
 

 

  

 

 

  
 

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN 

 

 

Cách làm đơn đề xuất dự án 

Vui lòng hoàn tất Mẫu Đề xuất Dự án của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN. Chúng tôi đề 

nghị bạn đọc kỹ tài liệu Hƣớng dẫn điền đề xuất dự án trƣớc khi điền đơn này. Nếu bạn cần hỗ trợ hay nếu 
bạn không hiểu bất kỳ điều khoản nào, vui lòng liên hệ đội ngũ LIN để đƣợc hƣớng dẫn cụ thể. Đơn đề xuất 

tài trợ (và/hoặc các tài liệu đính kèm) đã đƣợc điền đầy đủ phải đƣợc gửi bằngemail 

tớinarrowthegap@LINvn.org, đặt tiêu đề với cấu trúc: “Nộp đề xuất dự án vòng II/2016 - Tên Tổ Chức” 
trước 17 giờ chiềungày 03/09/2016. VUI LÒNG GIỮ MỘT BẢN SAO MẪU ĐƠN ĐỀ XUẤT CỦA TỔ CHỨC 

BẠN. 
 

Ngày đề xuất: 15/8/2016 
 

Danh sách tài liệu gửi về LIN (*: tài liệu bắt buộc) 

Tài liệu (x) 

*Đề xuất dự án  X 

*Ngân sách chi tiết (điền trực tiếp trong đơn và đính kèm) X 

*Hoạt động chi tiết (điền trực tiếp trong đơn) X 

*Kế hoạch theo dõi và đánh giá dự án (điền trực tiếp trong đơn) X 

*Khảo sát đánh giá nhu cầu X 

Khung logic  

Báo cáo dự án tƣơng tự trƣớc đây   

Báo cáo dự án thử nghiệm  

Hình ảnh  X 

Khác: Vui lòng nêu rõ  

Khác: Vui lòng nêu rõ  

Khác: Vui lòng nêu rõ  

 
Phần I – Thông tin tổ chức của bạn  

1. Tên tổ chức: NHÓM CÔNG TÁC XÃ HỘI HAPPIER 

2. Ngày thành lập: 18/04/2010 

3. Số giấy phép:  

4. Địa chỉ: 341 SƢ VẠN HẠNH, P10, Q10, TPHCM 

5. Số điện thoại: 01264494096 

6. Website của tổ chức:  

7. Trang thông tin tổ chức trên 

philoinhuan.org: 

http://www.philoinhuan.org/npo/index/happier-group-

of-social-work-in-hospitals 

 

8. 

 

Nhiệm vụ/ Mục tiêu của tổ chức là gì? 

 - Hỗ trợ cải thiện và nâng cao chất lƣợng sống về tâm lý giáo dục, xã hội của trẻ có nhu 
cầu đặc biệt và gia đình 

 - Giúp trẻ có nhu cầu đặc biệt và gia đình đƣợc tiếp cận các dịch vụ tâm lý giáo dục , xã 

hội tại bệnh viện và tại cộng đồng. 

9. Liệt kê các hoạt động chính của tổ chức: 

1. Đối với bệnh nhi: 

mailto:narrowthegap@LINvn.org


1.1.  Hỗ trợ dịch vụ tƣ vấn, động viên, chăm sóc tâm lý, kỹ năng sống cho bệnh nhi 

1.2.  Lập hồ sơ và theo dõi sự tiến triển của các trƣờng hợp hỗ trợ. 
1.3.  Hỗ trợ việc can thiệp sớm cho trẻ có rối loạn tự kỷ và chậm phát triển 

1.4. Tổ chức các hoạt động nhóm về giá trị sống cho trẻ ảnh hƣởng và trẻ nhiễm HIV  
1.5. Vãng gia 

2.  Đối với thân nhân bệnh nhi:  

2.1. Hƣớng dẫn cho thân nhân bệnh nhi các thủ tục, quy định của khoa phòng, bệnh 
viện trƣớc, trong và sau khi nằm viện. 

2.2. Hỗ trợ thân nhân bệnh nhi về kiến thức, kỹ năng, tâm lý và cách can thiệp sớm cho 
trẻ tự kỷ/ chậm phát triển. 

2.3. Giới thiệu khám chuyên khoa tâm lý khi thân nhân bệnh nhi có nhu cầu. 

2.4.  Hỗ trợ làm các thủ tục cần thiết khi thân nhân bệnh nhi không thể. 

3. Đối với các thành viên nhóm: để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, đƣợc đào 

tạo, tập huấn và tự rèn luyện các lĩnh vực trên. 

 
Phần II – Thông tin liên lạc 

1. Ngƣời liên lạc: Phạm Thị Yến Trinh 

2. Vị trí/Chức danh: Quản lý 

3. Số điện thoại liên lạc: 0903 312 064 

4. Địa chỉ Email: Phamtrinh64@gmail.com 

Phần III – Dự án đề xuất tài trợ  

1. Tên dự án: HỖ TRỢ NGƢỜI CHĂM SÓC CAN THIỆP TRẺ TỰ KỶ 

TẠI CỘNG ĐỒNG 

2. Ngày bắt đầu: 15/10/2016 

3. Ngày kết thúc: 15/8/2017 

4. Tóm tắt dự án (Tóm tắt dự án trong vòng tối đa 3 câu: Nêu vấn đề (vấn đề gì, xảy ra với ai, ở 
đâu, khi nào), Nêu giải pháp hay hoạt động chính để giải quyết vấn đề, Nêu kết quả mong đợi) 
- Phụ huynh gặp khó khăn khi thực hiện can thiệp cho trẻ tự kỷ tại nhà theo kế hoạch trị liệu 

của bác sĩ sau khi đƣợc hƣớng dẫn và cung cấp tài liệu về nhà dạy trẻ.  

- Đào tạo nhóm tình nguyện viên có kỹ năng chuyên môn về tự kỷ để đồng hành, hỗ trợ phụ 
huynh can thiệp trẻ tự kỷ tại nhà. 

- Giúp Phụ huynh tuân thủ kế hoạch trị liệu của bác sĩ, tái khám đúng hẹn để giúp trẻ phát 
triển và hòa nhập cộng đồng. 

 

5. Phân tích nhu cầu/vấn đề và giải thích ngắn gọn làm thế nào đề xuất dự án này sẽ đáp ứng đƣợc nhu 

cầu hoặc giải quyết vấn đề đó (Vui lòng gửi kết quả khảo sát đánh giá nhu cầu và/hoặc báo cáo kết quả 
dự án thử nghiệm hoặc dự án tƣơng tự trƣớc đây nếu có) 

- Xin vui lòng xem file đính kèm: “KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHU CẦU CỦA PHỤ HUYNH CÓ CON TỰ 
KỶ” 

Xuất  phát từ những vấn đề cấp thiêt của bệnh nhi và phụ huynh qua việc trẻ đến khoa Tâm lý 

khám, điều trị và xin cấp giấy chứng nhận để đƣợc đến trƣờng. Khoa Tâm lý đã thực hiện một khảo 
sát nhỏ để tìm hiểu nhu cầu của bệnh nhi và phụ huynh. Qua đó, chúng tôi nhận thấy những khó 

khăn của phụ huynh:  
Tâm lý: đau khổ, khó chấp nhận, buông xuôi, mệt mõi cả thể chất lẫn tinh thần. Không nhớ những 

hƣớng dẫn của giáo dục viên. 

Thiếu nguồn lực: Phải lo mƣu sinh không có thời gian dành để dạy trẻ tại nhà. Không hiểu hết việc 
chơi, dạy trẻ là quan trọng cho phát triển của trẻ để hòa nhập cộng đồng. 

Không có ngƣời đồng hành để nâng đỡ tinh thần, hƣớng dẫn, giúp đỡ về kỹ năng, chơi và dạy trẻ tốt 
hơn. Và không tuân thủ kế hoạch điều trị của bác sĩ. 

Để có thể giúp giải quyết phần nào các vấn đề của phụ huynh, một chƣơng trình hỗ trợ can thiệp tại 



nhà cho trẻ tự kỷ đã đƣợc xây dựng, thực hiện với nhóm CTXH đƣợc đào tạo chuyên môn về tự kỷ. 

Bên cạnh sự nâng đỡ tâm lý, định hƣớng điều trị và tập huấn kỹ năng chơi, dạy trẻ và chƣơng trình 
can thiệp tai nhà của Bác sĩ/ chuyên viên tâm lý, giáo dục viên và chuyên viên xã hội. 

 

 
6. Mô tả đối tƣợng hƣởng lợi (Số lƣợng, độ tuổi và nơi sinh sống của đối tƣợng hƣởng lợi trực tiếp và 
gián tiếp) 

Hƣởng lợi trực tiếp:  

- 200 lƣợt phụ huynh trẻ tự kỷ/ 1 năm đƣợc tập huấn chƣơng trình can thiệp cho trẻ tự kỷ. 

- 120 lƣợt trẻ tự kỷ và phụ huynh/1 năm đƣợc tham gia chƣơng trình can thiệp nhóm, học kỹ 
năng làm việc với trẻ tự kỷ tại bệnh viện/ cơ cở. 

- 20 trẻ tự kỷ và phụ huynh/1 năm đƣợc tình nguyện viên giám sát và hỗ trợ can thiệp tại nhà. 
 

Hƣởng lợi gián tiếp: 

- 20 tình nguyện viên CTXH/ 1 năm đƣợc đào tạo về tự kỷ để hỗ trợ phụ huynh dạy trẻ tự kỷ 
- Bác sĩ, chuyên viên tâm lý, giáo dục viên, chuyên viên xã hội làm việc tại khoa Tâm lý bệnh viện 

Nhi đồng 1. 
 

 

7. Nêu mục tiêu của dự án (Thay đổi hoặc cải thiện nào sẽ đƣợc tạo ra khi thực hiện thành công dự án?) 

-  Nâng cao năng lực cho tình nguyện viên để hỗ trợ phụ huynh can thiệp cho trẻ tự kỷ tại nhà, giúp 

phụ huynh tuân thủ điêu trị cho trẻ. 

- Nâng cao năng lực cho phụ huynh có con tự kỷ để giúp trẻ phát triển và hòa nhập cộng đồng. 

 

8. Mô tả kết quả mong đợi của dự án (Những sản phẩm trực tiếp của quá trình thực hiện dự án phù 
hợp với mục tiêu dự án đề ra) 

- 80% số bệnh nhi trong chƣơng trình có cải thiện kỹ năng đƣợc đánh giá qua kiểm tra của bác sĩ và 
test của giáo dục viên đặc biệt. 

- 80% phụ huynh trong chƣơng trình cải thiện nhận thức thông qua việc tuân thủ kế hoạch điều trị 

cho trẻ và cải thiện kỹ năng chơi và dạy trẻ thông qua đánh giá của bác sĩ và giáo dục viên. 

- 100% tình nguyện viên trong chƣơng trình phát triển kỹ năng làm việc với phụ huynh và trẻ tự kỷ, 

tích cực trong việc nâng đỡ, hỗ trợ phụ huynh tại nhà thông qua việc giám sát của giáo dục viên và 
chuyên viên xã hội. 

 

9. Mô tả các hoạt động dự kiến dự án cần phải thực hiện để đạt đƣợc kết quả mong đợi, cần ghi rõ 
thời gian biểu và khuyến khích cung cấp thông tin về ngƣời phụ trách chính cho từng hoạt động (Có 
thể trình bày trực tiếp tại đây hoặc đính kèm) 



 

 
Hoạt động 

 
Thời gian hoàn thành 

 
Người phụ trách chính 

Tập huấn kỹ năng làm việc nhóm 

cho tình nguyện viên 

Tập huấn lý thuyết chƣơng trình 
can thiệp cho phụ huynh có con tự 

kỷ 

Tuần 1 tháng thứ nhất  CN. Tôn Nhƣ Thi Thơ chuyên 

ngành GDĐB 

Ths.Bs Phạm Minh Triết – trƣởng 
khoa tâm lý 

Tổ chức sinh hoạt nhóm phụ 

huynh  

1 buổi/tuần/ 10 tháng                CN. Tôn Nhƣ Thi Thơ 

Tổ chức hỗ trợ phụ huynh can 

thiệp cho trẻ tại nhà 

1 buổi/tuần/ 10 tháng                 CN.XHH Phạm Thị Yến Trinh  

Khám và định hƣớng điều trị cho 

bệnh nhi  
Test đánh giá (đầu vào đầu ra) lên 

chƣơng trình dạy trẻ tại nhà 

3 tháng/lần 

 
3 tháng/lần 

Ths.Bs Phạm Minh Triết 

 
CN. Tôn Nhƣ Thi Thơ 

Lƣợng giá kế hoạch hỗ trợ tại nhà 
của TNV (vãng gia) 

1 tháng/ lần CN. Phạm Thị Yến Trinh 

 
 

 
 

 
10. Mô tả nhân sự quản lý dự án (Chuyên môn và Kinh nghiệm liên quan là gì?) 
 

  
Họ tên 

 
Chuyên môn 

1 Phạm Minh Triết Thạc sĩ y khoa – Trƣởng khoa Tâm lý 

2 Tôn Nhƣ Thi Thơ Cử nhân – chuyên ngành giáo dục đặc biệt 

3 Phạm Thị Yến Trinh Cử nhân – chuyên ngành Xã hội học 

 

 

11. Mô tả mức độ tham gia của cộng đồng (Cộng đồng bao gồm đối tƣợng hƣởng lợi trực tiếp và đối tƣợng 
hƣởng lợi gián tiếp (gia đình của đối tƣợng hƣởng lợi trực tiếp, ngƣời dân sống xung quanh khu vực dự án, 
chính quyền địa phƣơng…) - Việc tham gia vào dự án có thể tại một hoặc nhiều giai đoạn: lên kế hoạch, 
thực hiện, giám sát và đánh giá dự án. Dự án cần chứng minh đƣợc có sự tham gia của cộng đồng.) 
 

 

Hoạt động 

 

Tham gia 

Thực hiện khảo sát 100% phụ huynh có trẻ chẩn đoán tự kỷ tham gia vào 
việc khảo sát nhu cầu khi đƣợc mời  

Chƣơng trình can thiệp cho trẻ tự kỷ 

dành cho phụ huynh 

Phụ huynh đăng ký tập huấn sẽ tham gia đầy đủ các 

buổi học trong chƣơng trình. Có danh sách đăng ký và 
tham dự. 



Can thiệp nhóm tại cơ sở Phụ huynh đăng ký tham gia can thiệp nhóm hàng tuần 

cho trẻ, sẽ đi đầy đủ các buổi học trong chƣơng trình. Có 
danh sách đăng ký và tham dự. 

Tình nguyện viên đăng ký hỗ trợ can thiệp nhóm, sẽ 
tham gia đầy đủ và tuân thủ quy đinh của chƣơng trình . 

Hỗ trợ tại nhà Tình nguyện viên cam kết đồng hành cùng phụ huynh 

suôt chƣơng trình, có báo cáo và đƣợc giám sát. 
Phụ huynh thỏa thuận thời gian và cam kết hỗ trợ khi 

tình nguyện viên đến nhà bằng văn bản 

Nối kết cộng đồng 80% phụ huynh và trẻ trong chƣơng trình vận động 
ngƣời thân tham gia các buổi sinh hoạt câu lạc bộ và nối 

kết với cộng đồng. Đƣợc ghi nhận bằng hình ảnh. 
 

 
 

 
 

12. Mô tả tính bền vững của dự án (Dự án nâng cao năng lực cho ngƣời hƣởng lợi nhƣ thế nào để khi 
dự án kết thúc, họ vẫn có thể tiếp tục giải quyết thách thức trng cộng đồng của họ? Mô hình dự án có 
thể nhân rộng hay không? Dự án có là tiền đề cho các hoạt động nối tiếp sau khi kết thúc nhằm đạt 
đƣợc một mục tiêu phát triển hay sứ mệnh của tổ chức hay không? Dự án có thể tiếp tục (bằng cách 
này hay cách khác) sau khi kết thúc tài trợ hay không?)  

 Sau dự án “HỖ TRỢ NGƢỜI CHĂM SÓC CAN THIỆP TRẺ TỰ KỶ TẠI CỘNG ĐỒNG” : 

- Chƣơng trình “Can thiệp sớm cho phụ huynh có con tự kỷ” đƣợc khoa Tâm lý tổ chức định kỳ 2 – 3 
tháng/ lần song song lý thuyết và thực hành, có thu phí ở ngƣời có khả năng. 

- Phụ huynh sẽ đóng phí 1 phần khi tình nguyện viên đến hỗ trợ tại nhà để duy trì việc đồng hành cùng 
phụ huynh. 

- Câu lạc bộ “PHỤ HUYNH CÓ CON TỰ KỶ” đƣợc thành lập và duy trì hoạt động, điều hành bởi phụ huynh 
với sự hỗ trợ của các nhà chuyên môn để chia sẻ thông tin, kiến thức, kỹ năng và kết nối nguồn lực. 

- Những phụ huynh đã đƣợc đào tạo kỹ năng sẽ trở thành tình nguyện viên hỗ trợ cho các phụ huynh mới 

để nhân rộng mô hình với sự hỗ trợ của các nhà chuyên môn.. 
- Tổ chức các buổi sinh hoạt cho phụ huynh tại các địa bàn khác ở các tỉnh nhằm triển khai mô hình, giao 

lƣu, nhân rộng tại các tỉnh có nhu cầu. 

 
13. Mô tả kế hoạch theo dõi và đánh giá dự án (Liệt kê chỉ số, cách thu thập chỉ số và khuyến khích 
nêu cách tính toán chỉ số - Có thể trình bày trực tiếp tại đây ) 

Kết quả Dự án Chỉ số kiểm tra Phƣơng pháp kiểm tra. 

Khảo sát nhu cầu  

 
 

 

 
Test trƣớc, sau can thiệp 

 
 

Tập huấn kỹ năng can thiệp 

cho trẻ tự kỷ 

100% phụ huynh có trẻ chẩn 

đoán tự kỷ tham gia vào việc 
khảo sát nhu cầu khi đƣợc 

mời. 

 
100% trẻ trong chƣơng trình 

đƣợc thực hiện 
 

100%  phụ huynh đăng ký tập 

huấn sẽ tham gia đầy đủ các 
buổi học trong chƣơng trình. 

- Phiếu khảo sát. 

- Danh sách tham gia. 
 

 

 
Test vineland 

 
 

Danh sách tham gia. 

 



 

Hỗ trợ can thiệp nhóm 
 

 

 
 

Đồng hành, hỗ trợ phụ huynh 
dạy trẻ tại nhà. 

 
Phụ huynh thỏa thuận thời 

gian và cam kết hỗ trợ tình 

nguyện viên đến nhà  

100% Tình nguyện viên đăng 

ký hỗ trợ can thiệp nhóm, sẽ 
tham gia đầy đủ và tuân thủ 

quy đinh của chƣơng trình . 

 
 

100% TNV cam kết đồng hành 
cùng phụ huynh suôt chƣơng 

trình 
100% Phụ huynh tuân thủ 

thỏa thuận 

 
 

 

- Danh sách tham gia. 
 

 

 
 

Danh sách, báo cáo, giám sát. 
 

Biên bản thỏa thuận 

 
 

 
Phần IV – Kinh phí dự án 

1. Tổng kinh phí dự án (VNĐ): 273.000.000 

2. Yêu cầu tài trợ từ LIN: 150.000.000 

3. Tổ chức bạn đóng góp: 60.000.000 

4. Kinh phí từ các nhà tài trợ khác: 63.000.000 

 
(Chú ý: Tổ chức đề nghị đang xin tài trợ từ nhiều nơi khác nhau sẽ đƣợc ƣu tiên, tổ chức có thể quy đổi 
giá trị các tài sản nhƣ nhân lực, địa điểm, cơ sở vật chất vận  
động đƣợc thành tiền để cho thấy mức độ đóng góp dễ dàng hơn) 

5.  Trong bảng dƣới đây, vui lòng điền chi tiết kinh phí của dự án (Có thể trình bày trực tiếp tại đây 
hoặc đính kèm): 

 

STT Hạng mục Đơn vị Đơn giá 
(VNĐ) 

Số lượng Tổng cộng LIN tài   
trợ 

1 Tham vấn Tâm lý  Ngƣời     70.000 200 14.000.000  

2 Tập huấn cho TNV (ăn 

trƣa) 

Ngày/ 

ngƣời 

   250.000    20   5.000.000  

 Bồi dƣỡng Ngày/ 

ngƣời 

1.500.000     5   7.500.000 7.500.000 

 Giải lao Ngày/ 
ngƣời 

   200.000    20   4.000.000 4.000.000 

 Tài liệu Bộ/Ngƣời    111.000    20   2.220.000 2.220.000 

 Giáo cụ Bộ 360.000 20 7.200.000  

 Văn phòng phẩm Ngƣời      104000    20   1.146.000 1.146.000 

3 Tập huấn cho PH (Tài 

liệu, phí tham dự, giải 

lao) 

Ngƣời 

Ngƣời 

Ngƣời 

   150.000 

150.000 

20.000 

   200 

200 

400 

30.000.000 

30.000.000 

8.000.000 

 

 Công cụ hỗ trợ Bộ 280.000 10 2.800.000  

 KN trƣớc lời nói Cuốn 18.680 50 934.000 934.000 

4 Thực hành (4.1) Ngƣời 1.000.000 10 x 3 30.000.000 30.000.000 

 Mục 4.2 Ngƣời 500.000 10 x 5 25.000.000 25.000.000 

 Mục 4.3 Ngƣời 150.000 120 18.000.000 18.000.000 

 Mục 4.4 Ngƣời 150.000 120 18.000.000  

4 Giáo cụ -Tuần 1 Bộ 373.333 30 11.200.000 11.200.000 

 Tuần 2 Bộ 160.000 30 4.800.000 4.800.000 

 Tuần 3 Bộ 202.667 30 6.080.000 6.080.000 

 Tuần 4 Bộ 160.000 30 4.800.000 4.800.000 

 Tuần 5 Bộ 114.000 30 3.420.000 3.420.000 

 Công cụ hỗ trợ tại nhà Bộ 300.000 30 9.000.000 9.000.000 

 Công cụ hỗ trợ cộng 

đồng 

Bộ 2.300.000 3 6.900.000 6.900.000 



5 Phí quản lý Trọn gói   15.000.000 15.000.000 

6 Chi phí rủi ro Trọn gói   7.921.980  

TỔNG KINH PHÍ DỰ ÁN  273.000.000 

TỔNG KINH PHÍ YÊU CẦU LIN TÀI TRỢ 150.000.000 

 

 
 

 

 
Phần  V – Khác  

1. Làm thế nào bạn biết đƣợc về vòng tài trợ nhỏ của Trung tâm LIN? 
 

  Bản tin LIN NHỊP CẦU 

 Email từ Trung tâm LIN  

○   Bạn bè chuyển thông tin 

○   Khác, vui lòng ghi chi tiết:  

 

  CÓ KHÔNG 

2. Tổ chức đã từng nhận tài trợ từ Quỹ Cộng Đồng Rút Ngắn Khoảng 
Cách? 

   

3.  Tổ chức bạn mong muốn LIN chia sẻ thông tin này với các nhà tài trợ 
tiềm năng khác? 

   

4.  Bạn đã đọc hƣớng dẫn đề xuất dự án của LIN?    

 


