ĐỀ XUẤT DỰ ÁN
Cách làm đơn đề xuất dự án
Đơn đề xuất tài trợ (và/hoặc các tài liệu đính kèm) đã được điền đầy đủ phải được gửi bằngemail
tớinarrowthegap@linvn.org, đặt tiêu đề với cấu trúc: “Nộp đề xuất dự ánVòng II - Tên Tổ
Chức” trƣớc 17h00 ngày 08/11/2017. VUI LÒNG GIỮ MỘT BẢN SAO MẪU ĐƠN ĐỀ XUẤT CỦA
TỔ CHỨC BẠN.
Ngày đề xuất:

08/11/2017

Danh sách tài liệu gửi về:

(*: tài liệu bắt buộc)
Tài liệu
*Đề xuất dự án
*Ngân sách chi tiết (điền trực tiếp trong đơn này hoặc đính kèm)
*Hoạt động chi tiết (điền trực tiếp trong đơn này hoặc đính kèm)
*Kế hoạch theo dõi và đánh giá dự án (điền trực tiếp trong đơn này
hoặc đính kèm)
*Khảo sát đánh giá nhu cầu
*Khung logic
Báo cáo dự án tương tự trước đây
Báo cáo dự án thử nghiệm
Hình ảnh liên quan
Khác: thông tin cây thuốc được trồng
Khác: hồ sơ năng lực nhóm
Khác:clip ngắn khảo sát đánh giá nhu cầu

(x)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Phần I – Thông tin tổ chức của bạn
1.

Tên tổ chức:

Nhóm “Vườn thuốc Nam”

2.

Năm thành lập:

Tháng 06/2014

3.

Địa chỉ:

4.

Website của tổ chức hoặc
Trang thông tin trên
philoinhuan.org:

61/34 Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần
Thơ
http://www.philoinhuan.org/to-chuc/vuon-thuoc-nam

5.

Người đại diện:

Thạch Thị Kim Thanh

6.

Vị trí/Chức danh:

Phó chủ nhiệm

7.

Số điện thoại:

01653 029 668

8.

Địa chỉ email:

vuonthuocnamdctxh@gmail.com

9.

10.

Nhiệm vụ/ Mục tiêu củatổ chức là gì?

-

Bảo tồn đa dạng sinh học cây thuốc Nam.

-

Thực hiện trồng và chăm sóc các vườn thuốc Nam theo hướng nông nghiệp hữu cơ, cung
cấp dược liệu sạch cho cộng đồng.

-

Phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng dược liệu cho các phòng
thuốc Nam tại đồng bằng Sông Cửu Long.

-

Nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề cạn kiệt dược liệu.

-

Nâng cao nhận thức cộng đồng về lối sống hòa hợp thiên nhiên, không tàn phá môi
trường.

Liệt kê kinh nghiệm hoạt động của tổ chức liên quan đến dự án đề xuất?
-

-

Đã xây dựng, duy trì và phát triển 6 vườn thuốc Nam với tổng diện tích 31.000 m2 từ
tháng 6/2014 đến nay.
 3500 m2 đất trồng thuốc tại trường Đại học Cần Thơ, Xuân Khánh, Ninh Kiều,
Cần Thơ.
 3500 m2 đất trồng thuốc tại Cồn Khương, Ninh Kiều, Cần Thơ.
 Dự án “Xây dựng vườn thuốc Nam An Giang”: 3000 m2 đất trồng thuốc tại Mỹ
Thạnh, Long Xuyên, An Giang.
 Dự án “Phát triển vườn thuốc Nam Bà Vệ”: 13.000 m2 đất trồng thuốc tại Bà Vệ,
Chợ Mới, An Giang.
 Dự án “Hệ sinh thái Tâm Việt”: 6000 m2 đất trồng thuốc tại nông trại Tâm Việt
(Hồng Ngự, Đồng Tháp)
 Dự án “Kim Tiền Thảo”: 2000 m2 đất trồng thuốc tại Tam Bình, Vĩnh Long
 Hai vườn thuốc Nam mẫu tại trường THPT Thới Lai (Cần Thơ) và THPT Long
Thạnh (Kiên Giang)
Cung cấp hơn 4 tấn thuốc/năm cho các tổ chức từ thiện ở Cần Thơ.
Bảo tồn 100 loài dược liệu, phát triển hơn 20 loài dược liệu.
Hướng dẫn hơn 1000 bạn sinh viên tham gia chăm sóc cây thuốc Nam. Tập huấn cho 30
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-

sinh viên viết đề xuất và quản lý dự án.
Phương pháp hoạt động: nguồn nhân lực sẵn có (tình nguyện viên, sinh viên) phối hợp
với nhân lực từ cộng đồng địa phương (tổ từ thiện, phòng thuốc Nam tại địa phương).
Vận động kinh phí từ các tổ chức phi chính phủ, Mạnh Thường Quân.

Phần II – Dự án đề xuất tài trợ
A. Tổng quan về dự án
1. Tên dự án:

Xây dựng Vườn Thuốc Nam An Giang lần 2

2. Ngày bắt đầu:

12/12/2017

3. Ngày kết thúc:

12/7/2018
Mỹ Thạnh, Long Xuyên, An Giang

4. Địa bàn thực hiện dự án:
Tóm tắt dự án (Vui lòng tóm tắt ý chính
5.

cho mỗi chấm đầu dòng bên dưới)


Cộng đồng mà dự án hướng đến:



Thách thức mà cộng đồng này đang
gặp phải:



Hoạt động chính mà dự án sẽ thực
hiện nhằm góp phần thay đổi thách
thức trên:



Kết quả mong đợi từ các hoạt động
chính này:

Người bệnh sỏi thận, u mụt, đau bao tử, nhức khớp tại Long
Xuyên, An Giang và các địa phương khác thuộc đồng bằng
sông Cửu Long.
Số lượng người bệnh ngày càng tăng, tuy nhiên họ không đủ
điều kiện điều trị bằng thuốc Tây hoặc đã điều trị bằng thuốc
Tây nhưng không thuyên giảm.
Trong khi đó, cây thuốc đang dần mất đi, số lượng dược liệu
mọc tự nhiên ngày càng khó tìm, không đủ bào chế để cung
cấp cho lượng người bệnh cần thuốc.
- Trồng 5.000 m2 các loại cây thuốc chữa bệnh sỏi thận, u
mụt, đau bao tử, nhức khớp. Từ các khoảng đất trống của
người dân địa phương hiến đất.
- Trồng bảo tồn 90 loài thuốc mẫu.
- Lắp hệ thống tưới để đảm bảo cây thuốc phát triển tốt.
- Chia sẻ về tình hình dược liệu hiện nay, gieo vào ý thức
TNV và người địa phương vấn đề cạn kiệt dược liệu.
- Trồng được 5.000 m2 các cây dừa cạn, râu mèo, hoắc
hương, nghệ, ké đầu ngựa, cây thuốc phát triển tốt.
- Thu hoạch được 4.000 kg thuốc/6 tháng.
- 30 TNV và người dân địa phương biết về tình trạng dược
liệu hiện nay.

B. Lý do thực hiện dự án(Phần này giải thích chi tiết cho phần tóm tắt phía trên)
6.Mô tả cộng đồng mà dự án hướng đến (Cộng đồng bao gồm người hưởng lợi trực tiếp và người

hưởng lợi gián tiếp (gia đình của người hưởng lợi trực tiếp, người dân sống xung quanh khu vực dự án,
chính quyền địa phương…Họ là ai? Số lượng? Độ tuổi? Nơi sinh sống của họ? Tổ chức của bạn có thuộc
về cộng đồng này không?)
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Người hưởng lợi trực tiếp:
-

Người dân địa phương nói riêng và người dân nghèo nói chung sử dụng dược liệu chữa bệnh, được
nâng cao nhận thức về bảo tồn dược liệu.

-

Phòng thuốc Nam Mỹ Thạnh và các phòng thuốc nam khác được cung cấp thuốc sau thu hoạch.

Người hưởng lợi gián tiếp:
-

Tình nguyện viên, sinh viên tham gia dự án được trải nghiệm thực tế và tham gia vào việc quản lý
dự án, được tác động vào nhận thức về bảo tồn dược liệu, được cung cấp thuốc nếu có mắc bệnh.

-

Gia đình người bệnh giảm bớt gánh nặng kinh tế và tinh thần, được tác động vào nhận thức về bảo
tồn dược liệu.

-

Các đối tượng mới được tiếp cận với dự án được nhận thuốc chữa bệnh nếu cần.

7. Mô tả vấn đề/thách thức mà cộng đồng nói trên đang đối diện (Mô tả thách thức cụ thể mà cộng

đồng đang gặp phải. Nêu các nguyên nhân chính dẫn đến thách thức này. Thách thức này gây hậu quả
như thế nào, tại sao cần giải quyết? Nếu không giải quyết sẽ dẫn đến hậu quả gì? Vui lòng gửi kết quả
khảo sát đánh giá nhu cầu cộng đồng)
Hiện nay, số lượng dược liệu ngày càng cạn kiệt, nguyên nhân là do quá trình đô thị
hóa cùng với ý thức của người dân chưa cao trong việc bảo tồn các loài dược liệu, đa
số chỉ khai thác và sử dụng chứ không gieo trồng. Vì vậy, đa dạng sinh học ngày càng
suy giảm và nguồn dược liệu cung cấp để bào chế thuốc cho bệnh nhân nghèo ngày
càng hạn chế.
Bên cạnh đó, số lượng người bệnh ngày càng tăng lên, họ không có điều kiện điều trị
bằng thuốc Tây hoặc đã điều trị bằng thuốc Tây nhưng không thuyên giảm, cây dược
liệu đã thiếu nay càng thiếu hơn do nhu cầu tăng lên.
Với tình hình trên, việc chăm sóc sức khỏe cho người dân nghèo trở nên rất khó khăn.
Xây dựng vườn thuốc nam cung cấp dược liệu phục vụ sức khỏe là điều vô cùng cần
thiết.

C. Mô tả dự án
8. Sử dụng khung logic bên dưới để mô tả Mục tiêu dài hạn - Mục tiêu ngắn hạn - Kết quả mong đợi - Hoạt
động. (Vui lòng kiểm tra tính tương quan giữa các mụcnày với nhau và giữa các mục này với vấn đề/thách

thức mô tả ở câu 7, ví dụ khi thực hiện hết các hoạt động đề xuất có đạt được các kết quả mong đợi
không? Các kết quả mong đợi này khi đạt được có dẫn đến mục tiêu ngắn hạnđạt được hay không? Mục
tiêu ngắn hạn đạt được có giải quyết được vấn đề đặt ra ban đầu hay không?)
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CHỈ SỐ KIỂM TRA
MÔ TẢ

Nhằm đo lường mức độ hoàn
thành của các mục tiêu, kết quả.
VD: Có ít nhất 50% số cán bộ nhà
máy nước có thu nhập tăng 200%
sau khi nhà máy hoạt động 12
tháng

PHƢƠNG PHÁP KIỂM
TRA

Thông tin đo lường chỉ số
có thể được tìm thấy ở đâu
và ở dạng nào. VD: Phỏng
vấn, quan sát, kiểm tra
chứng từ tiêu thụ nước

MỤC TIÊU DÀI HẠN (Mục tiêu lớn hơn mà dự án muốn đóng góp, giải quyết được những tác động

tiêu cực mà vấn đề ban đầu gây ra. VD: Góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân dân thuộc
4 ấp A, B, C, D xã AP)
Xây dựng thêm vườn thuốc nam Mỹ Thạnh, góp phần chủ động được nguồn dược liệu chữa bệnh
cho người dân.
- Cải thiện sức khỏe người dân địa phương và các khu vực khác.
- Bảo tồn được các loài dược liệu thường dùng ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung và địa bàn
Long Xuyên, An Giang nói riêng.
MỤC TIÊU NGẮN HẠN (Mục tiêu thay đổi hành vi, cải thiện việc tiếp cận, giải quyết được vấn đề đặt
-

ra ban đầu. VD: Tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho công nhân nhà máy nước)
Phủ xanh 5000m2 đất bằng các loài
thuốc dừa cạn, nghệ, hoắc hương,
râu mèo, ké đầu ngựa.
Hoàn thành hệ thống tưới trên 5000
m2 đất giúp cây đủ nước, phát triển
tốt.
Chủ động hơn được nguồn dược liệu
để bào chế thuốc chữa bệnh.

Có 80% số cây đã trồng còn
sốngsau 2 tháng.

Quan sát, kiểm tra mật độ
cây còn sống trong vườn.

100 % cây thuốc đủ nước tưới.

Quan sát, kiểm tra diện
tích cây đủ nước tưới.

Thu hoạch được 4,1 tấn thuốc/6
tháng, bào chế được lượng thuốc
đủ dùng cho 600 -800 người
trong 6 tháng.
Nâng cao kiến thức cho 30 bạn
TNV thực hiện dự án.

Đo lường số tấn thuốc đã
thu hoạch được sau 6
tháng, thống kê số thuốc
đã cho
Đánh giá qua bản phỏng
vấn dự án.

TNV, thành viên dự án được nâng
cao kiến thức về cây thuốc nam và
môi trường sống.
KẾT QUẢ MONG ĐỢI(Những sản phẩm cuối cùng có thể đo đếm được, giải quyết được các nguyên

nhân dẫn đến vấn đề ban đầu. VD: Trạm cung cấp nước và hệ thống đường ống phân phối được thiết
lập và được các hộ gia đình sử dụng)
Người bệnh được điều trị khỏi hoặc
thuyên giảm bệnh.

Có 600 – 800 người được điều trị
khỏi hoặc thuyên giảm bệnh.

Dược liệu được cung cho phòng
thuốc Nam Mỹ Thạnh.

Đáp ứng 8 tấn thuốc/ năm phục
vụ nhu cầu bào chế thuốc sỏi
thận, u mụt, đau bao tử, nhức
khớp của phòng thuốc Nam Mỹ
Thạnh

Phỏng vấn, khảo sát hiệu
quả sử dụng thuốc của đại
diện những người dùng
thuốc.
Phỏng vấn, khảo sát nhu
cầu dược liệu để bào chế
thuốc của phòng thuốc
Nam Mỹ Thạnh.

HOẠT ĐỘNG (Những việc cần làm để tạo ra thay đổi. VD: Chuẩn bị mặt bằng xây dựng cộng trình,

yêu cầu các cấp chính quyền liên quan thẩm định dự án cấp nước)
Mô tả hoạt động

Thời gian

Ngƣời phụ trách(Họ tên,
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chuyên môn và kinh
nghiệm liên quan, chỉ cần
ghi một lần cho những
người phụ trách nhiều hoạt
động, bao gồm cả ban
quản lý dự án)
Chuẩn bị: dụng cụ, cây giống, đất,
truyền thông, tìm nhân lực.

12/12/2017 – 12/1/2018

Thạch Thị Kim Thanh –
điều phối dự án, với kinh
nghiệm điều phối, truyền
thông các dự án trước đây
của nhóm Vườn Thuốc
Nam.
Đoàn Minh Ân – lương y
với 20 năm kinh nghiệm
chữa bệnh bằng cây thuốc
Nam, xây dựng các vườn
thuốc Nam.
Võ Quốc Lập – kinh
nghiệm trồng, chăm sóc và
hướng dẫn chăm sóc các
vườn thuốc Nam.

Hoạt động 1: trồng phủ xanh
5000m2 đất.

12/12/2017 – 12/1/2018

Hoạt động 2: trồng bảo tồn khu vực
thuốc mẫu gồm 90 loài dược liệu.

14/1/2018

Hoạt động 3: lắp đặt hệ thống tưới.
Hoạt động 4: chia sẻ của lương y về
tình hình dược liệu hiện nay.
Hoạt động 5: thu hoạch cây thuốc.

14/1/2018
14/1/2018

Đoàn Minh Ân

1/2018 - 7/2018

Đoàn Minh Ân

9. Mô tả sự tham gia của cộng đồng đối tƣợng hƣởng lợi mục tiêuvào dự án bằng cách đánh dấu vào
mức độ tham gia tương ứng theo thang tham gia dưới đây.
Mức 1 (Thấp nhất): Công đồng được điều khiển hoàn toàn bởi tổ chức
Mức 2: Cộng đồng tham gia theo dạng hình thức, không có nhiều tác động
Mức 3: Cộng đồng được giao việc bằng thông báo
Mức 4: Cộng đồng được hỏi ý kiến tư vấn và được thông báo
Mức 5: Tổ chức bên ngoài khởi xướng hoạt động và cùng quyết định với cộng đồng
Mức 6: Cộng đồng khởi xướng hoạt động và cùng quyết định với tổ chức bên ngoài
Mức 7 (Cao nhất): Cộng đồng tự khởi xướng hoạt động, tự quyết định và tự tiến hành hoạt
động đó

X

Khuyến khích tổ chức mô tả cách thức cụ thể mà cộng đồng tham gia vào dự án
Vườn thuốc Nam tại Mỹ Thạnh (Long Xuyên, An Giang) được người dân địa phương hiến đất trồng
thuốc, lương y dựa vào nhu cầu của địa phươngquyết định loài cây thuốc cần trồng và vận động, hướng
dẫn người dân địa phương trồng, chăm sóc, thu hoạch. Thuốc sau khi trồng được bào chế tại phòng
thuốc Nam Mỹ Thạnh, sau đó cung cấp miễn phí cho người dân tại đây và các nơi khác.
10. Mô tả sự hợp tác với các bên liên quan tiềm năng để thực hiện dự án
Người dân địa phương: hiến đất trồng thuốc, được lương y hướng dẫn trồng cây thuốc. Quan trọng nhất
là bỏ công chăm sóc để duy trì và phát triển vườn thuốc. Sau đó thu hoạch và trực tiếp dùng thuốc.
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Lương y và phòng thuốc ở địa phương: Quyết định loài cây cần trồng, hướng dẫn người dân cách trồng
và chăm sóc. Phòng thuốc Mỹ Thạnh bào chế thuốc theo hướng dẫn của lương y và cấp phát cho người
dân.
Nhóm Vườn Thuốc Nam: Trung gian kết nối giữa lương y và người dân địa phương với nhà tài trợ, tìm
kiếm nguồn tài trợ, thúc đẩy địa phương phát triển mô hình vườn thuốc, phát triển cơ sở vật chất hạ
tầng.
Nhà tài trợ, Mạnh Thường Quân: Hỗ trợ kinh phí phát triển cơ sở vật chất, là đối tượng mới được sử
dụng thuốc.
11. Mô tả kinh phí của dự án
11.1

Tổng kinh phí dự án (VNĐ):

126,185,000 VNĐ

11.2

Yêu cầu tài trợ từ chương trình:

50,000,000 VNĐ

11.3

Tổ chức bạn đóng góp:

20,965,000 VNĐ

11.4

Kinh phí từ các nhà tài trợ khác (địa phương
đóng góp):

55,220,000 VNĐ

Ngân sách chi tiết: Vui lòng điền vào bảng dưới đây hoặc đính kèm bảng kinh phí chi tiết theo mẫu
của tổ chức, trong đó cần nêu rõ: các hạng mục cần chi tiêu, đơn vị tính, đơn giá, số lượng, thành tiền, các
hạng mục yêu cầu LIN tài trợ.

(Chú ý: Tổ chức đề nghị đang xin tài trợ từ nhiều nơi khác nhau sẽ được ưu tiên, tổ chức có thể quy đổi giá
trị các tài sản như nhân lực, địa điểm, cơ sở vật chất vận động được thành tiền để cho thấy mức độ đóng
góp dễ dàng hơn)
Nhấp đúp vào bảng này để điền, thêm dòng nếu cần thiết

STT

Hạng mục

Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)

Số lượng Thành tiền

LIN tài trợ

TỔNG KINH PHÍ DỰ ÁN
TỔNG KINH PHÍ YÊU CẦU LIN TÀI TRỢ

D. Quản lý dự án
12. Mô tả đánh giá rủi ro dự án và biện pháp đề ra khắc phục
STT

Tình huống rủi ro

Phương án phòng tránh/ giải quyết/ yêu cầu hỗ
trợ từ Quỹ
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1

Không thu thập đủ số lượng cây giống, - Thay thế bằng các loài cây khác
hạt giống cần thiết
- Thay đổi mật độ cây trồng phù hợp
Sự tham gia của TNV thấp

- Lựa chọn công việc phù hợp với mức độ tham
gia của TNV
- Phỏng vấn trực tiếp khi lựa chọn TNV

Đất nhiễm phèn làm cây phát triển kém

Bón vôi, phân vi sinh hạ phèn
Trồng các loài cây thích ứng tốt với đất nhiễm
phèn

Sâu bênh phá hoại cây thuốc

Thực hiện mô hình trồng xen canh cây thuốc
không trồng tập trung một loại để hạn chế sâu
bệnh.

2

3

4

13. Mô tả tính bền vững của dự án (Dự án nâng cao năng lực/nhận thức cho cộng đồng như thế nào để khi

dự án kết thúc, họ vẫn có thể tiếp tục giải quyết thách thức đang đối mặt? Mô hình dự án có thể nhân rộng
hay không?)
Dự án có thể tiếp tục hoạt động nhờ sự tham gia trực tiếp của cộng đồng vào hoạt động quan trọng là
chăm sóc vườn thuốc, ngoài ra kinh phí duy trì thấp. Cùng với kinh nghiệm, kiến thức về thuốc Nam của
lương y ở địa phương giúp cho khả năng duy trì và nhân rộng vườn thuốc được đảm bảo.
Đã nhân rộng 4 vườn thuốc tương tự và có thể lan tỏa thêm vì nhu cầu sử dụng thuốc nam hiện nay
đang lên cao. Giá trị sử dụng của vườn thuốc nói riêng và dược liệu nói chung ngày càng tăng, hiệu quả
của dự án không dừng lại ở những năm đầu mà càng ngày giá trị càng lớn. Nhiều nơi mặc dù có vườn
thuốc nhưng chưa hoàn thiện do thiếu hệ thống tưới cần phải có biện pháp cải thiện tốt hơn.

1.

Phần III – Khác
Làm thế nào bạn biết được về chương trình tài trợ này?
Bản tin hàng tháng của LIN
Email từ LIN
Bạn bè chuyển thông tin
Khác, vui lòng ghi chi tiết:
Web philoinhuan.org và thông
tin từ mạng xã hội.
CÓ

2.

Tổ chức đã từng nhận tài trợ từ Quỹ Cộng Đồng Rút Ngắn
Khoảng Cách?

3.

Tổ chức bạn mong muốn Ban tổ chức chia sẻ thông tin này với
các nhà tài trợ tiềm năng khác?

4.

Bạn đã đọc hướng dẫn đề xuất dự áncủa Ban tổ chức?

KHÔNG
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