaral ng MIT na naging mentor sa literasiya sa

pananalapi para sa karagdagang 80 Sophomore at mga kapamilya nila.

Sinusuportahan ng proyekto ang Mga aktibidad pagkatapos ng klase,

Literasiya sa Pananalapi, at paghahanda sa pagtatrabaho para sa mga

mag-aaral na may kapansanan.

Pagsasanay sa Literasiya sa Pananalapi 
para sa Mga Kabataan at Pamilya 

Nagbibigay ang siyam na buwang pagsasanay na ito ng edukasyong

nakatuon sa literasiya sa pananalapi at paggamit nito sa trabaho sa 2,442 

mag-aaral at mga kapamilya nila para suportahan ang kanilang mga

oportunidad sa pananalapi at malinaw na landas para magtagumpay sa

trabaho.

Nagpapatupad Global Center for Success

Presyo $ 69,288

Lokasyon Sa Lahat ng High School sa Vallejo at sa Career Center



Sino ang makikinabang

Para sa mga indibidwal na nakakaranas ng kawalan ng tirahan, hindi

gaanong isinasapriyoridad ang pangangalagang dental kumpara sa

kakayahang mabuhay. Ang programa sa dental na ito ay nagbibigay ng

kakayahan sa mga walang tirahan na makakuha ng mga oportunidad sa

trabaho, makamit ang pinansyal na kasarinlan, at makapagsarili sa

malusog na paraan.

Detalyadong Paglalarawan ng Proyekto

Napatunayan nang nakakabuti sa maraming aspeto ng kalusugan at

kapakanan ng tao ang pagbibigay ng pangangalagang dental. Ayon sa

pananaliksik tungkol sa kawalan ng tirahan, may positibong epekto ang

pagbibigay ng pangangalagang dental sa mga kinalalabasan ng mga

programa sa kawalan ng tirahan, kabilang ang pagtapos sa programa ng

rehabilitasyon para sa walang tirahan, pagkakaroon ng trabaho, kakayahan

sa pananalapi, at pagkakaroon ng permantenteng tirahan. Ayon sa mga

nakaranas na ng kawalan ng tirahan, lubos na nakabuti ito sa

ipinapahiwatig na kalusugan ng bibig, kabuuang kalusugan, at kabuuang

pagpapahalaga sa sarili. Sinusuportahan ng gawaing ito ang mga ideya na

mahalagang aspeto ang pangangalagang dental para sa kabuuang pag-

rehabilitate mula sa kawalan ng tirahan, dapat itong isama sa proseso ng

pagtataguyod ng kasarinlan, at nakakabuti ito sa kabuuang kalusugan.

Dental Clinic para sa Navigation Center 
Pinopondohan ng panukala ang pagpapatupad ng on-site na Dental Clinic 

sa Navigation Center ng Vallejo. Lilikom ng pondo ang proyektong ito para 

mabili ang mga kinakailangang kagamitan at instrumento sa dental para 

mabigyan ng serbisyo ang mga kalahok ng Navigation Center.

Nagpapatupad City of Vallejo 

Presyo $ 167,000

Lokasyon Vallejo Adult Navigation Center



Sino ang makikinabang

Mga may-ari ng alagang hayop na may mababang kita at walang tirahan

sa lungsod ng Vallejo. Hindi kailangang alalahanin ng mga may-ari ang

mga bayarin para maipakapon, mapabakunahan, o mapalagyan ng

microchip ang kanilang alagang hayop. At magiging mas malusog ang

kanilang mga alagang hayop.

Detalyadong Paglalarawan ng Proyekto

Bahagi ng ating pamilya ang ating mga alagang hayop, kaya

napakahalagang pangalagaan sila para mapahaba ang kanilang buhay at

mapanatili ang kanilang kalusugan at kaligtasan. Nakatuon ang aming

proyekto sa pagtiyak na mababakunahan, mapapakapon, at

mapapalagyan ng microchip ang mga alagang hayop. Nakakatulong ang

pagpapakapon para maiwasan ang lubos na pagdami ng populasyon at

paggagala. Isa ang pagpapalagay ng microchip sa iyong alaga sa mga

pinaka-epektibong paraan para maprotektahan siya laban sa pagkawala o

pagkakanakaw, at malaki ang naitutulong nito para maibalik ang mga

alagang hayop sa kanilang mga may-ari. Epektibo ang pagpapabakuna

para mapigilan ang pagkakasakit sa hinaharap. Ipapatupad ng Humane

Society of the North Bay ang programa para beripikahin ang pagiging

kwalipikado, makikipagtulungan ito sa mga lokal na veterinarian para sa

mga procedure, at maghahanda ito ng mga appointment sa

pagpapabakuna at pagpapalagay ng microchip sa site.

No Child Goes Hungry 
Tutulong ang panukalang ito sa 187 batang pinakanangangailangan mula

sa mga paaralan sa Mga Pinagsamang School District ng Lungsod ng 

Vallejo, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga meal tuwing weekend sa

loob ng apatnapung linggo. Nakakatanggap na ang mga mag-aaral na ito

ng mga libre o may diskuwentong tanghalian, pero hindi tiyak na may sapat

na pagkain sila tuwing weekend.

Nagpapatupad Fighting Back Partnership

Presyo $ 74,800

Lokasyon Pinagsamang School District ng Lungsod ng Vallejo



Sino ang makikinabang

May mga makabuluhang pakinabang para sa mga komunidad na

namumuhunan sa mga serbisyo ng paggamot at suporta para sa mga

dating offender at sa kanilang mga pamilya, para mabawasan ang mga

insidente ng krimen na nakakaapekto sa kaligtasan ng mga kapitbahayan.

Detalyadong Paglalarawan ng Proyekto

Ang Center for Positive Change ay isang pangkalahatang site para sa mga

paggamot at serbisyo sa maraming larangan na sumusuporta sa mga

kliyenteng sumasailalim sa pagsubaybay ng Probasyon gamit ang iba't

ibang serbisyong nakabatay sa ebidensya. Idinisenyo ang mga serbisyong

iyon para mabawasan ang posibilidad na patuloy na masangkot ang

indibidwal sa sistema ng hustisya sa krimen at mapalakas ang kanyang

mga koneksyon sa komunidad na may positibong kaugnayan sa lipunan

(pagkakaroon ng malasakit sa mga karapatan, nararamdaman, at

kapakanan ng ibang tao).

Ayon sa pananaliksik, kailangan ng mga offender na may malaking

panganib ng pagkakaroon ng muling paglabag ng 200-300 dosis na oras

ng paggamot at mga programa sa pagtataguyod ng mga kasanayan

alinsunod sa mga programang nakabatay sa ebidensya para magkaroon

ng makabuluhang pagliit ng posibilidad ng pagkakaroon ng muling

paglabag. Paiigtingin ng programang ito ang pagdadaanang programa

(oras ng pakikilahok), at tutugunan nito ang ilang kaugnay na isyu.

Programa para sa Muling Pagsama sa
Lipunan ng Mga Offender

Ang mga matagumpay na programa ng muling pagsama sa lipunan ay 

nagbibigay sa mga dating offender ng mga oportunidad para masuportahan

ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng lehitimo at produktibong

trabaho, nakakabawas sa posibilidad ng pagkakaroon ng muling paglabag, 

at nakakabuti sa kaligtasan ng publiko. Isinasagawa ang mga naka-target 

na Programang ito sa Vallejo Center for Positive Change.

Nagpapatupad Solano County Probation Department – Vallejo

Presyo $ 53,300

Lokasyon Vallejo Center for Positive Change



Sino ang makikinabang

Sa pamamagitan ng mga pagpapahusay na ito, makukumpleto ang mga

kagamitan ng USAR team ng Fire Department ng Vallejo para sa agarang

pagresponde sa mga residente at bisita kapag nagkaroon ng sakuna o

kailanganin ang komplikadong pagliligtas.

Detalyadong Paglalarawan ng Proyekto

Hindi sapat ang laki ng Rescue truck ng USAR para dalhin ang lahat ng

espesyal na kagamitang kailangan para matugunan ang mga uri ng

emergency na nangangailangan ng pagliligtas ng buhay na gumagamit ng

mga tool at kasanayan na lampas sa mga karaniwang inilalaan para sa

mga karaniwang serbisyo sa medikal na emergency o firefighting, at lalo

pang kulang ito kung magkaroon ng malaking sakuna. Sa pamamagitan ng

aming panukala, mabibigyan ang USAR ng "handa nang gamiting" trailer

na makakapagdala ng kumpletong kagamitan nila sa paghahanap at

pagliligtas, para makatulong ang mga unang tagaresponde na tiyaking

agad na magagamit ang mga ito. Bibili rin kami ng "heavy" stabilization kit

na magagamit para mag-stabilize ng maximum na bigat na hanggang

120,000 lbs / 54,431 kg. para matugunan ang kakulangan sa kagamitang

idinisenyo para sa pag-stabilize ng mga katamtaman hanggang mabigat na

sasakyan o mga gumuguhong gusali.

Mga Kagamitan at Trailer para sa Pagliligtas 
Makakatulong ang proyektong ito na mabigyan ang Urban Search and 

Rescue (USAR) ng Fire Department ng Vallejo ng mga kinakailangang

kagamitan para sa malalaking operasyon sa pagliligtas. Sa kasalukuyan, 

may rating ang mga kakayahan ng USAR na para sa mga “maliit” at 

"katamtamang" operasyon sa pagliligtas lang.

Nagpapatupad Vallejo Fire Department

Presyo $ 80,000

Lokasyon Sa Buong Lungsod



Who Benefits

Low-income and homeless pet owners in the city of Vallejo. Owners will not

have to worry about fees for their animal to be spay/neutered, receive their

vaccines or to be microchipped resulting in healthier animals. .

Detailed Project Description

Our animals are part of our family, tending to their care is of the utmost

importance for their longevity, health, and safety. Making sure they are

vaccinated, spayed or neutered and microchipped is what this project is

focused on. Spay and neuter helps fight over population and decreases

the urge to wander. Microchipping your pet is one of the most effective

means of protecting your animal from being lost or stolen, and greatly aides

in reuniting animals with their owners. Vaccinating is effective in preventing

future disease. The Humane Society of the North Bay will implement the

program to verify eligibility, partnering with local veterinarians for the

procedures, and set up vaccine and microchipping appointments on site.

Animals Matter Project 
Low-income and homeless pet owners will have access to medical care for 

their animals, services they do not have the means to pay including spay, 

neuter, vaccines, and microchips, at no cost to them. 

Implementer Humane Society of the North Bay 

Cost $ 75,000

Location Citywide 



Beneficiarios:

Dueños de mascotas de bajos ingresos y sin hogar en la ciudad de Vallejo.

Los dueños no tendrán que preocuparse por las cuotas para que su animal

sea esterilizado/castrado, reciba sus vacunas o le implanten un microchip

resultando en animales más sanos.

Descripcion Detallada del Proyecto:

Nuestros animales son parte de nuestra familia, cuidar de ellos es

primordial para su propia longevidad, salud y seguridad. Nuestro proyecto

se centra en la vacunación, la esterilización y la colocación de microchips.

La esterilización y castración ayuda a luchar contra la sobrepoblación.

Implantar un microchip a su mascota es uno de los medios más eficaces

para evitar que el animal se pierda o sea robado, y ayuda en gran medida

a reunir a los animales con sus dueños. La vacunación es eficaz para

prevenir enfermedades futuras. El Humane Society of the North Bay

implementará el programa para verificar la elegibilidad, se asociará con los

veterinarios locales para los procedimientos y concertará citas de

vacunación e implantación de microchip en el lugar.

Proyecto Los Animales Importan
Los dueños de mascotas de bajos ingresos y sin hogar tendrán acceso a 

atención médica para sus animales, como servicios de esterilización o 

castración, vacunas y microchips, sin costo alguno para ellos.

Colaborador Humane Society of the North Bay 

Costo $ 75,000

Ubicación Ciudad de Vallejo



Sino ang makikinabang

Mga may-ari ng alagang hayop na may mababang kita at walang tirahan

sa lungsod ng Vallejo. Hindi kailangang alalahanin ng mga may-ari ang

mga bayarin para maipakapon, mapabakunahan, o mapalagyan ng

microchip ang kanilang alagang hayop. At magiging mas malusog ang

kanilang mga alagang hayop.

Detalyadong Paglalarawan ng Proyekto

Bahagi ng ating pamilya ang ating mga alagang hayop, kaya

napakahalagang pangalagaan sila para mapahaba ang kanilang buhay at

mapanatili ang kanilang kalusugan at kaligtasan. Nakatuon ang aming

proyekto sa pagtiyak na mababakunahan, mapapakapon, at

mapapalagyan ng microchip ang mga alagang hayop. Nakakatulong ang

pagpapakapon para maiwasan ang lubos na pagdami ng populasyon at

paggagala. Isa ang pagpapalagay ng microchip sa iyong alaga sa mga

pinaka-epektibong paraan para maprotektahan siya laban sa pagkawala o

pagkakanakaw, at malaki ang naitutulong nito para maibalik ang mga

alagang hayop sa kanilang mga may-ari. Epektibo ang pagpapabakuna

para mapigilan ang pagkakasakit sa hinaharap. Ipapatupad ng Humane

Society of the North Bay ang programa para beripikahin ang pagiging

kwalipikado, makikipagtulungan ito sa mga lokal na veterinarian para sa

mga procedure, at maghahanda ito ng mga appointment sa

pagpapabakuna at pagpapalagay ng microchip sa site.

Proyektong Mahalaga ang Mga Hayop
Magkakaroon ang mga taong may mababang kita na may mga alagang

hayop ng access sa medikal na pangangalaga para sa kanilang mga alaga, 

kabilang ang mga serbisyo sa Pagpapakapon, Mga Bakuna, at Mga

Microchip, nang wala silang kailangang bayaran. 

Nagpapatupad Humane Society of the North Bay 

Presyo $ 75,000

Lokasyon Sa Buong Lungsod



Sino ang makikinabang

Mga may-ari ng alagang hayop na may mababang kita at walang tirahan

sa lungsod ng Vallejo. Hindi kailangang alalahanin ng mga may-ari ang

mga bayarin para maipakapon, mapabakunahan, o mapalagyan ng

microchip ang kanilang alagang hayop. At magiging mas malusog ang

kanilang mga alagang hayop.

Detalyadong Paglalarawan ng Proyekto

Bahagi ng ating pamilya ang ating mga alagang hayop, kaya

napakahalagang pangalagaan sila para mapahaba ang kanilang buhay at

mapanatili ang kanilang kalusugan at kaligtasan. Nakatuon ang aming

proyekto sa pagtiyak na mababakunahan, mapapakapon, at

mapapalagyan ng microchip ang mga alagang hayop. Nakakatulong ang

pagpapakapon para maiwasan ang lubos na pagdami ng populasyon at

paggagala. Isa ang pagpapalagay ng microchip sa iyong alaga sa mga

pinaka-epektibong paraan para maprotektahan siya laban sa pagkawala o

pagkakanakaw, at malaki ang naitutulong nito para maibalik ang mga

alagang hayop sa kanilang mga may-ari. Epektibo ang pagpapabakuna

para mapigilan ang pagkakasakit sa hinaharap. Ipapatupad ng Humane

Society of the North Bay ang programa para beripikahin ang pagiging

kwalipikado, makikipagtulungan ito sa mga lokal na veterinarian para sa

mga procedure, at maghahanda ito ng mga appointment sa

pagpapabakuna at pagpapalagay ng microchip sa site.

Mga Sanggunian at Serbisyo sa
Pangunahing Pangangailangan ng Mga

Walang Tirahan
Ang panukalang ito sa larangan ng mga serbisyo sa lipunan ay magbibigay

ng mga pangunahing pangangailangan sa mga walang tirahan sa

pamamagitan ng pag-uugnay ng mga programa, serbisyo, at sanggunian

na magbibigay-daan sa personal na pag-unlad, pagsasanay sa mga

kasanayang kailangan para mabuhay, medikal na pangangalaga, mga

oportunidad sa trabaho, at pagbangon sa kawalan ng tirahan para 

makapagsarili.

Nagpapatupad Fighting Back Partnership

Presyo $ 75,000

Lokasyon Citywide



Sino ang makikinabang

Nakakatanggap ang mga senior na hindi nakakalabas ng bahay ng 260

meal, at kinukumusta sila tatlong beses sa isang linggo para suriin ang

bahay para sa posibilidad ng pagkalaglag at iba pang panganib. Sa

pamamagitan ng mga emergency box, may higit pang opsyon sa pagkain

ng mga senior sa panahon ng emergency.

Detalyadong Paglalarawan ng Proyekto

Binubuo ng Rehistradong Dietician ang mga meal, at natutugunan ng mga

ito ang sangkatlo ng pang-araw-araw na kinakailangang nutrisyon ng mga

senior. May mga karagdagang programa na magbibigay ng screening para

sa Pang-aabuso sa Nakatatanda, mga referral at pamamahala ng kaso sa

pamamagitan ng partnership sa Mga Serbisyo ng Ombudsmen ng Contra

Costa at Solano, at screening para sa Pag-iwas sa Pagkalaglag at mga

pagbabago sa bahay para sa mga senior na hindi nakakalabas ng bahay.

Ang Pets Assisting the Well Being of Seniors (PAWS) ay isang programa

ng MOWSC na nagbibigay ng pandagdag na pagkain, litter, at gamot sa

kuto para sa mga aso/pusa sa mga kalahok ng programa para makatulong

sa pangangalaga sa kanilang mga alagang hayop. Nagbibigay ang mga

emergency box ng mga meal sakaling mawalan ng kuryente, magkaroon

ng sunog (usok), atbp., o kapag hindi ligtas para sa mga boluntaryo na

maghatid ng mga meal.

Meals on Wheel - Programa sa Nutrisyon
para sa Mga Senior 

Layunin ng proyektong ito na magbigay ng limang mainit na meal sa mga

senior sa Vallejo na 60 taong gulang pataas. Magbibigay din ito ng 

hanggang tatlong meal na maaaring iimbak sa mga panahon ng 

emergency. Kukumustahin din ang mga senior tatlong beses sa isang

linggo para matiyak na nasa mabuting kalagayan sila.

Nagpapatupad Meals on Wheels of Solano County

Presyo $ 55,950

Lokasyon Sa Buong Lungsod
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