
BẢN ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1. Tên dự án: XOA DỊU NỖI ĐAU BỆNH NHI

Giới thiệu ngắn gọn về dự án:

Thêm Kiến thức, Kỹ năng để cha mẹ hiểu, chăm sóc và giúp trẻ hạnh phúc hơn.

2. Thông tin giới thiệu dự án

a. Tên dự án: XOA DỊU NỖI ĐAU BỆNH NHI

b. Tên đầy đủ của NPO:

Nhóm CTXH Bệnh viện_Happier

c. Sứ mệnh:

Happier là tổ chức giúp trẻ có tâm lý vững vàng hơn khi đối diện với sự sợ hãi của

bệnh tật, vượt qua nổi đau của các di chứng để trở thành hạt nhân nghị lực, lan tỏa

sức mạnh ý chí cho các trẻ cùng cảnh ngộ và cộng đồng.

d. Thời gian thực hiện dự án: 6 tháng (tháng 10/2014 - 4/2015)

e. Sự cần thiết của dự án:

- Nâng cao nhận thức của phụ huynh.

- Hướng dẫn cho phụ huynh kiến thức, kỹ năng chăm sóc bệnh nhi và cách giúp

trẻ ổn định tâm lý

Dự án nhắm đến giải quyết vấn đề gì?

- Hướng dẫn cho phụ huynh kiến thức, kỹ năng chăm sóc bệnh nhi và cách giúp trẻ

ổn định tâm lý điều trị bệnh tốt hơn.

Tại sao dự án này lại cần thiết?

- Dự án không chỉ giúp tăng tỉ lệ thành công trong điều trị cho bệnh nhi mà còn

giúp mang lại cuộc sống hạnh phúc hơn cho các em.

- Đồng thời giúp phụ huynh nâng cao nhận thức trong việc cải thiện và quản lý sức

khỏe thể chất, tinh thần cho trẻ.

f. Người hưởng lợi:

180 lượt bệnh nhi, 180 lượt thân nhân bệnh nhi tại 3 khoa tim, phỏng, chỉnh hình.

Tình nguyện viên nhóm Happier, nhân viên y tế trong bệnh viện.



g. Hoạt động chính:

- Nâng đỡ tâm lý bệnh nhi qua công cụ, vui chơi

- Hỗ trợ thêm kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, giúp họ xoa nhẹ nỗi đau cho con và

hợp tác điều trị, giúp trẻ chóng hồi phục.

- Tập huấn nâng cao năng lực làm việc cho tình nguyện viên

h. Tác động mong đợi: Dự án sẽ thay đổi điều gì? Những Kết quả/Tác động mong đợi

từ dự án là gì?

- Nếu trẻ có những dấu hiệu bất ổn về tâm lý khi đối diện với bệnh tật, Cha Mẹ sẽ

biết cách tự ổn định tâm lý cho mình và tâm lý cho con.

- Cha mẹ sẽ biết chăm sóc bệnh nhi đúng cách, hợp tác tốt với bệnh viện trong quá

trình điều trị và sau khi xuất viện.

i. Chi phí dự án: Xin đính kèm tổng ngân sách yêu cầu tài trợ từ Quỹ Cộng đồng Rút

ngắn Khoảng cách (con số, đơn vị tính bằng đồng)

Nội dung

Đơn vị

tính

Chi phí cho

mỗi đơn vị

Số

lượng

đơn vị Tổng

1 Tham vấn tâm lý cá nhân Người 70,000 90 6,300,000

2 Sinh hoạt nhóm bệnh nhi Buổi 1,810,000 24 43,440,000

3 Sinh hoạt nhóm phụ huynh Buổi 1,310,000 24 31,440,000

4 Tập huấn cho tình nguyện

viên: Tâm lý trẻ nằm viện

Ngày 4,060,000 1 4,060,000

5 Công cụ hỗ trợ trị liệu tâm

lý

Bộ 280,000 12 3,360,000

6 Phí quản lý 4,368,000

7 Chi phí rủi ro 1,310,000

TỔNG KINH PHÍ DỰ ÁN 94,278,000

KINH PHÍ YÊU CẦU LIN TÀI TRỢ 42,000,000


