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 bằng email
tới narrowthegap@linvn.org , đặt tiêu đề với cấu trúc: “Nộp đề xuất dự án Vòng 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:

8/11

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: Vui lòng nêu rõ
Khác: Vui lòng nêu rõ
Khác: Vui lòng nêu rõ

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

9.

1.

Tên tổ chức:

Viện Social Life

2.

Năm thành lập:

2016

3.

Địa chỉ:

190B, Trần Quang Khải, Quận 1, TP HCM

4.

Website của tổ chức
hoặc Trang thông tin

Sociallife.vn

5.

Người đại diện:

Nguyễn Đức Lộc

6.

Vị trí/Chức danh:

Trưởng nhóm nghiên cứu

7.

Số điện thoại:

0983634482

8.

Địa chỉ email:

thanh.loc3@gmail.com

http://www.philoinhuan.org/to-chuc/vien-social-life

Nhiệm vụ/ Mục tiêu của tổ chức là gì?
-

Mục tiêu dài hạn: Nghiên cứu, phản đời sống người nhập cư tại đô thị, qua đó thúc đẩy các tổ
chức xã hội trong việc tham gia hỗ trợ cho người nhập cư tại đô thị.

-

Mục tiêu ngắn hạn:
 Hỗ trợ người nhập cư ở đô thị tiếp cận được với hệ thống dịch vụ xã hội hiện co`
 Kết nối, huy động nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ người nhập cư ở đô thị hội nhập và thích
nghị với cuộc sống ở không gian mới
 Tăng cường ý thức và trách nhiệm xã hội đối với cá nhân, nhóm và cộng đồng.

10.

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

Nhóm Socail life có một số kinh nghiệm triển khai hoạt động /dự án sau:
STT

Dự án / hoạt động

Thời gian thực hiện

Một số kết quả chính

và đơn vị hỗ trợ
1

2

-

Tập huấn thái độ
sống và giá trị lao
động

Tháng 7/2015

Tư vấn thiết kế nhà
trẻ cho công nhân
công ty TNHH Eland

Đang thực hiện



2000 công nhân được tập huấn



Nhà trẻ cho con em công nhân
công ty với quy mô 500 trẻ

Công ty URC – khu
công nghiệp Việt Nam
- Singapore

Kinh nghiệm Ban quản lý dự án:
STT

Họ và Tên

Vị trí

Một số kinh nghiệm liên quan

1

Nguyễn Đức Chủ nhiệm 
Lộc
dự án

Nghiên cứu viên chính “những cuộc đời trẻ thơ” (Young
lives) của trường Đại học Oxford – Vương quốc Anh



Trưởng nhóm nghiên cứu Social life



Chủ biên bộ sách Đời sống xã hội Việt Nam đương đại
(đã xuất bản 2 tập, tập 3 sắp xuất bản)



Tổ chức nghiên cứu điều tra mức sống, mức độ tiếp cận
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phúc lợi xã hội cho người nhập cư tại tỉnh Bình Dương và
thành phố Hồ Chí Minh


Vũ Khắc
Tiệp

Người hỗ
trợ

Tổ chức khóa học mùa hè – trại viết bài báo khoa học
cho các nghiên cứu viên trẻ trong phạm vi nghiên cứu về
người trẻ, nhập cư tại đô thị.

 Điều phối viên chương trình Phát triển vùng Đăk R'lấp
 Tầm Nhìn Thế Giới Việt Nam
 Kinh nghiệm làm việc: 5 năm làm công tác phát triển
cộng đồng, phụ trách triển khai, quản lý và điều phối các
dự án về phát triển cộng đồng tại Bắc Bình, Bình thuận
và Đăk R'lấp, Đăk Nông

Lê Anh Vũ

thành viên
dự án



Cộng tác viên dự án Dự án“Cơ chế chia sẽ lợi ích tại
vườn quốc gia Kon Ka Kinh – tỉnh Gia Lai.



Tham gia dự án “nâng cao khả năng sử dụng máy tính
và kỹ năng truy nhập internet công cộng tại Việt Nam”
với vai trò tập huấn viên chuyên đề “ kỹ năng vận động
và truyền thông vận động” ở khu vực Tây Nam Bộ, Tây
Nguyên và duyên hải miền Trung năm 2013 – 2014



Phó trưởng nhóm đánh giá giữa kỳ dự án “nâng cao khả

năng sử dụng máy tính và kỹ năng truy nhập internet
công cộng tại Việt Nam” tại Bình Phước và Daknong năm
2014



Thành viên chính nhóm tư vấn điều tra cơ bản kinh tế xã hội dự án khu tưới Phước Hòa – Long An năm 2013



Giảng dạy và tổ chức thực hành thực tập Phát triển cộng
đồng cho sinh viên ngành CTXH – Trường Đại học Thủ
Dầu Một từ 2014 đến nay.

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

XÂY DỰNG MẠNG LƢỚI DỊCH VỤ XÃ HỘI HỖ TRỢ
CÔNG NHÂN NHẬP CƢ

2. Ngày bắt đầu:

1/11/2017

3. Ngày kết thúc:

30/5/2018

4.

Khu Nhà trọ Trung Kiên II, khu phố Bình Phước A, phường
Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương

5.

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

cho mỗi chấm đầu dòng bên dưới)


Cộng đồng mà dự án hướng đến:

khu trọ Trung Kiên II ở Khu phố Bình Phước A, phường
Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương có 500 phòng trọ
với 1508 công nhân nhập cư, khu trọ gần các công ty xí
nghiệp sản xuất về giày, gỗ, hóa chất, bột mì như Công ty
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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:

Highway, công ty Phước An, công ty Bình Thạnh, công ty
Đức Lợi 2
- Thiếu thông tin về các dịch vụ hỗ trợ phúc lợi xã hội đối
với bản thân và gia đình.
- Đời sống tinh thần nghèo nàn, thiếu những hoạt động
sinh hoạt cộng đồng lành mạnh bổ ích, công nhân chưa có
sự gắn kết với người khác trong khu trọ.
- Chưa thống nhất được những quy định chung trong khu
trọ nên dễ dẫn đến mâu thuẫn và mất đoàn kết.

- Tập huấn công nhân và chủ nhà trọ cùng với các đơn vị
cung cấp dịch vụ cách sử dụng và đánh giá các điểm hỗ trợ
dịch vụ bằng phần mềm ican.com.vn
- Kết nối mạng lươi chuyên gia với công nhân thông quan
việc xây dựng thông tin tư vấn trực tuyến
- Xây dựng bộ tiêu chí nhà trọ thân thiện, phù hợp với nhu
cầu công nhân và giới thiệu các địa chỉ tin cậy trên hệ
thống Ican.com.vn
Công nhân, chủ nhà trọ hiểu và sử dụng được phần mềm
Ican.com.vn để có thể kết nối nguồn lực hỗ trợ dịch vụ xã
hội đối với công nhân
- Thiết lập được kênh tư vấn tâm lý,hôn nhân – gia đình,
pháp luật, tài chính trực tuyến trên phần mềm Ican.com.vn
- Xây dựng được bộ tiêu chí nhà trọ thân thiện, phù hợp với
nhu cầu công nhân và được 03 nhà trọ trong khu vực áp
dụng
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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?)
-

Cộng đồng mà dự án hướng đến là khu trọ Trung Kiên II ở Khu phố Bình Phước A, phường
Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương có 500 phòng trọ với 1508 công nhân nhập cư,
khu trọ gần các công ty xí nghiệp sản xuất về giày, gỗ, hóa chất, bột mì như Công ty
Highway, công ty Phước An, công ty Bình Thạnh, công ty Đức Lợi 2

-

Người hưởng lợi trực tiếp: công nhân và chủ nhà trọ cùng mạng lưới dịch vụ xã hội có liên
quan

-

Người hưởng lợi gián tiếp: 1/- Gia đình và người thân của công nhân nhập cư; 2/ sinh viên
tham gia làm cộng tác viên dự án - và 3/- Các tổ chức đoàn thể địa phương

Nhóm nghiên cứu Social life có kinh nghiệm nhiều năm trong việc nghiên cứu về đời sống công
nhân và hệ thống phúc lợi xã hội liên quan đến công nhân nên có thể hiểu rõ được nhu cầu và
những thách thức mà công nhân nhập cư đang gặp phải.
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)
-

Thách thức 1: Thiếu thông tin về các dịch vụ hỗ trợ phúc lợi xã hội đối với bản thân
và gia đình.
Nguyên nhân: Các tổ chức hỗ trợ công nhân thường bố trí không gần nơi ở của họ nên rất khó
để công nhân tiếp cận. Công nhân thường làm việc cả tuần và không có thời gian để tìm hiểu
cũng như có thể kết nối được với các dịch vụ xã hội. Các đơn vị cung cấp dịch vụ xã hội chính
thức và phi chính thức có ít thông tin về nhu cầu của công nhân và chưa kết nối thành một
mạng lưới. Chưa có nhiều mạng lưới kết nối thông tin đáp ứng các nhu cầu của công nhân
Hậu quả: Công nhân nhập cư không sử dụng được những dịch vụ xã hội mà họ được hỗ trợ mà
chủ yếu dựa vào mạng lưới đồng hương và thân tộc, thậm chí phả dựa vào những dịch vụ
không hợp pháp như cho vay nặng lãi khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

-

Thách thức 2: Đời sống tinh thần nghèo nàn, thiếu những hoạt động sinh hoạt cộng
đồng lành mạnh bổ ích, công nhân chƣa có sự gắn kết với ngƣời khác trong khu trọ.
Nguyên nhân: Đa phần công nhân tại khu trọ khi làm việc xong thường dành thời gian để ngủ,
trò chuyện, nhậu nhẹt hoặc lên mạng mà hầu như không tham gia vào các hoạt động sinh hoạt
cộng đồng do không có người tổ chức hoặc không có thông tin
Hậu quả: Đời sống tinh thần của công nhân nghèo nàn và dễ sa vào các thói quen sinh hoạt
không tốt như nhậu. Công nhân không có không gian để giải tỏa stress, tái tạo năng lượng để
có thể làm việc tốt hơn

-

Thách thức 3: Chƣa thống nhất đƣợc những quy định chung trong khu trọ nên dễ dẫn
đến mâu thuẫn và mất đoàn kết.
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Nguyên nhân: Mặc dù khu trọ cũng có nội quy nhưng nội dung không dựa trên sự bàn bạc
thống nhất giữa các bên liên quan như công nhân, chủ nhà trọ và chính quyền địa phương nên
có những điểm chưa phù hợp và chưa được công nhân tuân thủ trong thực tế
Hậu quả: Giữa các phòng trọ do thói quen sinh hoạt khác nhau, giờ giấc làm việc khác nhau và
chưa có sự thống nhất chung về những nội quy nên dẫn đến tình trạng “bằng mặt không bằng
lòng” là nguyên nhân dễ dẫn đến mâu thuẩn
Từ thực trạng trên, nếu những tồn tại, hạn chế không được giải quyết sẽ tiếp tục làm cho đời
sống của công nhân nhập cư ở đô thị sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức. Điều này, không
chỉ ảnh hưởng đến công nhân mà còn tác động đến trật tự xã hội của khu vực họ đang tam trú.
Những kết quả về đánh giá nhu cầu và xác định thách thức được nhóm nghiên cứu thực hiện
bằng phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia của cộng đồng (PRA). Đây chính là một
trong những cơ sở quan trọng để nhóm quyết định đề xuất dự án Hỗ trợ công nhân nhập cƣ
kết nối dịch vụ xã hội và sinh hoạt cộng đồng với niềm tin ươm tạo ra những hạt giống
tốt để từ đó nhân rộng ra thành hàng trăm, hàng nghìn hạt giống có chất lượng.
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 mục này 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 hạn đạt được hay
không? Mục tiêu ngắn hạn đạt được có giải quyết được vấn đề đặt ra ban đầu hay không?)

MÔ TẢ

CHỈ SỐ KIỂM TRA
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)

Dự án góp phần giúp công nhân kết nối với cách dịch vụ xã hội và sinh hoạt cộng đồng. Từ đó, nâng
cao năng lực và tăng cường khả năng hội nhập, thích ứng với đời sống ở đô thị của công nhân và gia
đình của họ
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)

1. Nâng cao năng lực nhận diện bản
thân và cách thức khởi nghiệp

-

-

30 sinh viên được tập huấn kỹ
năng nhận diện bản thân và
con đường phát triển nghề
nghiệp
Khoảng 500 sinh viên được
tiếp cận kinh nghiệm khởi đầu
sự nghiệp của chuyên
gia/doanh nghiệp

-

Khảo sát đầu kỳ và
cuối kỳ dự án
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Dự án hướng tới giúp cho công nhân
và gia đình dễ dàng tiếp cận với các
thông tin về phúc lợi xã hội, hướng
tới cải thiện an sinh cho công nhân
và gia đình của họ góp phần ổn định
và phát triển xã hội.

- Kết nối với các đơn vị cung cấp
dịch vụ để có thể hỗ trợ tốt hơn cho
công nhân

- 30 % công nhân trong khu trọ
có thể sử dụng được phần mềm
Ican.com.vn
- Số buổi tuyên truyền tập huấn
- Số hoạt động mà các câu lạc bộ
triển khai.

-

- Tồ chức được các hoạt động sinh hoạt cộng đồng nhằm nâng cao
năng lực của công nhân như:

40 đơn vị cung cấp dịch vụ
tham gia

06 buổi tập huấn; 04 kênh tư
vấn pháp luật, tâm lý, hôn
nhân gia đình, sức khỏe, tài
chính trực tuyến miễn phí

- Kiểm tra qua lượt truy
cập phần mềm
- Bảng kiểm trực tiếp tại
khu trọ
- Thống kê số lượt người
tham gia các buổi tập huấn
và các câu lạc bộ
- Lượng giá đầu vào và
đầu ra
- Lượt truy cập trên trang
web
- Danh sách đăng lý tham
gia
- Danh sách đăng ký
- Ý kiến đánh giá của
người tham dự

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)

- 30% công nhân trong khu trọ có
thể sử dụng được phần mềm
Ican.com.vn
- 30 chủ nhà trọ tham gia sử dụng
được phần mềm Ican.com.vn

-

Mức độ sử dụng dịch vụ và ý
kiến đánh giá dịch vụ

Mức độ sử dụng dịch vụ và ý
kiến đánh giá dịch vụ
Thiết lập được kênh tư vấn tâm
Mức độ hài lòng của người được
lý,hôn nhân – gia đình, pháp luật, tài cung cấp dịch vụ
chính trực tuyến trên phần mềm
Ican.com.vn
- Xây dựng được bộ tiêu chí nhà trọ - Mức độ đồng ý của công nhân
thân thiện, phù hợp với nhu cầu
và chủ nhà trọ
công nhân và được 03 nhà trọ trong
khu vực áp dụng.
- Tổ chức 06 buổi tuyên truyền và
Số lượng người tham gia
tập huấn về:
+ Tập huấn cách sử dụng phần mềm
Ican.com.vn đối với công nhân, chủ
nhà trọ và các đơn vị cung cấp dịch
vụ
+ Tập huấn cách thức triển khai bộ
tiêu chí nhà trọ thân thiện đối với

-

Thống kê số lượng và
ý kiến đánh giá

-

Thống kê số lượng và
ý kiến đánh giá

-

Phỏng vấn, đánh giá
hiệu quả của dự án

-

Điểm trung bình đánh
giá theo thang đo
Likert
Thống kê số lượng và
ý kiến phản hồi

-

-
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chủ nhà trọ
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,
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)

Hoạt động 1:
Xây dựng web và truyền thông ý
nghĩa dự án
Hoạt động 2:
Tập huấn công nhân và chủ nhà trọ
cách sử dụng và đánh giá các điểm
hỗ trợ dịch vụ bằng phần mềm
ican.com.vn
Tập huấn 03 buổi
Hoạt động 3:

Tháng 11/2017

Tháng 12/2017

Tháng 1/2018

- Kết nối và tổ chức tập huấn các
đơn vị cung cấp dịch vụ cách sử
dụng và đánh giá các điểm hỗ trợ
dịch vụ bằng phần mềm ican.com.vn
Tập huấn 01 buổi
Hoạt động 4:

Xây dựng web và truyền
thông ý nghĩa dự án
- Tập huấn công nhân và
chủ nhà trọ cách sử dụng
và đánh giá các điểm hỗ
trợ dịch vụ bằng phần
mềm ican.com.vn

- Tập huấn các đơn vị cung
cấp dịch vụ cách sử dụng
và đánh giá các điểm hỗ
trợ dịch vụ bằng phần
mềm ican.com.vn

Tháng 1-5/2018

- Tổ chức kênh tư vấn tâm lý,hôn
nhân – gia đình, pháp luật, tài chính
trực tuyến trên phần mềm
Ican.com.vn
Hoạt động 5:

Tháng 2 -4/2018

- Xây dựng bộ tiêu chí nhà trọ thân
thiện, phù hợp với nhu cầu cảu công
nhân
9. Mô tả sự tham gia của cộng đồng đối tƣợng hƣởng lợi mục tiêu vào dự án bằng cách đánh dấu
vào mức độ tham gia tương ứng theo thang tham gia dưới đây.
Mức
Mức
Mức
Mức
Mức
Mức

1 (Thấp nhất): Công đồng được điều khiển hoàn toàn bởi tổ chức
2: Cộng đồng tham gia theo dạng hình thức, không có nhiều tác động
3: Cộng đồng được giao việc bằng thông báo
4: Cộng đồng được hỏi ý kiến tư vấn và được thông báo
5: Tổ chức bên ngoài khởi xướng hoạt động và cùng quyết định với cộng đồng
6: Cộng đồng khởi xướng hoạt động và cùng quyết định với tổ chức bên ngoài

x
x
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Mức 7 (Cao nhất): Cộng đồng tự khởi xướng hoạt động, tự quyết định và tự tiến hành hoạt
động đó
Khuyến khích tổ chức mô tả cách thức cụ thể mà cộng đồng tham gia vào dự án
Cộng đồng tham gia vào dự án ở các công đoạn của dự án gồm:
-

Bước lập đề xuất dự án: Khi xây dựng đề xuất dự án này, công nhân tại khu trọ được thao khảo
ý kiến về nhu cầu và mong muốn về dịch vụ xã hội và sinh hoạt cộng đồng. Bên cạnh đó, các
chủ nhà trọ và các đơn vị cung cấp dịch vụ xã hội được tham gia thảo luận và bàn bạc cách
thức để tiếp cận và triển khai các hoạt động của đơn vị mình đối với công nhân được tốt hơn

-

Bước trình bày đề xuất dự án: Công nhân được tham gia vào nhóm trình bày dự án trước nhà
tài trợ để bảo vệ ý tưởng của mình và điều chỉnh những nội dung khác cho phù hợp dựa trên ý
kiến của chuyên gia, đơn vị

-

Bước triển khai thực hiện dự án: Được chia sẻ và góp ý vào quá trình tổ chức, triển khai các
hoạt động của dự án dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia cố vấn.

-

Bước đánh giá và kết thúc dự án: Được tham gia và thực hiện quá trình đánh giá giữa kỳ và kết
thúc dự án.

10. Mô tả sự hợp tác với các bên liên quan tiềm năng để thực hiện dự án
Dự án dự kiến phối hợp với các đối tác sau:
-

-

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Bình Chuẩn:


Góp ý về tính khả thi, điều kiện triển khai và tính bền vững của dự án



Hỗ trợ cộng tác viên thực hiện các hoạt động của dự án



Hỗ trợ một phần cơ sở vật chất khi tổ chức hoạt động tại khu trọ

Khoa Công tác xã hội – Đại học Thủ Dầu Một:


Tuyển chọn sinh viên có khả năng để tham gia vào dự án



Lồng ghép hoạt động và kết quả của dự án vào chương trình thực hành, thực tập phát triển
cộng đồng của khoa và nhân rộng mô hình khi có điều kiện.

11. Mô tả kinh phí của dự án
11.1

Tổng kinh phí dự án (VNĐ):

246.520.000đ
Hai trăm bốn sáu triệu năm trăm hai chục nghìn đồng chẵn

11.2

Yêu cầu tài trợ từ chương trình:

48.200.000đ
Bốn mươi tám triệu hai trăm mười nghìn đồng chẵn

11.3

Tổ chức bạn đóng góp:

192.000.000
Một trăm chín hai triệu đồng chẵn
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11.4

Kinh phí từ các nhà tài trợ khác:

6.500.000đ
Sáu triệu năm trăm nghìn đồng

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)
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ĐỀ XUẤT DỰ ÁN
TT
Hạng mục
A. Chi phí hoạt động
HĐ 1. Xây dựng phần mềm
1.1.
1.2

Chi phí thiết kế
Chi phí tư vấn

Đơn vị

1000/phần
mềm

1000/người

Đơn giá

Số lượng

140000
10000

1
4

Thành tiền
LIN tài trợ
Social Life
Chủ trọ
234520
48020
180000
6500
180000
180000
14000
4000

140000
40000

HĐ 2. Tập huấn công nhân và chủ nhà trọ cách sử dụng và đánh giá các

điểm hỗ trợ dịch vụ bằng phần mềm ican.com.vn
2.1.
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Hội trường
Máy chiếu
Chuyên gia
In ấn bacdrop
In ấn tài liệu phát tay
Hoa và quà tặng lưu niệm
Hỗ trợ hậu cần

1000/ngày
1000/ngày
1000/người
1000/m2
1000/cuốn
1000/phần
1000/ngày

2000
600
500
40
10
200
300

3
3
3
8
30
6
1

Tập huấn
công nhân và11420
chủ nhà trọ cách sử dụng và đánh giá cá
11420
6000
6000
1800
1800
1500
1500
320
320
300
300
1200
1200
300
300

HĐ 3. Kết nối và tổ chức tập huấn các đơn vị cung cấp dịch vụ cách sử

dụng và đánh giá các điểm hỗ trợ dịch vụ bằng phần mềm ican.com.vn
3.1
Hỗ trợ chuyên gia
1000/ngày
3000
12
3.2
Văn phòng phẩm
1000/ngày
900
12
3.3
Giải khát
1000/ngày
1800
12
3.4
Hỗ trợ hậu cần
1000/ngày
2400
12
HĐ 4. Tổ chức kênh tƣ vấn tâm lý,hôn nhân – gia đình, pháp luật, tài chính

trực tuyến trên phần mềm Ican.com.vn

4.1
Hỗ trợ chuyên gia
1000/lượt
50
200
4.2
Quà lưu niệm
1000/phần
200
4
HĐ 5. Xây dựng bộ tiêu chí nhà trọ thân thiện, phù hợp với nhu cầu công nhân
Xây dựng công cụ khảo sát định
5.1
lượng
1000/công cụ
2000
1
Xây dựng công cọ khảo sát định
5.2
tính
1000/công cụ
500
4

12000
6000
1800
1800
2400

12000
6000
1800
1800
2400

10800
10000
800
20300

10800
10000
800
13800

2000

2000

2000

2000

6500
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Hỗ trợ người trả lời
Hỗ trợ điều tra viên
Văn phòng phẩm
Thuê phòng sinh hoạt cộng
5.6
đồng
5.7
Chi phí lắp wifi
B. Chi phí quản lý
1
Phụ cấp ban quản lý dự án
2
VPP, thư tín, in ấn báo cáo
5.3
5.4
5.5

Tổng kinh phí đề xuất

1000/người
1000/người
1000/ngày

50
400
300

150
5
1

7500
2000
300

1000/tháng
1000/tháng

1000
300

5
5

1000/tháng
1000/tháng

1800
200

6
6

5000
1500
12000
10800
1200
246520

7500
2000
300
5000
1500
12000
10800
1200
48020

192000

6500
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ĐỀ XUẤT DỰ ÁN
D. Quản lý dự án
12. Mô tả đánh giá rủi ro dự án và biện pháp đề ra khắc phục
-

Một số rủi ro và cách thức khắc phục:


Công nhân tham gia vào dự án nhƣng bỏ giữa chừng.



Ngay từ đầu dự án, nhóm sẽ cố gắng thúc đẩy truyền thông để công nhân, chủ nhà trọ và các
đơn vị cung cấp dịch vụ xã hội hiểu rõ được lợi ích khi tham gia vào mạng lưới chia sẻ thông
qua Ican.com.vn. Ngoài ra, dự án sẽ có những phần quà hỗ trợ công nhân khi họ tham gia
tích cực vào việc chia sẻ, đáng giá trên phần mềm. Hình thức là quy ra điểm để đổi thưởng



Phối hợp với chủ nhà trọ trong việc triển khai hệ thống tiêu chí đánh giá nhà trọ thân thiện và
tuân thủ nội quy khu trọ với những hình thức xử phạt và khen thưởng thông qua việc đánh giá
hàng tháng.



Sự tham gia và hỗ trợ của chuyên gia/doanh nghiệp/tổ chức xã hội không đạt như kỳ vọng.

Nhóm cố gắng khai thác triệt để sự hỗ trợ của Đoàn phường và lực lượng tình nguyện viên là
sinh viên khoa Công tác xã hội – Trường Đại học Thủ Dầu Một. Ngoài ra, nhóm có thể vận
dụng sự hỗ trợ từ các chuyên gia/doanh nghiệp/tổ chức xã hội là đối tác của Khoa chủ quản.
Bên cạnh đó, các chuyên gia, tổ chức đối tác của LIN cũng là những địa chỉ tin cậy đối với dự
án này.

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?)
Là một dự án hướng tới an sinh xã hội cho công nhân tại các khu công nghiệp, dự án luôn chú trọng tới
tính bền vững và nhân rộng. Với việc thiết lập phần mềm ứng dụng cung cấp thông tin về nhà ở, sẽ
giúp cho công nhân và người lao động dễ dàng tiếp cận với thông tin về dịch vụ xã hội một cách tốt
nhất, mang lại sự ổn định về nơi ở cho công nhân. Bên cạnh đó, dự án chú trọng tới các hoạt động
lượng giá và cập nhật thường xuyên thông tin về dịch vụ xã hội, giúp công nhân và người lao động có
được những thông tin mới nhất và chính xác nhất.
Bên cạnh việc cung cấp thông tin về dịch cho công nhân và người lao động, dự án còn hướng tới nhân
rộng ứng dụng trong việc cung cấp thông tin về các dịch vụ phúc lợi xã hội khác như y tế, giáo dục, an
sinh xã hội, tư vấn pháp luật ..., đồng thời đối tượng hướng tới là công nhân nhập cư thiếu thông tin về
các dịch vụ xã hội
Dự án hướng tới xây dựng cơ chế phản hồi từ các bên liên quan và người sử dụng dịch vụ, để từ đó có
những điều chỉnh phù hợp, đáp ứng nhu cầu thay đổi. Từ đó cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất và
hiệu quả nhất.

Phần III – Khác
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1.

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:
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 án của Ban tổ chức?

KHÔNG
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