Phước Lâm, ngày: 25 tháng 8 năm 2010

Báo cáo tiến trình giải ngân tài trợ
Phần A: Thông tin chung
Đơn vị nhận tài trợ : Võ Thị Thanh
Nhóm Tình Nguyện viên sức khoẻ xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc,
Long An
Trạm y tế xã Phước Lâm.
Chương trình/Hoạt động:Tín dụng tiết kiệm
Số tiền tài trợ : 27, 000, 000đồng (25,000, 000đồng, để tăng nguồn quỹ tín dụng đang
có để cấp vốn cho các cá nhân đủ điều kiện đang chờ vay.2, 000, 000 đồng để may 62
áo đồng phục cho 31 tình nguyện viên của nhóm.
Thời gian từ: 10 / 08/ 2009 đến 20/ 08 /2010
Phần B: Các hoạt động
1. Thu thập số liệu sinh, tử,đi đến
2.Giáo dục sức khoẻ
3.Tham gia phòng chống dịch
4. Tín dụng tiết kiệm
Phần C: Kết quả
Vui lòng cho biết chi tiết kết quả dự kiến ban đầu trong bản đề xuất xin tài trợ cũng như
quá trình hoạt động của tổ chức để đạt được các kết quả này theo bản mô tả bên dưới.
NÔI DUNG
1. Quỹ tín dụng (39tr.từ
AusAid+ 25tr từ LIN)
2. Lãi dự kiến từ tiền vốn
vay trong năm

KẾT QUẢ DỰ KIẾN
64, 000, 000

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
NHẰM ĐẠT KẾT QUẢ
66, 000, 000

12,000, 000

12, 890,000

3

Giáo dục sức khoẻ

10,000,000

8,422,000

4

Đóng góp cá nhân(Du
lịch)

4,000,000

3,800,000

5

Nhập vốn

2.000.000

2,000,000

Kết quả trên cho ta thấy
- Mô hình tín dụng tiết kiệm có hiệu quả, không có nợ chậm đòi tiền vốn luôn quay
vòng, bình quân mỗi tháng có khoảng 8-10 xuất vai.

- Giáo dục sức khoẻ tuyên truyền phòng bệnhnhư Sốt xuất huyết,Cúm AH 5N 1,
Cúm AH 1N 1, tham gia sử lý các ổ dịch,tuyên truyền vận động phụ nữ tuổi sinh
đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai,các bà mẹ có con biết cách nuôi con chăm
sóc trẻ khi trẻ bị bệnh, tỉ lệ suy dinh dưởng trẻ dưới 5 tuổi trong năm giảm
2,95%( Cao hơn những năm trước). Số tiền chi cho các Người tình nguyện viên
có tiết kiệm, chi văn phòng phẩm, chi quà tết chủ yếu họ hoạt động từ cái tâm.
- Cuộc sống người dân cải thiện, nguồn vốn vay tuy nhỏ nhưng họ biết cách sử
dụng vào sản xuất hoặc chăn nuôi, tạo ra lãi trả vốn sau đó còn được vốn.
Phần E: Tác động
1. Liên quan đến mục tiêu và kết quả của dự án: chúng tối thấy rằng dự án nầy
rất thành công (đạt được hoàn toàn mục tiêu đề ra)
2.Từ lúc bắt đầu dự án tới nay, sự thay đổi nào là đáng kể nhất ở tổ chức của bạn
khi tiến hành dự án này? (ví dụ, cho chúng tôi biết về những thành công đáng kể hay các
vấn đề xảy ra mà tổ chức bạn đã giải quyết được)
Cũng cố mạng lưới người tình nguyện
Phụ nữ có con nhỏ<5 tuổi biết cách nuôi trẻ, cách chăm sóc trẻ khi trẻ bị bệnh,biết
cách phòng bệnh.
Có nguồn vốn nhỏ để sản xuất, chăn nuôi.
Tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ <5 tuổi giảm
2. Từ lúc bắt đầu dự án đến nay, bạn nghĩ sự thay đổi nào đáng kể nhất trong dự
án này ảnh hưởng đến những người thụ hưởng?
Trạm có nguồn lãi duy trì hoạt động mạng lưới
Khống chế dịch xảy ra địa phương
Duy trì xã chuẩn quốc gia về y tế xã
Phần D: Tài chánh
Sử dụng bảng dưới đây, vui lòng báo cáo tất cả các khoản thu và chi trong dự án này
(kèm theo hóa đơn bản gốc hay photo). Xin bảo đảm giải thích tất cả những khác biệt
xảy ra giữa bản đề xuất kinh phí và thực tế thu chi.
Chi tiêu từ dự án

1
2
3

Mục chi tiêu ngân
sách
Chi mua áo
Họp nhóm, Văn
phòng phẩm, quà
tết
Chi nhập vốn

Cân đối
còn tồn
Tổng kinh Các khoản (hay chi
Giải thích
phí ngân chi thực tế nhiều
(nếu khác biệt kinh phí lớn
sách
cộng dồn
hơn)
hơn 10%)
2,000,000 2,000,000
62 cái áo
10,000,000 8,422,000
2,000,000

2,000,000

64,000,000 lên 66,000,000

4 Chi tham quan
Thu nhập từ dự án

4,000,000

3,800,000

Nguồn thu nhập
a. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN
b. Đóng góp từ tổ chức
c. Các nguồn khác

Tiền từ quỹ đóng góp
Số tiền
4,440,000
3,800,000
0
Tổng cộng: 8,240,000

3. Sự hỗ trợ từ Trung tâm LIN ảnh hưởng như thế nào đến dự án của bạn?
Sự hỗ trợ Trung tâm LIN ảnh hưởng rất lớn dự án của địa phương giúp duy trì
dự án, đẩy mạnh hoạt động dự án
4(a). Cơ quan bạn có thêm nguồn hỗ trợ ngân sách nào mà kết quả là do việc nhận
được tài trợ từ Trung tâm LIN không?
x Yes
No
Phần F: Kế hoạch tới
4. Bạn có mong muốn tiếp tục chương trình này khi kết thúc vòng tài trợ không?
x Yes
No
Nếu có, cơ quan bạn đã chắc chắn có nguồn hỗ trợ nào chưa?
xYes
No

