ĐỀ XUẤT TÀI TRỢ

Mẫu đề xuất

Cách làm đơn đề nghị tài trợ
Vui lòng điền vào mẫu này. Những bản đề nghị chưa điền đầy đủ sẽ không
được xem xét. Đảm bảo là bạn đã đọc kỹ những yêu cầu và hướng dẫn trong
hai trang sau trước khi điền mẫu này. Những bản đề nghị điền đầy đủ có thể
gửi bằng email (khuyến khích) hoặc bằng bưu điện đến:
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN
180/47 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Email: info@LINvn.org
Điện thoại: 848.3512.0092

Phần I – Thông tin tổ chức của bạn
1.

Tên tổ chức:

Trung tâm Giáo dục Sức khỏe và Phát
triển Cộng đồng Tương Lai (Trung tâm
Tương Lai)

2.

Ngày thành lập:

Tháng 7 năm 2011

3.

Số giấy phép:

Số A989 do Bộ Khoa học và Công nghệ
cấp ngày 2 tháng 8 năm 2011

4.

Địa chỉ:

457/7 Điện Biên Phủ P.3 Q.3 TP.HCM

5.

Số điện thoại:

(08)3991.9367

6.

Website:

tuonglaicentre.org

7.

Nhiệm vụ/ Mục tiêu của tổ chức là gì?
Mục tiêu: Trung tâm Tương Lai họat động nhằm cải thiện chất
lượng cuộc sống trước mắt cũng như lâu dài cho nhóm cư dân
nghèo, thiệt thòi và dễ bị tổn thương bằng cách cung cấp các dịch
vụ xã hội, nâng cao năng lực và vận động chính sách thông qua sự
tham gia của chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân
sự
Nhiệm vụ:
- Nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án về cân bằng giới, quyền
trẻ em, di cư, buôn bán phụ nữ trẻ em, chính sách công,
HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe, xóa đói giảm nghèo và phát triển
cộng đồng.
- Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: tập huấn, đào tạo
nâng cao năng lực, chuyển giao công nghệ, tư vấn, truyền thông,

hội thảo hội nghị và các dịch vụ khoa học công nghệ khác liên
quan đến lĩnh vực cân bằng giới, quyền trẻ em, di cư, buôn bán
phụ nữ trẻ em, chính sách công, HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe,
xóa đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng.
- Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực
hiện các hoạt động hỗ trợ người yếu thế và nâng cao chất lượng
cuộc sống của họ.
8.

Liệt kê các hoạt động chính của tổ chức:
Trung tâm Tương Lai thực hiện 2 hoạt động chính bao gồm:
- Hoạt động Dự án: Trung tâm Tương Lai chuyên thực hiện các
Dự án phát triển như Thúc đẩy thực thi Quyền của trẻ em/thanh
thiếu niên tại các tỉnh thành miền Nam, Việt Nam; Thúc đẩy thực
thi Quyền của trẻ em/thanh thiếu niên tại TP.HCM và thành phố
Bến Tre; Dự án cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi tại TP.HCM;
Thực hành minh bạch và giải trình; Tiếp thị tình yêu thương; Học
bổng nghề cho tương lai, Học bổng Giáo dục cho tương lai.
- Hoạt động Dịch vụ: Trung tâm Tương Lai chuyên thực hiện các
khóa Tập huấn ngắn hạn và Tư vấn – Đào tạo theo yêu cầu cho
cán bộ nhân viên, quản lý của các tổ chức/doanh nghiệp; nghiên
cứu, khảo sát ban đầu, giám sát và lượng giá cho các dự án phát
triển trên mọi miền đất nước liên quan đến các lĩnh vực sinh kế,
giáo dục, xã hội và sức khoẻ theo phương pháp cùng tham gia;
thực hiên các dịch vụ y tế - giáo dục cho cộng đồng.

Phần II – Thông tin liên lạc
1.

Người liên lạc:

Hứa Trọng Hiếu

2.

Vị trí/Chức danh:

Điều phối viên Dự án

3.

Số điện thoại liên lạc:

090.337.5412

4.

Địa chỉ Email:

tronghieu@tuonglaicentre.org

Phần III – Dự án đề xuất tài trợ
1.

Tên dự án:

Đồng hành vượt qua khó khăn trong
học tập

2.

Ngày bắt đầu:

Ngày 15 tháng 12 năm 2014

3.

Ngày kết thúc:

Ngày 30 tháng 06 năm 2015

4.

Mục tiêu của dự án này?
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Cải thiện kết quả và nâng cao năng lực học tập cho 45 em
học sinh Trung học cơ sở (THCS) của các gia đình nhập cư/có hoàn
cảnh khó khăn thuộc địa bàn Quận Tân Phú (Phường Phú Trung và
Tân Thới Hòa) và Quận 8 (Phường 10) TP.HCM.
5.

Ai là người hưởng lợi của dự án này? Vui lòng mô tả (số lượng, nơi
sinh sống và các nhu cầu đặc trưng).
Đối tượng hưởng lợi trực tiếp là 45 em học sinh THCS của các
gia đình nhập cư/có hoàn cảnh khó khăn thuộc địa bàn Quận Tân
Phú (Phường Phú Trung và Tân Thới Hòa) và Quận 8 (Phường 10)
TP.HCM.
Đối tượng hưởng lợi gián tiếp là 12 bạn tình nguyện viên tham
gia vào Đội ngũ Gia sư do Ban quản lý tuyển chọn.
Mô tả địa bàn:
Hiện nay, theo khảo sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân
TP.HCM cho thấy tình hình người tạm trú có thời hạn ở một số
phường và khu vực có nhiều người nhập cư thuộc quận Tân Phú.
Tại phường Phú Trung, báo cáo của UBND phường cho thấy số
nhân khẩu tạm trú diện KT3 chiếm gần một nửa (42,19%) dân số
của phường. Ông Huỳnh Văn Hạnh - phó chủ tịch UBND quận Tân
Phú - cho biết từ khi thành lập quận lượng dân nhập cư đổ về làm
ăn, sinh sống ngày một đông, toàn quận có 13.488 hộ nhưng có
đến 57.189 nhân khẩu thuộc diện KT3. Bên cạnh đó, khu vực
phường 10 quận 8 cũng là một trong những nơi tập trung những
hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn khá nhiều.
Do đời sống kinh tế của các hộ gia đình trong 2 địa bàn này ở mức
thu nhập thấp và ít có điều kiện quan tâm đến vấn đề học tập của
con em nên kết quả học tập cuối năm của các em thường được là
trung bình hoặc yếu. Theo như khảo sát của một số UBND phường
thuộc Quận Tân Phú và Quận 8 thì số lượng các em học lực yếu và
trung bình chiếm khoảng 30% đến 35% số lượng học sinh trong
trường. Hoàn cảnh của các gia đình không đủ điều kiện để cho các
em tham gia vào các lớp bồi dưỡng văn hóa để có thể cải thiện kết
quả học tập. Ngoài giờ học, các em còn phải phụ giúp gia đình
bươn chãi cuộc sống nên ít có thời gian quan tâm đến việc học tập
của mình.
Tuy nhiên, các em học sinh có nguyện vọng là được cải thiện kết
quả học tập của mình để có thể nhận các học bổng do các cá
nhân/đơn vị tài trợ vào đầu mỗi năm học, góp phần giảm bớt gánh
nặng về kinh tế cho gia đình.

6.

Vui lòng mô tả các hoạt động chính của dự án (Bạn có thể đính
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kèm bản mô tả, chúng tôi không giới hạn số lượng từ ngữ):
Hoạt động 1: Xây dựng 1 Đội ngũ Gia sư có đủ năng lực và
phẩm chất đáp ứng nhu cầu cải thiện kết quả học tập của 45
em học sinh thuộc đối tượng hưởng lợi.
Vào tháng thứ 01 của Dự án, Ban quản lý sẽ tuyển chọn 12 bạn
tình nguyện viên tham gia vào Đội ngũ Gia sư hướng dẫn học tập
cho 45 em học sinh thuộc đối tượng hưởng lợi. Thông tin tuyển
chọn tình nguyện viên sẽ được gửi đến trường Đại học Sư phạm,
Đại học KHXH & Nhân Văn TP.HCM là những trường có ưu thế về
phong cách sư phạm và tinh thần cộng đồng cao. Tiêu chí để lựa
chọn tình nguyện viên gồm: (1) Là sinh viên đang theo học năm 3,
năm 4 tại các trường Đại học Sư phạm, Đại học KHXH & Nhân Văn
TP.HCM có kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên; (2) Đam mê
hướng dẫn, làm việc cùng các bạn thiếu niên (3) Có phương tiện đi
lại và sẵn sàng làm việc vào 3 buổi tối (2h/buổi) trong tuần; (4)
Cam kết tham gia đến khi Dự án kết thúc.
Vào tháng thứ 02 của Dự án, Ban quản lý sẽ tổ chức 1 khóa tập
huấn (3 ngày) cho Đội ngũ Gia sư về các chủ đề liên quan đến
Tâm sinh lý lứa tuổi THCS, Phương pháp giáo dục và Kĩ năng làm
việc với các em học sinh ở lứa tuổi này. Khóa tập huấn này nhằm
giúp cho 12 bạn tình nguyện hiểu rõ hơn về công việc và trách
nhiệm của mình đối với các em học sinh. Đồng thời nâng cao năng
lực và phẩm chất cho các bạn tình nguyện để phục vụ cho công tác
hướng dẫn học tập cho 45 em trong thời gian tới.
Hoạt động 2: Triển khai thực hiên công tác cải thiện kết quả
học tập cho 45 em học sinh thuộc đối tượng hưởng lợi.
Vào tháng thứ 02 của Dự án, Ban quản lý sẽ liên hệ với một số
UBND phường thuộc địa bàn Quận Tân Phú (Phường Phú Trung và
Tân Thới Hòa) và Quận 8 (Phường 10) để tìm ra 45 em học sinh
THCS có kết quả học tập yếu hoặc trung bình. Tiêu chí lựa chọn
các em học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 có nhu cầu, nguyện vọng muốn
cải thiện kết quả học tập. Bên cạnh đó, Dự án cũng kêu gọi sự hỗ
trợ hợp tác của các UBND phường trong việc hỗ trợ cơ sở vật chất,
địa điểm để triển khai hiệu quả.
Từ tháng thứ 03 đến tháng thứ 06, Ban quản lý giới thiệu Đội ngũ
Gia sư đến các địa phương để tiến hành công tác cải thiện kết quả
học tập cho 45 em. Đội ngũ Gia sư sẽ dựa trên kết quả học tập của
từng em để xác định được vấn đề cần được cải thiện. Đội ngũ Gia
sư sẽ đến các địa điểm do UBND giới thiệu để theo sát và hướng
dẫn cách thức học cho các em. Từ đó, Đội ngũ Gia sư sẽ cùng các
em xây dựng được kế hoạch học tập để đạt được mục tiêu đã đề
ra. Ban quản lý sẽ giám sát, hỗ trợ cùng Đội ngũ Gia sư trong công
tác cải thiện kết quả học tập cho các em học sinh. Hằng tháng, Đội
ngũ Gia sư sẽ báo cáo công việc của mình cho Ban quản lý. Các
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hoạt động của các lớp học sẽ được truyền thông trên website,
Fanpage của Trung tâm Tương Lai.
7.

Ai là người tham gia trong dự án này? Bao nhiêu người làm việc
toàn thời gian, bán thời gian và tình nguyện viên? Kinh nghiệm liên
quan là gì?
Ban quản lý Dự án gồm: 1 Điều phối viên, 1 Kế toán, 1 Cán bộ
truyền thông làm việc bán thời gian (3 ngày/tuần)
Đội ngũ Gia sư gồm: 12 bạn sinh viên thuộc các trường Sư phạm,
KHXH và Nhân văn TP.HCM làm việc bán thời gian.(3 buổi/tuần)

8.

Làm thế nào bạn có thể đánh giá được sự thành công của dự án?
Dựa vào kết quả học tập của một số môn học trong học kì 2
của các em để xem xét sự thành công của Dự án: Kết quả học tập
học kì 2 của 40 em (chiếm 90% số lượng đối tượng hưởng lợi) cao
hơn học kì 1.
Dựa vào việc lựa chọn 12 bạn Tình nguyện viên có chất lượng
tham gia vào Đội ngũ Gia sư.

Phần IV – Kinh phí dự án
1.

Tổng kinh phí dự án (VND):

37.690.000

2.

Yêu cầu tài trợ từ LIN:

25.830.000

3.

Tổ chức bạn đóng góp:

5.760.000

4.

Kinh phí từ các nhà tài trợ khác:

6.100.000

5.

Trong bảng dưới đây, vui lòng điền chi tiết kinh phí của dự án (Hay
bạn có thể đính kèm bản ngân sách):
CHỈ MỤC

ĐƠN VỊ

SỐ TIỀN
SỐ LƯỢNG TỔNG
TỪNG CHỈ
CHỈ MỤC
MỤC
1. Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ gia sư
6,650,000 đ
1.1 Địa điểm
Phòng/Ngày
2,000,000 đ
2
4,000,000 đ
tập huấn
1.2 Máy
Cái/Ngày
500,000 đ
2
1,000,000 đ
chiếu
1.3 Văn phòng Phần/Người
25,000 đ
8
200,000 đ
phẩm
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1.4 Giải lao
Phần/Người/Buổi
25,000 đ
32
1.5 Backdrop
Cái
650,000 đ
1
2. Triển khai công tác cải thiện kết quả học tập cho học
sinh
2.1 Địa điểm
Phòng/Tháng
1,000,000 đ
8
giảng dạy
2.2 Chi phí
Người/Tháng
720,000 đ
32
giảng dạy
TC
LIN tài trợ

800,000 đ
650,000 đ
31,040,000 đ
8,000,000 đ
23,040,000 đ
37,690,000 đ
25,830,000 đ
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Phần V – Khác
1.

Làm thế nào bạn biết được về vòng tài trợ nhỏ của Trung tâm LIN?





Bản tin LIN NHỊP CẦU
Email từ Trung tâm LIN
Bạn bè chuyển thông tin
Khác, vui lòng ghi chi tiết:

CÓ

KHÔNG

2.

Tổ chức đã từng nhận Quỹ tài trợ nhỏ từ Trung tâm
Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN?

x

3.

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

x

4.

Bạn có đọc hướng dẫn đề xuất tài trợ của LIN?

x

5.

Bạn có hiểu các yêu cầu báo cáo trong trường hợp
tổ chức được tài trợ không?

x

6.

Vui lòng đính kèm các thông tin khác (v.d., mô tả chi tiết dự án, kế
hoạch hành động, giải ngân, hình ảnh và/hay các tài liệu hỗ trợ
khác)
Bảng Mô tả chi tiết hoạt động Dự án + Tiến độ hành động + Ngân
sách đính kèm
Các hình ảnh liên quan đến tập huấn cho trẻ em/thanh thiếu niên
do Trung tâm Tương Lai tổ chức và tài liệu hỗ trợ.
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ĐỀ XUẤT TÀI TRỢ

Hướng dẫn

Để xem nội dung cẩm nang vui lòng truy cập: http://www.tuonglaicentre.org/thuvien/tai-lieu/cam-nang-phap-ly-danh-cho-tre-em-va-thanh-thieu-nien.
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Hướng dẫn làm bản đề nghị
1. Để đạt yêu cầu tài trợ, mẫu đề nghị tài trợ cần được điền đầy đủ.
2. LIN khuyến khích người đề nghị trang trải chi phí hành chính liên quan đến
điều hành dự án và quản lý và/hoặc kết hợp đề nghị tài trợ từ các nguồn
khác bên ngoài.
3. Các đề nghị tài trợ được chấp nhận và được khảo sát ít nhất một lần mỗi
năm.
4. Để nộp đơn đề nghị, gửi email (khuyến khích) hay đường bưu điện về:
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN
180/47 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Email: info@LINvn.org
Điện thoại: 848.3512.0092

5. Bạn sẽ nhận được thư xác nhận đơn đề nghị của bạn đã được nhận trong
vòng năm ngày làm việc.
Quá trình đánh giá đề xuất dự án
1. Đội ngũ LIN sẽ xem xét những hồ sơ đề nghị xem đã đầy đủ và phù hợp
chưa.
2. Những hồ sơ đầy đủ và phù hợp sẽ được chuyển đến ủy ban khảo sát. (chú
ý: LIN tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận và các nhóm tình nguyện làm
việc tại TP Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Các dự án giúp hội nhập các
nhóm và cộng đồng ngoài lề về mặt địa lý, dân tộc, tuổi tác, khuyết tật, gia
cảnh, nghèo đói hay giới tính được ưu tiên)
3. Một ủy ban đánh giá sẽ xem xét các đề nghị phù hợp và có quyết định cuối
cùng, dựa vào các ưu tiên tài trợ và các nguồn tài chính sẵn có.
4. Các dự án thành công sẽ được công bố vào tháng 11/2014 và phải được
hoàn tất trước 12/2015
Người được chọn tài trợ
1. Những người được chọn tài trợ được yêu cầu ký thỏa thuận tài trợ với LIN.
2. Người nhận tài trợ phải báo cáo cho LIN về quá trình của dự án (các đầu ra)
mỗi 6 tháng hoặc khi kết thúc dự án (tùy thời gian dự án). Những thông tin
cập nhật bổ sung, bản tin và/hoặc hình ảnh kỹ thuật số là rất hoan nghênh.
3. Những tài trợ của LIN cần được đề cập trong các báo cáo thường niên, trong
báo cáo tài chính và những văn bản bản thích hợp khác.
4. LIN có thể thăm thực địa hàng năm và hoan nghênh sự hợp tác của bạn.
Lượng giá tài trợ
 Những đề nghị tài trợ phải từ cộng đồng và các nhóm tình nguyện có mục
đích từ thiện và không vì lợi nhuận.
 Cam kết về tạo bình đẳng cơ hội phải được chứng minh.
 Nếu cần thiết, sẵn sàng chia sẻ học hỏi với các tổ chức khác.
 Những đề nghị tài trợ nhiều phía có thể cần thiết dù là những dự án độc lập.
 Các dự án phải được hòan thành trong vòng một năm kể từ ngày bắt đầu.
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Cam kết làm việc trên tinh thần xây dựng quan hệ đối tác với các tổ chức
khác cần được chứng tỏ.
Các bản đề nghị dự án cần rõ ràng, chi tiết, chi phí thực tế và tiến độ rõ
ràng.
Dù vậy, hoặc ngoài khỏan tài trợ, LIN có thể hỗ trợ chuyên môn từ thành
viên hội đồng, tình nguyện viên hoặc nhân viên. (tất nhiên là những người
yêu cầu tài trợ quyết định có chấp nhận đề nghị hỗ trợ hay không).
LIN không tài trợ các yêu cầu có mục đích sau:
- Không có mục đích từ thiện
- Tài trợ các sự kiện gây quỹ
- Các chi phí điều hành (bao gồm lương)
- Những công việc đã được thay thế
- Cá nhân
- Đi ra nước ngoài
- Thúc đẩy các họat động tôn giáo
- Thể thao mà không có yếu tố từ thiện
- Các hoạt động chính trị.
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