ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

Cách làm đơn đề xuất dự án
Trƣớc khi điền Mẫu Đề Xuất Dự Án dƣới đây, chúng tôi đề nghị bạn đọc kỹ tài liệu “Hƣớng
dẫn điền đề xuất dự án”. Nếu bạn cần hỗ trợ hay nếu bạn không hiểu bất kỳ điều khoản
nào, vui lòng liên hệ Ban Tổ Chức 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 bằng email tới
nkxnarrowthegap@gmail.com, đặt tiêu đề với cấu trúc: “Nộp đề xuất dự án tài trợ
nhỏ - Tên Tổ Chức” trước 17 giờ chiều ngày 07/11/2016. VUI LÒNG GIỮ MỘT BẢN
SAO MẪU ĐƠN ĐỀ XUẤT CỦA TỔ CHỨC BẠN.
Ngày đề xuất:

7/11/2016

Danh sách tài liệu gửi về:

Tài
Đề xuất dự án
liệu
Ngân sách chi tiết (điền trực tiếp trong đơn này hoặc đính kèm)
Hoạt động chi tiết (điền trực tiếp trong đơn này hoặc đính kèm)
Kế hoạch theo dõi và đánh giá dự án (điền trực tiếp trong đơn
này hoặc đính kèm)
Khung logic
Khảo sát đánh giá nhu cầu
Báo cáo dự án tƣơng tự trƣớc đây
Báo cáo dự án thử nghiệm
Hình ảnh
Kế hoạch thực hiện Dự án
Khác: Biên bản họp phụ huynh cùa lớp học Xoá mù chữ
Khác: Vui lòng nêu rõ
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Phần I – Thông tin tổ chức của bạn
1.

Tên tổ chức: Nhóm hỗ trợ trẻ em nghèo-khuyết tật Niềm Tin

2.

Ngày thành lập:

3.

Số giấy phép (nếu có):

4.

Địa chỉ:

5.

Website của tổ chức hoặc Trang thông tin trên philoinhuan.org:
http://philoinhuan.org/npo/index/nhom-ho-tro-tre-em-ngheo--khuyet-tat

6.

Ngƣời đại diện : Nguyễn Thị Phƣơng Dung

7.

Vị trí/Chức danh: Trƣởng nhóm

8.

Số điện thoại: 0938.06.09.66

9.

Địa chỉ email: dungnguyen_69@yahoo.co m

10.

Nhiệm vụ/ Mục tiêu của nhóm/ tổ chức là gì?
Đảm bảo Quyền trẻ em cho 2 đối tƣợng trẻ em nghèo và trẻ khuyết tật.
Tạo điều kiện cho trẻ khuyết tật c cơ hội đƣợc hoà nhập với xã hội.
Hỗ trợ giúp trẻ em nghèo kh khan c điều kiện duy trì việc học.
Nâng cao nhận thức của phụ huynh về vai trò trách nhiệm của phụ huynh, giúp phụ
huynh nhận thức
đúng về Quyền trẻ em.

11.

Liệt kê kinh nghiệm hoạt động của nhóm/ tổ chức:
C kinh nghiệm trong việc tƣ vấn và hỗ trợ phụ huynh trong việc giáo dục trẻ
khuyết tật tại nhà,hoặc đang học hoà nhập tại các trƣờng Công lập.
C kinh nghiệm giảng dạy cho trẻ c khuyết tật nhƣ :Trẻ chậm trí,bại não, khiếm
thính,hội chứng Down.
C kinh nghiệm trong việc hỗ trợ phụ huynh về các dịch vụ pháp lý cho trẻ em
nghèo c hoàn cảnh kh khan, và trẻ khuyết tật trong việc hƣởng chính sách hỗ
trợ của nhà nƣớc( Nghị định 68/13)
Phần II – Dự án đề xuất tài trợ
A. Tổng quan về dự án

1.
tật

Tên dự án:

Vƣờn Ƣơm Mầm hƣớng nghiệp cho các em Khuyết

2.

Ngày bắt đầu:

5/2/2017

3.

Ngày kết thúc:

27/12/2017

4. Tóm tắt dự án (Tóm tắt dự án trong vòng tối đa 3 câu:Vấn đề muốn thay đổi là gì?
Xảy ra ở đâu, khi nào? Ai là ngƣời hƣởng lợi? Giải pháp/hoạt động dự án sẽ thực hiện
và kết quả mong đợi.)
Tại Lớp học xoá mù chữ cho trẻ Khuyết tật huyện Củ chi c 18 em trong độ tuổi
từ 10 đến 18 tuổi đang đƣợc phổ cập văn hoá lớp 1, nhƣng các em không
c nhận thức gì về nghề nghiệp trong cuộc sống.
Tổ chức một vƣờn hoa tại ấp Bến Đò, xã Tân Phú Trung huyện Củ chi, giúp các
em c cơ hội đƣợc trải nghiệm với thực tế trong việc trồng hoa, phát triển
khả năng nhận thức của bản thân với môi trƣờng thiên nhiên ngoài xã hội.
Sau một năm thực hiện dự án hoa Lan và cây cảnh của các em đƣợc Phụ huynh
giới thiệu và bán ra thị trƣờng, số tiền lợi nhuận này tiếp tục duy trì việc phổ cập
văn hoá cho các em bằng cách hợp đồng thuê Giáo viên giảng dạy cho các
em trong các năm học sau.

B. Lý do thực hiện dự án

5. Mô tả cộng đồng mà dự án hƣớng đến (Cộng đồng bao gồm ngƣời hƣởng lợi
trực tiếp và ngƣời hƣởng lợi gián tiếp (gia đình của ngƣời hƣởng lợi trực tiếp,
ngƣời dân sống xung quanh khu vực dự án, chính quyền địa phƣơng…Họ là ai? Số
lƣợng? Độ tuổi? Nơi sinh sống của họ? Tổ chức của bạn có thuộc về cộng đồng
này không?)
Đối tƣợng hƣởng lợi trực tiếp : 18 trẻ khuyết tật c độ tuổi từ 10 đến 18 tuổi. Đối
tƣợng hƣởng lợi gián tiếp : 36 Phụ huynh tại lớp học xoá mù chữ cho trẻ
khuyết tật.
TRƣởng nh m Niềm Tin hiện là giáo viên chủ nhiệm của lớp học.

6. Mô tả thực trạng, vấn đề mà cộng đồng n i trên đang đối diện (Mô tả vấn
đề cụ thể mà cộng đồng đang gặp phải. Nêu các nguyên nhân chính dẫn đến
vấn đề này.Vấn đề này gây hậu quả nhƣ thế nào, tại sao cần giải quyết?
Nếu không giải quyết sẽ dẫn đến hậu quả gì? Vui lòng gửi kết quả khảo sát
đánh giá nhu cầu cộng đồng)

Với mong muốn đƣợc duy trì việc học văn hoá của các em học sinh ở lớp
học Xoá Mù Chữ bằng kinh phí độc lập đƣợc đ ng g p từ công sức lao
động của phụ huynh, và của các em.
Dù đƣợc phổ cập văn hoá hằng tuần 2 buổi tại lớp, nhƣng các em vẫn
chƣa c cơ hội đƣợc trải nghiệm và làm quen với một số ngành nghề
ngoài xã hội.
Chờ đợi các em hoàn tất việc phổ cập văn hoá rồi mới hƣớng nghiệp cho
các em là một việc làm quá lãng phí về thời gian và tƣơng lai của các em.
Tổ chức một vƣờn hoa cho các em đƣợc trải nghiệm thực tế về nghề
trồng hoa Lan và cây cảnh, một nghề truyền thống sẳn c tại địa phƣơng,
thông qua các hoạt động các em sẽ hiểu đƣợc giá trị lao động của ba mẹ
và của chính bản thân các em.
Các em học sinh khuyết tật và giáo viên yên tâm học tập,cũng nhƣ
giảng
dạy,không bị lệ thuộc, rủi ro bởi nguồn vận động kinh phí cho lớp học.

C. Mô tả dự án

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

Vƣờn hoa và cây cảnh do các em thực hiện phải đạt đƣợc tính mỹ
thuật,giá cả
hợp lý, phù hợp với nhu cầu của thị trƣờng và đƣợc ngƣời tiêu dùng chấp nhận.

-

Phí lợi nhuận từ vƣờn hoa sẽ đƣợc chi trả lƣơng cho giáo viên đứng lơp
tại lớp học, tạo điều kiện cho các em đƣợc tiếp tục học văn hoá.

-

Là mô hình hƣớng nghiệp cho trẻ,ngƣời khuyết tật đầu tiên và đƣợc lan
toả tại
cộng đồng dân cƣ huyện Củ Chi.

8. Mô tả kết quả mong đợi của dự án (Những sản phẩm, chỉ số cụ thể
dẫn tới việc hoàn thành mục tiêu dự án đề ra)

-

Một vƣờn hoa lan đƣợc tổ chức dành cho các em học sinh khuyết tật trong lớp học xóa mù chữ
dƣới sự hỗ trợ tích cực của phụ huynh và nhóm Niềm Tin

-

Các em đƣợc tham gia học huớng nghiệp trồng hoa lan 3 buổi/tuần

-

Trong năm học 2017 số lƣợng hoa do các em trồng đƣợc là 480 cây hoa lan (đã khấu trừ 20 cây
không đạt)

-

Việc học văn h a của các em đƣợc duy trì bằng tiền lợi nhuận từ vƣờn hoa lan, tối thiểu là
12.000.000 VNĐ trong 1 năm

-

Tối thiểu 50% các em chuyên cần trong hoạt động trồng hoa – cây cảnh

-

Tối thiểu 70-80% phụ huynh các em tham gia tích cực vào các buổi hoạt động thực tế và hƣớng
dẫn trực tiếp cho các em

9. Mô tả các hoạt động dự kiến dự án cần thực hiện để đạt đƣợc kết quả mong đợi

nêu trên và sản phẩm/kết quả trực tiếp từ các hoạt động đ , cần ghi rõ thời gian biểu
và cung cấp thông tin về ngƣời phụ trách chính cho từng hoạt động (Khuyến khích

gửi báo cáo kết quả dự án thử nghiệm hoặc dự án tƣơng tự trƣớc đây)
Nội dung hoat động
A. Giai đoạn chuẩn bị dự án
1.Trình kế hoạch hoạt động của Dự án cho
HNNCĐDC- huyện Củ Chi, Đại diện UBND
Xã Tân Phú Trung và toàn thể phụ huynh
của lớp học x a mù chữ
2.Nh m Niềm Tin cùng Ban Đại Diện phụ
huynh ký kết thoả thuận các khoản thực
hiện theo hợp đồng
3. Chia học sinh theo từng nh m và bình
chọn các nh m trƣởng hỗ trợ nh m học
sinh
4. Lập kế hoạch và thời gian biểu cho
nh m học sinh đi trải nghiệm thực tế
5. Chuẩn bị không gian sân vƣờn
B. Thực hiện dự án
Chuẩn bị Lƣới rào, Sắt làm giàn loại lớn,
Sắt làm giàn loại nhỏ, lắp giàn, lắp chậu
Chuẩn bị Cây giống, chậu hoa, kẻm và
m c, than/đất
Truyền thông cho dự án

Thời gian dư
kiến thực hiện

18/12/2016

25/12/2016
28/12/2016

30 & 31/12/2016

6/1/2017

Người Phụ trách

Trƣởng BĐD Phụ huynh và
trƣởng nh m Niềm Tin
Trƣởng nh m và trƣởng Ban Đại
Diện Phụ huynh thực hiện c
chứng kiến của Đại Diện UBND
xã Tân Phú Trung
Nh m NT và BĐD Phụ huynh,
cùng phụ huynh của lớp thực
hiện
Nh m NT và BĐD Phụ huynh

Nh m NT và BĐD Phụ huynh,
phụ huynh của lớp

12/1/2017
8/3 - 20/11/2017

Nh m NiềmTin

C. Báo Cáo đánh giá Dự án
Hội thảo : Hƣớng nghiệp cho trẻ/ngƣời
khuyết tật ở Cộng đồng dân cƣ nông thôn.
Báo cáo tổng kết

4/12/2017

27/12 - 27/1/2017

Nh m Niềm Tin, Phụ huynh,Hội
NNCĐDC huyện Củ Chi, Trƣờng
chuyên biệt huyện Củ chi, nh m
nghệ nhân trồng hoa Lan…
Nh m Niềm Tin

10. Mô tả nhân sự quản lý dự án (Chuyên môn và Kinh nghiệm liên quan là gì?)
Xin vui long xem bảng Kế hoạch thực hiện dự án

11. Mô tả sự tham gia của ngƣời hƣởng lợi và cộng đồng vào dự án (Ngƣời hƣởng lợi và
cộng đồng tham gia vào các giai đoạn/hoạt động nào của dự án (lên kế hoạch, thực
hiện, giám sát và đánh giá).Việc tham gia đƣợc thực hiện bằng cách nào? Có bằng
chứng nào chứng minh?)
Xin vui long xem bảng Kế hoạch thực hiện dự án

12. Mô tả tính bền vững của dự án (Dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng nhƣ thế
nào để khi dự án kết thúc, họ vẫn có thể tiếp tục giải quyết vấn đề đang đối mặt? Mô
hình dự án có thể nhân rộng hay không? Dự án có thể tiếp tục sau khi kết thúc tài trợ
hay không?)

Trƣởng Ban Đại Diện Phụ huynh là nghệ nhân trồng và kinh doanh hoa Lan,c kinh
nghiệm trên 15 năm,là ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn cách trồng hoa.
Lợi nhuận từ vƣờn hoa là thành quả lao động của phụ huynh và của các em học
sinh khuyết tật ở lớp học Xoá Mù Chữ đƣợc duy trì và phát triển trong 3 năm
tới (2017,2018,2019) và them những năm sau..

Cùng với Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Củ Chi, hội Phụ nữ…để tiếp tục mở
thêm 1 lớp học xoá mù chữ với mô hình tƣơng tự nhƣ vậy tại xã Trung Lập Thƣợng
huyện Củ chi.

13. Mô tả kế hoạch theo dõi và đánh giá dự án (Làm thế nào để kiểm tra dự án
đạt đƣợc các mục tiêu/kết quả mong đợi đề ra? Liệt kê các thông tin/số liệu và
các thức thu thập thông tin)

A/Ch s định lượng:
Các chỉ số định lƣợng bao gồm:
Tổng số trẻ khuyết tật là 18 trẻ, bao gồm các loại tật sau: Bại não, Chậm trí,
Down, Khiếm thính.
Tổng số phu huynh là 30- 36 phụ huynh.
Các em đƣợc tham gia học hƣớng nghiệp trồng hoa Lan 4 buổi trong tuần
Trong năm học 2017 số lƣợng hoa do các em trồng đạt đƣợc là 480 cây hoa
lan (đã khấu trừ 20 câykhông đạt)

B/ Ch s định t nh:
Các chỉ số định tính và đƣợc đo lƣờng bao gồm:
Sự chuyên cần của các em trong hoạt động trồng hoa, cây cảnh đƣợc thể hiện
qua bảng điểm danh các em ở các buổi học.
Sự tham gia tích cực của phụ huynh vào các buổi hoạt động thực tế và hƣớng
dẫn trực tiếp cho các em đƣợc thể hiện thông qua bảng phân công của Ban Đại
Diện phụ huynh.
Chi phí lợi nhuận của vƣờn hoa và cây cảnh đƣợc thể hiện thông qua sổ thu
của Ban Đại điện Phụ huynh.

14. Đánh giá tính sáng tạo của dự án (Tính sáng tạo là đặc tính mới và phải có ích
để đạt đƣợc kết quả mong đợi, so với một giải pháp tƣơng tự, giải pháp đề xuất
phải có lợi hơn, tiến bộ hơn cái trƣớc.)
Phụ huynh là đối tƣợng gián tiếp và cũng là nhân tố tích cực của dự án,đƣợc
chủ động tham khảo và đƣa ra quyết định trong dự án.
Một lớp học Văn hoá dành cho các em học sinh khuyết tật, đƣợc duy trì bằng sự
đ ng g p sức lao động của Phụ huynh,giáo viên, các em học sinh Khuyết tật và
của nh m Hổ trợ trẻ em nghèo-khuyết tật Niềm Tin bằng việc trồng và bán Hoa
lan.
Lợi nhuận từ vƣờn hoa sẽ chi trả lƣơng cho giáo viên trong 12 tháng,thay vì 9

tháng nhƣ dự án Lớp học Xoá Mù chữ cho trẻ khuyết tật đã làm trƣớc đây,
thời gian học các em đƣợc kéo dài và duy trì trọn vẹn trong 1 năm ( 12
tháng).
Giáo viên và các em yên tâm giảng dạy và học tập,không sợ lớp học sẽ bị
gián đoạn vì không vận động đƣợc tiền lƣơng cho giáo viên.
Nếu nhƣ dự án lớp học Xoá mù chữ cho trẻ khuyết tật là cơ hội giúp các em
chứng minh khả năng học tập của mình trƣớc mọi ngƣời và cộng đồng,thì dự án
Vƣờn Ƣơm mầm hƣớng nghiệp cho các em, một lần nữa giúp các em chứng
minh khả năng lao động của bản thân dù các em bị khuyết tật.

D – Kinh phí dự án
15.

Tổng kinh phí dự án (VNĐ):

67,100,000 VND

16.

Yêu cầu tài trợ từ chƣơng trình:

50,000,000 VND

17.

Tổ chức bạn đ ng g p:

11,050,000 VND

18.

Kinh phí đ ng g p từ phụ:

6,050,000VND

(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 đ ng góp dễ dàng hơn)
19.

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):

Xin vui lòng xem bảng ngân sách Vườn Hoa Lan
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hạng mục
Lƣới rào
Sắt làm giàn (lớn)
Sắt làm giàn (nhỏ)
Cây giống
Chậu hoa
Kẽm và m c
Than và đất
Chi phí truyền
thông
Chi phí văn phòng
phẩm
Hội thảo

Đơn
vị
mét
mét
mét
cây
chậu
cái
bao
buổi

Đơn giá (VNĐ)
15,000/1 mét
250,000/1 cây
250,000/1 cây
30,000/1 cây
10,000/1 chậu
15,000/1 cái
10,000/1 bao
1,000,000/buổi

S
lượng
300 mét
30 cây
50 cây
500 cây
500 chậu
500 cái
400 bao
3 buổi

Tổng cộng
4,500,000
7,500,000
12,500,000
15,000,000
5,000,000
7,500,000
4,000,000
3,000,000

LIN tài
trợ
3,000,000
5,000,000
10,000,000
15,000,000
4,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000

lần

100,000/1 lần 24 lần

2,400,000

1,000,000

1 ngày

3,5000,000/1 1 ngày
ngày

3,500,000

3,000,000

11

Phí lắp giàn

1 ngày

150,000/1 3 ngƣời
ngƣời/1 ngày

450,000

12

Phí lắp chậu

1 ngày

450,000

13

Họp thảo luận dự
án
Họp trình kế hoạch
dự án
Chuẩn bị không
gian sân vƣờn

1 buổi

150,000/1 3 ngƣời
ngƣời/1 ngày
200,000/1 buổi 1 buổi

1 buổi

200,000/1 buổi 1 buổi

200,000

1 buổi

150,000/1 ngƣời 6 ngƣời

900,000

14
15

200,000

TỔNG KINH PHÍ DỰ ÁN 67.100.000
TỔNG KINH PHÍ YÊU CẦU LIN TÀI TRỢ 50.000.000

Phần III – Khác
1.

Làm thế nào bạn biết đƣợc về chƣơng trình tài trợ nhỏ này?

Bản tin hàng tháng của

iSEE/LIN
Email từ iSEE/LIN
Bạn bè chuyển thông tin
Khác, vui lòng ghi chi tiết:
CÓ
2.

Tổ chức đã từng nhận tài trợ từ Quỹ Cộng Đồng Rút Ngắn
Khoảng Cách hay Vietnam Next?

3.

Tổ chức bạn mong muốn Ban tổ chức chia sẻ thông tin
này với các nhà tài trợ tiềm năng khác?

X

X

X

4.

Bạn đã đọc hƣớng dẫn đề xuất dự án của Ban tổ chức??

KHÔNG

