
Ngày: !4-11-2011
Báo cáo tiến trình giải ngân tài trợ

Hướng dẫn: Để hoàn thành bản báo cáo này, Bạn nên thảo luận với tất cả những cá nhân/cơ quan có tham gia
tham gia vào dự án. Chúng tôi khuyến khích và mong muốn các ý kiến đóng góp từ các nhân viên, tình nguyện
viên, người thụ hưởng, đối tác tham gia và người có uy tín tại cộng đồng. Bên cạnh thông tin cung cấp trong báo
cáo này, các thông tin hữu ích khác như hình ảnh, thông tin báo chí, ý kiến đóng góp về dự án và cũng như ý
kiến đóng góp giúp LIN hỗ trợ tốt hơn cho tổ chức của bạn. Xin chú ý là việc nộp lại bản báo cáo này trễ hẹn,
chưa hoàn thành hết hay không chính xác sẽ ảnh hưởng đến việc xét duyệt dự án ở những lần đề xuất tài trợ sau.

Phần A: Thông tin chung

Đơn vị nhận tài trợ : Hội Bảo Trợ Trẻ Em TP Hồ Chí Minh

Chương trình/Hoạt động:_Dự án Nâng cao trình độ học vấn và hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ đang
học Ở LH Tình Thương II
________________________________________________________________
Số tiền tài trợ _26.840,000 VND__ Thời gian từ 1-10-2010__ đến 31-08-2011_

(ngày bắt đầu nhận tài trợ) (ngày kết thúc)
Phần B: Các hoạt động

Vui lòng liệt kê các hoạt động chính của dự án đã thực hiện theo bảng mô tả bên dưới. Xin giải thích những thay
đổi xảy ra (nếu có) giữa kế hoạch đề xuất và hoạt động thực tế (v.d thay đổi thời gian, hoạt động, cách thức tiếp
cận…).

HOẠT ĐỘNG (HOẠT ĐỘNG GÌ, KHI NÀO VÀ CHO AI) THAY ĐỔI (NẾU CÓ)

1. Hỗ trợ 15 suất học bỗng cho trẻ cấp 2 – 15 em này ở rải rác
trên 2 phường: Tân Hưng và Tân Thuận Tây. Các em đang học ở
trường PTCS Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Hiền, Nguyễn Hữu Thọ…
Kết quả năm học 2010-2011  có 5 em học sinh giỏi và 10 em học
sinh khá (kèm kết quả)

Không thay đổi

2. Tổ chức sinh hoạt giải trí cho 80 trẻ 2 lần mỗi lần vào
cuối học kỳ lần I vào cuối học kỳ I năm 2010 ngày
Cho 40 trẻ Lớp 1, lớp 2 và một số em Lớp 3 đi tham quan Đầm
Sen. Các em được tham quan vui chơi một số trò chơi động Siêu
nhân robot, Tàu lửa, Vườn thú, Bắn banh, Vượt chướng ngại vật,
lâu đài vui, Lâu đài kinh dị , băng đăng, các em rất vui vẻ phấn
khởi. Chúng tôi còn huy động 2 giáo dục viên, 3 cô giáo và 5 sinh
viên thực tập tham gia sinh hoạt tập thể các trò chơi động như ta là
vua, kết đoàn, lồng chim, bịt mắt bắt dê, trò chơi Zip –Zap, trò
chơi Coconut tree…các em sinh hoạt vui chơi trong vòng 45 phút,
sau đó các em thi đua 2 trò chơi có thưởng nhằm tạo tinh thần
tham gia tích cực của trẻ.

Lần II được tổ chức vào ngày 8 + 9-06-2011 lúc này các em đã
nghĩ hè, chúng tôi đã chọn được 43 em học khá, giỏi, chuyên cần
có nhiều tiến bộ trong học tập, năng nổ phát biểu ý kiến, tham gia
giữ gìn vệ sinh trường lớp tốt. Lần này các em được tham quan ở
Vũng Tàu 2 ngày , 1 ngày kinh phí của LIN tài trợ, một ngày do
TDH Đức tài trợ. Các em được vui chơi ở Bãi Dâu, ăn uống và
nghĩ ngơi buổi tối ở Dòng Mến Thánh giá Chợ Quán- Địa chỉ:
114/4 Trần Phú- Vũng Tàu. Ngoài ra còn có 7 nhân viên và Cộng
tác viên tham gia sinh hoạt chung với các em. Buổi sáng các em di
chuyển từ TPHCM ra Vũng Tàu, đến nơi các em dọn dẹp đồ đạc
cá nhân, nhận chỗ nghĩ, vệ sinh và ăn cơm trưa. Tất cả các em và
Giáo dục viên cùng nghĩ ngơi ở một sảnh đường rộng: 15 m x 10

Không thay đổi về nội dung
lẫn kinh phí

Không thay đổi nội dung
nhưng kinh khí có xin thêm 800.000
tiền mua máy ảnh còn dư
Ngoài ra, số lượng trẻ chỉ có 43 em
không phải 50 vì một chuyến xe chỉ
có 45 chỗ, chúng ta đã có 50 trẻ và
người lớn tham gia là vừa vặn trên
chuyến xe.



m. Với 2 dãy nhà vệ sinh riêng biệt. Dãy nhà vệ sinh ở xa sử dụng
cho ban ngày và 1 dãy nhà vệ sinh gần phòng nghĩ sử dụng vào
ban đêm. Buổi chiều ngày thứ I lúc 2 giờ 30 các em sinh hoạt
chung dưới bãi biển với 3 trò chơi có thưởng:

1- Bịt mắt đạp bóng đối phương có 8 đội tham gia, mỗi đội
có 4 em

2- Đưa nàng về Dinh với 5 Đội tham gia, mỗi đội có 5 em
3- Tìm báu vật trong cát với 5 đội trên cùng tham gia.

Từ 3 giờ 45- 5 giơ00 các em bắt đầu tắm biển chung có giáo dục
viên cùng tham gia chơi với các em
Đến 6 giờ các em ăn tối và đi vòng quanh bãi biển đến 8 giờ 00 các
em sinh hoạt chung một số trò chơi. Thời gian này các em tham gia
khoảng 20 em . Chúng tôi không tổ chức đốt lửa trại được vì các
em ồn ào, các Soeur không nghĩ ngơi được. Do là nền xi ment
không láng nên có 2 em chơi bị trợt chân té ngã bị trầy sướt và
chảy máu chân. Các em tham gia các trò chơi động và tĩnh rất
nhiệt tình. Sau khi các em bị té, giao dục viên chuyển qua đố vui
có thưởng, các em suy nghĩ và trả lời theo nhóm. Lúc 7 giờ sáng
hôm sau cac em chơi được 3 trò chơi tập thể thì nước biển ngày
càng dâng cao, nên các em không có nơi sinh hoạt, các em tắm
biển đến 9 giờ thì về phòng chuẩn bị leo núi cùng với Thầy Cô đến
10giờ 30
Các em trở về phòng chuẩn bị dọn dẹp phòng ốc và đồ dùng cá
nhân để sau khi dùng cơm trưa xong, các em ngồi lại tổng kết ngày
hội trại và nhận phần thưởng toàn đội, sau đó các em trả phòng và
lên đường về Thành phố.
Nhìn chung đây là một chuyến đi khá bổ ích, vui nhộn, giúp các
em rèn luyện tính đoàn kết, kiên nhẫn chờ đến lượt mình.., tương
trợ lẫn nhau trong sinh hoạt đội nhóm. Có nhiều em phát biểu, đây
là lần đầu tiên các em được biết Vũng Tàu, vì nhà nghèo chưa có
điều kiện đi, nên các em rất phấn khích, cám ơn Thầy Cô và hứa sẽ
học tập tốt hơn nữa để lần sau dự án tổ chức các em có cơ hội tham
gia nữa

3. Dạy các em về âm nhạc và các điệu múa cơ bản: hoàn tất
tốt. Các em được một cộng tác viên dạy một số bài hát và dạy 2 bài
múa cơ bản để các em tham gia trình diễn trong lần triển khai dự
án phát triển xã hội dựa vào cộng đồng Cầu Hàn do HSBC tài trợ
ngày 28-10-2010 với bài múa Quạt : Quê Hương và 1 lần vào ngày
9-12-2010: ngày hội thi phòng chống buôn bán trẻ em- các em
múa bài: Bức họa đồng quê. Đa số các em đều thích tham gia múa
hát để trình diễn, các em muốn tự khẳng định mình có đủ tài tham
gia trong các sinh họa văn nghệ. Các bài múa này các em múa
tương đối đều, nhưng các em còn lo lắng nên chưa cười nhiều. Các
em múa khá nhịp nhàng do tập dợt kỹ càng, bài hát vui tươi thúc
đẩy mọi người nhớ đến quê hương, tổ quốc nên quý vị lớn tuổi rất
thích, còn các thanh niên thì thích nhảy hip hop hơn .

Không thay đổi

4. Mua một máy chụp hình chụp các sinh hoạt của trẻ
Máy này hiệu Canon, trong 1 đợt khuyến mãi chúng tôi mua
máy này với giá 3.200.000 đ thay vì 4.200.000 đ . Mua vào
tháng 3-2011 được sử dụng trong các sinh hoạt tập huấn ,
truyền thông, Hội thi, tham quan dã ngoại. Tổng kết năm học
2010-2011. Hiện nay máy còn đang được sử dụng tốt và hiệu
quả.

Không thay đổi

(Có thể đính kèm nếu thấy cần thiết)

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.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHẰM ĐẠT KẾT QUẢ
1. 15 em nhận học bổng đã hoàn thành tốt nhiệm

vụ năm học chỉ có em Chi là học sinh trung
bình.

Các em học tốt nhưng hiện nay có 2 em do hoàn cảnh
khó khăn phải di chuyển nhà sang Quận 8 và đi học ở Q.8
Nên khó theo dõi vì không biết địa chỉ nơi ở mới

2. 2 Lần tổ chức tham quan dã ngoại đều đạt kết
quả ngoài dự kiến. Các em rất vui vẻ tham gia
các trò chơi rất nhiệt tình

Để đạt kết quả tốt như dự kiến chúng tôi phải chuẩn bị rất
công phu, liên hệ với phụ ký bảng thỏa thuận đồng ý cho
con đi chơi xa, mời thêm vài sinh viên từng thự tập tại dự
án đã quen biết với trẻ và có kỹ năng quản trò tốt.

3. Lớp học về âm nhạc và các điệu múa cơ bản :
Số lượng trẻ tham gia đúng chỉ tiêu đề ra. Các
em thực hiện 2 bài múa và 1 bài hợp ca trình
diễn trong ngày Hội thi Phòng chống buôn
bán trẻ em 12-12-2010. Ngoài ra vào tháng
03-2011 các em còn tham gia trình diễn ở dự
án Sống còn tổ chức Hội thảo

Các em học tốt và tập dợt nhiều lần là nhờ thời gian đó có
4 sinh viên thực tập toàn thời gian trong vòng 4 tháng.
Các em đang học năm cuối ở trường  Đại Học XHNV TP
đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc các em tập dợt hàng
tuần nhằm giúp trẻ rèn luyện tính cẩn thận , dẽo dai trong
các động tác múa.

(Có thể đính kèm nếu thấy cần thiết)

Có kết quả nào xảy ra ngoài dự kiến (tích cực hay tiêu cực? Nếu có, vui lòng giải thích chi tiết)
Không có kết quả nào ngoài dự kiến

Phần E: Tác động

1. Liên quan đến mục tiêu và kết quả của dự án, vui lòng đánh giá sự thành công của dự án theo thang
điểm từ 1 đến 5 sau đây:

(1) Không hiệu quả gì cả (chúng tôi sẽ không thực hiện dự án này nữa)
(2) Cũng thành công, nhưng không đạt kết quả cao (chúng tôi có thể thực hiện nữa nhưng sẽ thay

đổi)
(3) Thành công (đạt được mục tiêu đề ra)
(4) X Rất thành công (đạt được hoàn toàn mục tiêu đề ra)
(5) Thành công hơn cả mong đợi của chúng tôi

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)

Sự thay đổi đáng kể nhất ở dự án là hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ từ trước tới nay chưa có kinh phí tự tổ

chức, các em thường được các dự án khác mời tham gia các Hội thi, nên số lượng trẻ tham gia khá hạn chế
Lần đầu tiên dự án tổ chức cho trẻ tham gia sinh hoạt gần và xa 80 em ở Lớp học tình thương đều được tham

gia các em rất háo hức đến rất sớm và luôn chạy theo hỏi các cô, bao giờ đi ? Mấy giờ đến? Các em cần

chuẩn bị gì? Một số phụ huynh đến dự án hỏi kỹ các hoạt động vui chơi như thế nào ? Bao giờ các em có
mặt ở dự án để đi và họ gởi gấm con em họ cho nhân viên dự án nhờ chăm sóc con em họ. Mối quan hệ của
dự án đối với cộng đồng ngày càng được cũng cố hơn.

3. 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?



Trẻ nhận  học bỗng được tiếp tục đến trường, nguy cơ bỏ học giảm , mặc dù chỉ có 15 em nhưng các em đều
có hoàn cảnh rất khó khăn, nhờ có học bổng đã góp phần vào việc đóng học phí học thêm cho trẻ để trẻ có
thể theo kịp sức học với các bạn trong lớp, vì đa số trẻ hiện nay, ngoài giờ học chính khóa, nhà trường còn
tổ chức phụ đạo các môn chính như Toán, Lý Hóa, Ngoại ngữ cho trẻ, nếu trẻ không có điều kiện học thêm
các em sẽ không theo kịp các bạn. Phụ huynh của trẻ cũng nhận thức được sự giúp đỡ từ dự án nên dùng số
tiền học bổng đúng vào mục tiêu học tập, một số em ở xa cha mẹ tìm cách mua xe đạp cho các em tự đến
trường . Điều này cho thấy, việc cấp học bổng đã giúp cho trẻ được an tâm đến lớp, phụ huynh cũng không
cắt giảm công việc, thu nhập từ việc đưa đón con đi về trong học tập, cũng như trẻ không  cần đi xe bus tốn
thời gian và tiền bạc cho mỗi ngày.
Trẻ được tham quan giải trí- Dự án thành lập trên 10 năm, nhưng hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ còn hạn
chế. Đây là lần đầu tiên các em được đi tham quan vui chơi xa các em rất thích thú. Tinh thần làm việc
nhóm, tính kỷ cương, giờ giấc, hòa đồng tham gia cùng nhóm mọi người được rèn luyện cho các em trong 2
chuyến tham quan. Các em được trang bị các kỹ năng sống rất thực tế thông qua việc tham quan (Các trò
chơi rèn luyện thể chất, các em được hiểu biết về văn hóa của đất nước qua tham quan công viên văn hóa
Đầm Sen. Các em được tham gia các trò chơi: Siêu nhân Robot, tàu lửa, bắn banh, lâu đài bong bóng, lâu
đài kinh dị, băng đăng. Các em rất thích thú, hớn hở vì có em còn chưa biết đên Công viên Đầm Sen mặc dù
nghe kể rất nhiều. Các em biết nhường nhau trong khi ăn, khi sinh hoạt, khi làm vệ sinh, khi lên xe…

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

Mã Khoản mục chi tiêu Tổng kinh phí ngân
sách

Các khoản chi
thực tế
cộng đồn

Cân đối còn tồn
(Hay chi nhiều

hơn) Ghi chú
1 Hỗ trợ học bổng 10,500,000 10,500,000 0

Tổng (1) 10,500,000 10,500,000 0
2 Sinh hoạt giải trí

2.1 Lần 1 2,850,000 2,850,000 0

2.2 Lần 2 6,490,000

7,290,000

-800,000

Điều chỉnh
hỗ trợ thêm
tiền xe
cho trẻ
tham quan
Vũng Tàu

Tổng (2) 9,340,000 10,140,000

3
3- Dạy các em về âm nhạc và
các điệu múa cơ bản:

3.1 Hỗ trợ giáo viên 1,000,000 1,000,000 0

3.2 Dụng cụ và trang phục 2,000,000 2,000,000 0

Tổng (3) 3,000,000 3,000,000 0

4 Mua một máy chụp hình 4,000,000

3,200,000

800,000

Mua máy
Canon
trong đợt
giảm giá

Tổng (4) 4,000,000 3,200,000 800,000
Dự phòng

Tổng kinh phí 26,840,000 26,772,000 68,000



Thu nhập từ dự án
Nguồn thu nhập Số tiền

a. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN 26.840.000 Đ
b. Đóng góp từ tổ chức :                                                             5.000.000 Đ
c. Các nguồn khác

Tổng cộng: 31.840.000 Đ

4. Sự hỗ trợ từ Trung tâm LIN ảnh hưởng như thế nào đến dự án của bạn?
Giúp cho hoạt động của dự án chính phong phú hơn không chỉ ở P. Tân Quy mà trẻ ở các phường khác cũng
được hưởng lơi từ dự án LIN tài trợ

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

5. 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? X Yes No

Phần G: Thông tin liên quan khác (Không bắt buộc)

Vui lòng cung cấp các thông tin liên quan khác (ví dụ, mẫu kết quả công việc, danh sách thành viên tham gia
chương trình, kết quả nghiên cứu, phản hồi từ chương trình, kiểm toán độc lập, thông tin trên báo chí hay tài liệu
liên quan chứng minh sự tiến triển của dự án).


