Ngày: 11/9/2017

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 nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Củ Chi – TP. Hồ Chí Minh.
Chương trình/Hoạt động : Lớp học xóa mù chữ cho trẻ khuyết tật tại cộng đồng.
Số tiền tài trợ : 49.100.000, Thời gian từ 06/6/2016 đến 28/ 5/2017
(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…).
1.

HOẠT ĐỘNG (HOẠT ĐỘNG GÌ, KHI NÀO VÀ CHO AI)
Tổ chức giảng dạy lớp học xóa mù chữ cho trẻ khuyết tật tại
cộng đồng, khai giảng vào ngày 03/7/2016 tại Trường TH Tân
Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM

THAY ĐỔI (NẾU CÓ)
Tháng 2/2017 dời lớp học đến Tram
Y tế xã Tân Thạnh Tây, lý do tạo
điều kiện cho trẻ vừa tập vật lý trị
liệu, vừa học lớp xóa mù chữ. Phụ
huynh và trẻ thông nhất.

(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.
1.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN
Số lượng trẻ là 28 em

KẾT QUẢ THỰC TẾ
Số lượng trẻ tham gia học tốt là 15 em, còn một số em
khác liệt 2 chân nặng không thể đi đươc nên cho cháu
học tại nhà (ba, mẹ dạy)

2.

Tổ chức học tại Trường TH Tân Thạnh Tây

Tổ chức tại Trạm Y tế xã Tân Thạnh Tây nhằm tạo
điều kiện các em đi lại khó khăn, do đó chọn chung
một điểm, vừa tập vật lý trị liệu, vừa học lớp xóa mù
chữ.

(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)
Phần D: 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)
(2)
(3)
(4)
(5)

Không hiệu quả gì cả (chúng tôi sẽ không thực hiện dự án này nữa)
Cũng thành công, nhưng không đạt kết quả cao (chúng tôi có thể thực hiện nữa nhưng sẽ
thay đổi)
Thành công (đạt được mục tiêu đề ra) (CHỌN)
Rất thành công (đạt được hoàn toàn mục tiêu đề ra)
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 đối với đối tượng hưởng lợi?
- Về nhận thức đa số các em hiểu về ngôn ngữ, tiếp thu bài, nhanh nhẹn trả lời khi cô giáo hỏi bài
- Tiếp xúc với bạn bè càng vui tươi, gần gủi mến cô giáo, thân thiện hơn.
- Các em mong muốn được tiếp tục học nữa.

3. Hãy kể một câu chuyện về thay đổi cụ thể diễn ra với một hoặc nhiều đối tượng hưởng lợi cụ thế
(có thể giấu tên nhân vật để bảo đảm sự riêng tư). Câu chuyện cần nêu được: Ai đã/đang nhận được
lợi ích của dự án? Những lợi ích đó là gì? Làm thay đổi một hay nhiều khía cạnh cuộc sống của
người đó như thê nào?)
- Em Nguyễn Hồ Anh Thư: liệt 2 chân em mong muốn được đi học, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó
khăn nên không cho em đi học. Từ khi hội mở lớp học xóa mù chữ em tham gia học tốt, hảy tuần nào ba
mẹ bận không chở em đi được thì em khóc đòi đi học cho bằng được, thế là phụ huynh phải chở em đi,
hoặc nhờ người khác chở đi. Em học rất chăm ngoan hiểu bài nhiều, khi cô hỏi thì em manh dạng dứng
lên trả lời, mặc dù chân em bị liệt, em vẫn lễ phép gượng đứng lên. Khi tổng kết lơp học, em hỏi chừng
nào dạy tiếp hả cô? Em mong muốn được học chữ để cố găng sau này kiếm việc làm nuôi sông bản thân.
- Em Trang Thanh Trà: Bại não, teo cơ 2 chân, em vừa tập VLTL, vừa học lớp xóa mù chữ, lúc đầu
em học chưa hiểu gì về ngôn ngữ, ngồi đâu ủ rủ đó, sau thời gian tiếp xúc cô giáo, bạn bè em học tốt vui
vẽ, hồn nhiên, mặc dù nhà xa đến tận 15 cây số nhưng phụ huynh vẫn chở em học đều.
- Em Thái minh Chung: Tâm thần, từ khi chưa đi học em thương xuyên ở nhà quậy phá có lúc rượt
đủi
bốp cổ ba mẹ, nhưng từ khi tham gia lớp học em trở nên ngoan hiền hơn, khi ra về em lễ phép chào và
ngày
cũng nhắc chi chở đi học.

4. Từ lúc bắt đầu dự án tới nay, sự thay đổi nào là đáng kể nhất của 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 là được nhiều người biết đến dự án này do LIN tài trợ, sự tin tưởng của cấp
trên đối với Hội, quản lý chăm lo tốt nạn nhân da cam, trẻ khuyết tật mà các Hội không thể làm được.
- Phụ huynh càng tin tưởng Hội nhiều hơn, qua thời gian tiếp xúc trao đổi, từ đó phụ huynh nhiệt tình
đưa trẻ đến lớp với hy vọng con mình có kiến thức, nhận thức hiểu về ngôn ngữ.
-

Các em vui vẽ hồn nhiên hơn khi có cô giáo nhiệt tình giảng dạy ân cần, gần gủi bạn bè tạo không
khí vui tươi lành mạnh.
Phần E: 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
4
5
6

Mục chi tiêu ngân sách
Phí soan thảo chương
trình giảng day
Phí tham dự truyền
thông
Phí truyền thông
Phí giảng dạy
Phí tình nguyện viên
làm công tác hỗ trợ
giáo viên đứng lớp
Tổng kết lớp học
Tổng cộng:

Tổng kinh
phí ngân
sách
6.000.000

Các khoản
chi thực tế
cộng dồn
6.000.000

Cân đối còn
tồn (hay chi
nhiều hơn)

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

600.000
3.500.000
27.000.000
12.600.000

3.500.000
22.500.000
12.100.000

49.100.000

4.400.000
49.100.000

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

Thu nhập từ dự án
a.
b.
c.

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

Số tiền
49.100.000
12.250.000
33.400.000
Tổng cộng:

94.750.000

5. Sự hỗ trợ từ Trung tâm LIN ảnh hưởng như thế nào đến dự án của bạn?
Rất tôt, được sự tin tưởng của lãnh đạo huyện, thành phố, sự tham gia phối hợp của ban ngành đoàn
thể chặt chẻ hơn, phụ huynh và Hội rất biết ơn sâu săc vì dự án đã thật sự đi vào lòng người, thiết thực
hơn, nhằm tạo điều kiện giúp đỡ cho trẻ phát triển về tinh thần và có cơ hội hòa nhập cộng đồng, vơi đi
nổi đau da cam.

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

x

Không

Phần F: Kế hoạch tới

6. Bạn có mong muốn tiếp tục chương trình này khi kết thúc vòng tài trợ không? x Có

Không

x Có

Không

Nếu có, cơ quan bạn đã chắc chắn có nguồn hỗ trợ nào chưa?
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).

