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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
PHƯỜNG CẦU ÔNG LÃNH

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

_____________

Cầu Ông Lãnh, ngày 23 tháng

03 năm 2012

Báo cáo tiến trình giải ngân tài trợ
Đơn vị nhận tài trợ: Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường Cầu Ông Lãnh Quận 1
Chương trình/Hoạt động: Hỗ trợ học bỗng cho học sinh nghèo năm 2010- 2011
Số tiền tài trợ: 27.000.000đ Thời gian từ: 26 /08/2010
đến : 25/09/2011
Phần B:

1.

HOẠT ĐỘNG (HOẠT ĐỘNG GÌ, KHI NÀO VÀ
CHO AI)

THAY ĐỔI (NẾU CÓ)

Trao tặng học bỗng cho 30 trẻ em nghèo tại
phường Cầu Ông Lãnh Quận 1.
Phần C:

1.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHẰM ĐẠT
KẾT QUẢ

Qua niên học 2009- 2010 30 trẻ đã
ổn định học tập rất tốt, có 10 đạt
học sinh giỏi, 12 đạt học sinh khá
( tiên tiến ) , 8 đạt hoc sinh trung
bình ,

Phân công tình nguyện viên theo dõi sổ liên
lạc giữa học kỳ và cuối năm học của trẻ.
Gắn với phụ huynh động viên trẻ học tập
Liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt
tình hình học tập, nếu có trẻ học yếu hoặc
có nguy cơ bỏ học, tình nguyện viên báo
cáo về cho Hội LHPN đề ra phương hướng
giúp đỡ trẻ.
Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về vai trò của
cha mẹ đối với con cái và quyền trẻ em.
Tổ chức tư vấn cho trẻ chuẩn bị thi tuyển
vào đại học.

Phần D:
1- Sau thời gian thực hiện dự án Hội LHPN đã có nhận xét đánh giá như sau:
(1) Rất có hiệu quả (chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục thực hiện dự án này nữa)
(2 ) Thành công (đạt được mục tiêu đề ra)
(3) Rất thành công (đạt được hoàn toàn mục tiêu đề ra)

(4) Thành công hơn cả mong đợi của chúng tôi
1- Từ lúc bắt đầu dự án tới nay, nhận thức của phụ huynh có sự thay đổi, phụ
huynh quan tâm việc học của con em mình nhiều hơn, trẻ có cố gắng học so với năm
học trước.
Ví dụ: Em Nguyễn Quốc Lập là học sinh rất khó khăn bước đầu em rất chán
nản vì học yếu, mẹ mãi lo kiếm tiền, lập gia đình khác, sau khi phân công tình
nguyện viên theo dõi, động viên giúp đỡ em, sau khi nhận được hỗ trợ kinh phí của
Lin và Hội LHPN phường em đã phấn đấu học tập, đã tốt nghiệp cấp 3, thi đậu vào
trường đại học kỹ thuật công nghệ sinh viên năm thứ nhất.
Đến niên học 2011- 2012 Hội LHPN không có nhận tài trợ của Lin Hội LHPN
phường tiếp tục liên kết kêu gọi mạnh thường quân, các tỗ chức Hội khuyến học,
Hiệp hội Chirstina Noble children’s. Hội Chữ Thập Đỏ tiếp tục hỗ trợ cho 30 trẻ
trong dự án này.
Phần E:
Chi tiêu từ dự án

Tổng kinh
Các khoản
Mục chi tiêu
phí ngân
chi thực tế
ngân sách
sách
cộng dồn
Hỗ trợ học bỗng 27.000.000đ
cho 30 trẻ em
nghèo .
10 trẻ học cấp 1
5.000.000đ
10 trẻ học cấp 2
10.000.000đ
10 trẻ học cấp 3
12.000.000đ

Tổng cộng:

27.000.000đ 27.000.000đ

Cân đối còn
tồn (hay chi
nhiều hơn)

Giải thích
(nếu khác biệt kinh
phí lớn hơn 10%)

----------------

Thu nhập từ dự án

Nguồn thu nhập
a. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN
b. Đóng góp từ tổ chức
c. Các nguồn khác : ( Vận động mạnh thường quân đóng
góp kinh phí mua tập vỡ cho 30 trẻ )
Tổng cộng:

Số tiền
27.000.000đ
15.000.000đ

42.000.000đ
1-Sự hỗ trợ từ Trung tâm LIN đã giúp cho địa phương phường Cầu Ông Lãnh
hạn chế tình hình trẻ bỏ học, phụ huynh ngược đãi trẻ , bắt trẻ bỏ học để kiếm sống ,
hạn chế trẻ bỏ nhà ra đi vì học yếu.
3(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?
Có
Phần F: Kế hoạch tới
Bạn có mong muốn tiếp tục chương trình này khi kết thúc vòng tài trợ không?
Có
1. Nếu có, cơ quan bạn đã chắc chắn có nguồn hỗ trợ nào chưa?
Có
TM.BCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
CHỦ TỊCH
Đã ký
TÔ THỊ MỸ LINH

