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SỨ MỆNH TỔ CHỨC
Vì một cuộc sống công bằng, bình đẳng, văn minh cho người Điếc câm thông qua việc cải thiện hòa nhập
xã hội, truyền đạt nguyện vọng, mang lại cơ hội, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người Điếc
câm.

PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ
Mặt bằng văn hóa của người Điếc Câm thấp, hơn nữa người Điếc Câm nghe và hiểu bằng mắt nên dễ bắt
chước hành vi làm tổn hại môi trường. Đặc biệt họ thường bị phân biệt đối xử, xua đuổi gây tổn thương
về mặt tình cảm và sự ngộ nhận, không được đối sự công bằng, bình đẳng văn minh trong xã hội, do đó
không tiến hành được các hoạt động thường xuyên và hiệu quả. Dự án này là bước thứ 2 trong kế hoạch
chiến lược lâu dài của DCOH.

GIẢI PHÁP






Chính người Điếc Câm thực hiện thu gom rác làm cỏ, lấp hố, san bằng mặt đất, tạo dinh dưỡng cho
đất, ươm giống, làm hàng rào bằng cây xanh.
Đây là phương pháp giáo dục đặc thù tạo cho người Điếc Câm có ý thức trách nhiệm, bảo vệ, gìn giữ
môi trường xuyên suốt dự án.
Xây dựng các công trình chiếu sang, điện nước, nhà vệ sinh, cổng, tròi Mỹ Thuật, quán trà đạo...
Mở các lớp học thu phí
Phát động phong trào làm vệ sinh khu phố.

ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI



250 Hội viên Điếc Câm DCOH và các trường, CLB Điếc Câm (3850 người Điếc Câm toàn TPHCM)
Ngoài ra còn các mái ấm nhà mở, các nhóm sinh viên và khách vãng lai người dân quanh khu phố
sinh hoạt thường xuyên.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI




Tạo thói quen xây dựng môi trường thân thiện với thiên nhiên, trồng và bảo vệ cây xanh hình thành
một không gian văn hóa nghệ thuật trong lành, sáng tạo.
Gần 4 ngành lượt người Điếc Câm giao lưu với các mái ấm nhà mở, Câu Lạc Bộ, các Nhóm sinh viên,
khách vãng lai và người dân khu phố, đến công viên sinh hoạt, giao lưu, nghiên cứu,…
Môi trường công viên khu phố sẽ phát triển giúp ích không những cho cộng đồng Điếc Câm mà còn
phục vụ tốt cho những người dân xung quanh.

THỜI GIAN THỰC HIỆN
10/2015 đến 05/2016
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NGÂN SÁCH DỰ ÁN






Cải tạo đất, trồng cây xanh và trợ cấp nhân sự trong 6 tháng: 72,000,000đ (Bảy mươi hai
triệu đồng).
Cây giống, dụng cụ bảo hộ lao động và dụng cụ cải tạo đất: 20,000,000đ (Hai mươi triệu đồng)
Dụng cụ mở quán cà phê: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).
Hướng dẫn phiên dịch (1 người x 6 tháng): 6 x 1,000,000 đ = 6,000,000đ (Sáu triệu đồng)
Quản lý điều hành dự án (1 người x 6 tháng): 6 x 1,000,000 = 6,000,000đ (Sáu triệu đồng)
 Tổng cộng là 124,000,000đ (Một trăm hai mươi bốn triệu đồng)

NHÂN SỰ DỰ ÁN




Lao động toàn thời gian : 10 người (8 người Điếc Câm; 1 người mù kém, 1 người nghe nói).
Lao động bán thời gian : 5 thầy cô (có kỹ năng chuyên môn)
20 tình nguyện viên Điếc Câm có kinh nghiệm xây dựng, trồng và bảo vệ cây xanh).

