
 

 

BIÊN BẢN LÀM VIỆC – THAY ĐỔI DỰ ÁN CÔNG VIÊN GÓC PHỐ CỦA 

TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG ĐIẾC CÂM TP.HCM (DCOH) 

25/7/2016 và 3/8/2016 

I – Lý do DCOH muốn thay đổi dự án Công Viên Góc Phố: 

Ban đầu, khi Tổ chức Cộng đồng Điếc Câm TP.HCM (DCOH) tham gia vòng tài trợ II Quỹ 

Rút Ngắn Khoảng Cách 2015, cô Thảo viết dự toán ngân sách theo số tiền tài trợ là 150 

triệu, trong đó có chi phí để xây dựng nhà vệ sinh, chòi mỹ thuật. Nhưng kết quả là chỉ đạt 

giải II (100 triệu) nên dự án không đủ ngân sách để xây dựng nhà vệ sinh và chòi mỹ thuật.  

Lúc làm dự án Công Viên Góc Phố, cô Thảo thấy rằng công viên không có chòi mỹ thuật để 

các bạn nghỉ ngơi, sinh hoạt cũng như không có nhà vệ sinh nên các bạn ngại đi, thường lấy 

lý do là nhà xa để không phải đi. Vì vậy, nếu bây giờ làm tiếp dự án này thì chỉ cần đổ đất, 

trồng thêm cây nữa là xong nhưng sau đó sẽ bị bỏ hoang và phí tiền. Cô thấy số tiền còn lại 

dùng để giáo dục cho các em thì tốt hơn.  

Lý do thứ hai, ban đầu, cô Thảo làm dự toán 6 tháng, các bạn mỗi tháng được 2 triệu. Lúc 

sau, công ty vệ sinh của Nhà nước muốn thuê mấy bạn, trả 3 triệu mỗi bạn. Cô sợ mấy bạn 

đổi chỗ làm nên cô viết lại dự án, tăng lên mỗi bạn được 3 triệu. 

Cô Thảo đề nghị thay đổi dự án và sẽ ưu tiên cho vấn đề giáo dục môi trường đi đôi với 

thực hành chứ không phải xây dựng công viên nữa. Dự án thay đổi sẽ tiến hành trong vòng 

3 tháng. Cô sẽ khuyến khích các bạn nhặt rác, phân loại rác, dạy các bạn quý sức lao động 

và bảo vệ môi trường. 

Số tiền tài trợ còn lại (49 triệu), cô Thảo muốn chi vào hoạt động giáo dục môi trường, dạy 

các bạn biết giữ gìn môi trường, đồng thời dạy cho các bạn biết quý đồng tiền lao động. Bởi 

vì hiện giờ các bạn thiếu thốn nhiều về vật chất nhưng khi có tiền lại xài hoang phí, đến lúc 

thiếu tiền lại đi ăn trộm ăn cắp để sống. 

Ngoài ra, bởi vì dân cư ở đó sống rất khép kín, bây giờ nếu làm tiếp dự án Công Viên Góc 

Phố thì vừa tốn tiền vừa bỏ phí, trong khi đó các em câm điếc rất cần những hoạt động giáo 

dục này. Các em không có khả năng nhớ lâu các kiến thức được dạy, nên muốn dạy cái gì 

cũng phải mưa dầm thấm lâu, phải nhắc nhở nhiều, phải giáo dục liên tục và dài hạn. 

Bây giờ, các bạn đã biết bỏ rác đúng chỗ, tìm thùng rác để bỏ, chứ không xả bịch nylon tùy 

tiện nữa. Từ lúc làm công viên đến bây giờ, các bạn biết là bọc nylon phân hủy lâu, biết 

thêm là bọc nylon tự hủy cũng gây hại cho môi trường, gói đồ ăn bằng lá là tốt. Khi các bạn 

làm những hoạt động này thì có nhiều kỷ niệm và khó khăn, khi nhớ về những kỷ niệm này 

thì các bạn sẽ nhớ đến những bài học đã được dạy. 

Cô Thảo nói rằng không có gì tốt bằng giáo dục, học đi đôi với hành. Như cô thấy ở quận 7, 

3 năm liên tục DOCH tham gia “Giờ Trái Đất”, họ tốn hàng tỉ đồng để sinh viên đi lụm rác, 

văn nghệ để làm cộng đồng dân cư xung quanh đó chú ý và thay đổi hành động. Cho nên 

nếu người điếc câm cũng hành động tương tự, đi nhặt rác theo nhóm để đánh động cộng 

đồng thay đổi nhận thức và gìn giữ môi trường. Cô mong LIN chuyển tải mong muốn này 

của DCOH đến nhà tài trợ để sau này DCOH sẽ có thể làm tiếp các dự án khác, đem lại cuộc 

sống tốt đẹp hơn cho trẻ điếc câm và lan rộng ý nghĩa của những hoạt động này ra ngoài xã 

hội. 



 

Cô Thảo nói thêm, ngoài phân loại rác, các bạn biết thêm ý thức gìn giữ môi trường, như 

mua cơm không xin thêm bọc nylon, các bạn biết la các bạn khác khi bạn đó xả rác. Các 

bạn biết tiết kiệm những thứ độc hại để không gây ô nhiễm thêm cho môi trường. Khi đi 

làm công viên thì xin cơm chùa để ăn, không tốn tiền nhưng mà các bạn biết là xả ra môi 

trường cũng ô nhiễm. Đồng thời, các bạn còn biết cách làm như thế nào để đất tốt cho việc 

trồng cây, biết cách trồng cây, biết đào gốc sao cho tốt, biết trồng loại nào trồng nông, 

trồng sâu, biết cách chăm bón cây, tưới cây thế nào, biết thêm các loại cây, rau và hoa. Khi 

học vẽ, cô nói vẽ hoa gì thì hình dung ra được để vẽ. Các bạn còn biết cây hút dinh dưỡng 

từ đất, khi mình xả ra đất thì cây hút lên, đến khi ăn thì cơ thể hấp thụ chất độc hại, các 

bạn cũng biết người ta xịt thuốc thì cũng ảnh hưởng tới đất như thế nào. 

Các bạn còn biết đến việc trong khu phố có khoanh đất nào trồng được rau hay cây xanh, 

nếu trồng ở đó thì cây có thể hút khí CO2 làm trong lành không khí. Một số bạn học nhiều 

thì hiểu sâu vấn đề, một số bạn khác thường chỉ lao động thì ít nhất cũng hiểu được là làm 

ra đồng tiền khó khăn thế nào và theo bạn bè giữ môi trường. Ngoài ra, các bạn còn biết 

làm việc nhóm, biết chia sẻ với nhau, không ganh ghét nhau, bạn nào yếu thì làm việc nhỏ, 

bạn nào khỏe hơn thì làm việc lớn hơn. 

Lúc làm việc, các bạn cũng ý thức được cách phòng tránh tai nạn lao động. Vì các bạn đã 

gặp tai nạn rồi nên sẽ có kinh nghiệm, sẽ nhớ lâu. Ví dụ như khi bị con rết cắn, bị đá văng 

vô thì sau đó nhớ và tránh vì đã biết trong đất có những loài côn trùng gì, còn hiểu rõ cây gì 

ăn được, cây gì không ăn được. Nhiều tai nạn lao động xảy ra làm cho các em nhớ, nhớ 

ngày làm ở đó học được cái gì, về kể cho các bạn nghe. Các bạn lao động cực nhọc nên rất 

biết quý sức lao động, biết sử dụng đồng tiền đúng cách, còn tiết kiệm tiền để gửi vào sổ 

tiết kiệm. Lao động lại còn đem lại sức khỏe. Nhiều em trước đó hay than thở là tối về ngủ 

không được, nhưng khi đi lao động về thì tối ngủ rất ngon. Từ đó, dạy các em là lao động 

cực khổ thì mệt nhưng khỏe, để các em biết được giá trị của lao động, vừa có tiền, vừa 

khỏe, vừa học hỏi được nhiều thức. Cho nên bên DCOH đưa giáo dục lên hàng đầu, còn hỗ 

trợ cuộc sống của các em là phần sau. Trước mắt là phải giáo dục các em tự ý thức được và 

biết tự lo cho bản thân, rồi chỉ dạy lại các bạn khác. 

II. Hoạt động dự kiến và thay đổi cụ thể: 

1. Hoạt động dự kiến: 

Hoạt động trong vòng 3 tháng, bắt đầu từ tháng 8, vào 4 ngày Chủ Nhật/tháng, sinh hoạt 

từ 7g30 đến 4g chiều, trưa nghỉ 1 tiếng. 

Chia làm 3 nhóm: mỗi nhóm 10 người, trong đó có những bạn đã từng làm công viên sẽ làm 

trưởng và phó nhóm. 

 Buổi sáng: Dạy các bạn về lý thuyết hoạt động bảo vệ môi trường. Cô Thảo và anh 

Khiêm sử dụng kinh nghiệm lao động, nghiên cứu sách vở và mạng internet để soạn 

giáo án. Anh Khiêm sẽ soạn giáo án, cô Thảo hỗ trợ Khiêm kinh nghiệm dạy.  

 Buổi xế trưa và buổi chiều: các bạn mặc đồng phục đi nhặt rác ở các khu xung 

quanh 

Hoạt động này nhằm mục đích đánh động cộng đồng xung quanh cũng như người 

nghe nói ở đó không xả rác nữa. Bởi vì mặc dù báo chí lên tiếng rất nhiều nhưng vấn 

đề ý thức bảo vệ môi trường vẫn hạn chế. Nếu bây giờ cho các em đi nhặt rác, đi 

thành từng nhóm thì có thể vừa dạy các em có ý thức bảo vệ môi trường, vừa làm 



 

cho những người xung quanh, đặc biệt là người dân lao động có thể nâng cao nhận 

thức. 

Khoảng 10h, cô cho các em đi gần ở xung quanh nơi học tập để nhặt rác, bởi vì 

trong trường có nhiều nhóm học sinh/người xả rác, xả tàn thuốc lá. Ở trường Trần 

Văn Ơn và Nhà văn hóa Thanh niên, vào Chủ Nhật, các nhóm thuê hồ bơi, nhóm đá 

banh cũng xả rác, phụ huynh không có ý thức nên xả rác. Đến chiều, các em đi ra 

ngoài khu dân cư trong khu vực các em học, mỗi nhóm chia nhau đi để nhặt rác, 

xem chỗ nào buôn bán thức ăn thì dọn rác để mọi người có ý thức, tương lai không 

xả rác, khách thấy sạch sẽ thì lại ăn nhiều, người bán sẽ để những sọt nhỏ ở dưới 

bàn hoặc nhắc nhở người ăn, lúc rảnh thì dọn dẹp rác chứ không ngồi nói chuyện. 

Khi các em đi như vậy, nếu thấy cây xanh có cành lá úa, lá tàn sẽ xin phép để bẻ 

cành đó đi để cây phát triển tốt. Người ta thấy như vậy sẽ làm theo. Bên cạnh đó 

cũng có những trường hợp không tốt xảy ra. Ví dụ: Những người khó tính không cho 

nhặt rác nhà họ. Các em gặp những tình huống như vậy thì về kể cho cô và các bạn 

nghe. Cô bắt đầu dạy các em kỹ năng, khi mình đến thì mình xin phép họ như thế 

nào, muốn vào thì xin phép. 

2. Kinh phí dự kiến: 

LIN sẽ chuyển tiếp 50,000,000 VNĐ: trong đó DCOH lấy 1,000,000 VNĐ bù lại cho phần dôi 

ra ở giai đoạn 1, 49 triệu chi trả tiền hỗ trợ cho 30 em, tiền lương quản lý dự án, giáo viên 

và kế toán, tiền mua dụng cụ. Chi tiết như sau: 

STT Hạng mục Đơn vị Đơn giá Số lượng Tổng cộng 

1 Hỗ trợ 30 học 
viên 

Người/ngày 100,000 VNĐ 30 em x 4 
ngày chủ 
nhật x 3 
tháng  

36,000,000 VNĐ 

2 Tiền lương 

2.1 Quản lý dự án 
(Cô Thảo) 

Người/tháng 1,000,000 VNĐ 3 tháng 3,000,000 VNĐ 

2.2  Giáo viên + 
Phiên dịch và 
hướng dẫn (Anh 
Khiêm) 

Người/tháng 1,500,000 VNĐ 3 tháng 4,500,000 VNĐ 

2.3 Kế toán dự án Người/tháng 500,000 VNĐ 3 tháng 1,500,000 VNĐ 

3 Dụng cụ: Giấy, 
bút lông, đồ gắp 
rác, bịch rác, 
bao tay, nếu dư 
mua thùng rác 
 

Gói 4,000,000 VNĐ 1 4,000,000 VNĐ 

TỔNG CỘNG 49,000,000 VNĐ 

 

Bắt buộc phải có hóa đơn/biên nhận có ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại cửa hàng, chữ 

ký người bán, nếu hóa đơn từ 200,000 VNĐ trở lên thì phải có hóa đơn đỏ ghi thông tin: 

 Trung tâm Hỗ Trợ Phát Triển Cộng Đồng LIN 

 MST: 0309296916 

 Địa chỉ: 180/47 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 



 

Nếu không có hóa đơn, biên nhận, danh sách nhận tiền LIN sẽ không chi trả cho những 

khoản này bằng cách yêu cầu DCOH hoàn lại tiền.  

Coi như tháng 3/2016 các bạn làm tình nguyện không lấy tiền, để kéo dài dự án, tạo điều 

kiện gây nhận thức sâu hơn.  

LIN sẽ đến thăm dự án bất cứ chủ nhật nào, xem giáo án và các buổi học.  

CAM KẾT: 

Hai bên đồng ý thực hiện theo thỏa thuận này: 

 LIN sẽ chuyển 50,000,000 VNĐ cho DCOH để thực hiện dự án 

 DCOH thực hiện các hoạt động như trong biên bản 

 DCOH chi tiền theo đúng biên bản 

 DCOH thu thập biên nhận, chứng từ cho các khoản chi như đề cập ở trên 

 Bất kỳ sự thay đổi nào khác với biên bản này, DCOH phải thông báo bằng văn bản 

(email, văn bản in) đến LIN, không chấp nhận điện thoại hoặc nói miệng.  

 Đến cuối kỳ dự án vào tháng 10/2016, DCOH có 1 tháng để gửi báo cáo cuối kỳ (báo 

cáo tiến trình dự án và báo cáo tài chính) 

Chúng tôi, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN và Tổ chức Cộng Đồng Điếc Câm 

TP.HCM (DCOH) đồng ý những điều ghi trong biên bản này, và cam kết thực hiện đúng như 

biên bản.  

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN 
(LIN) 
Phó Giám Đốc 
 
 
 
 
 
 
Phạm Trường Sơn 
Ngày: 3/8/2016 
 

Tổ chức Cộng Đồng Điếc Câm TP.HCM 
(DCOH) 
Cố Vấn 
 
 
 
 
 
 
Phạm Cao Phương Thảo 
Ngày: 3/8/2016 

 

 

 

 


