
GRANT APPLICATION
Guidelines and Instructions

Phần I – Thông tin tổ chức

1. Tên tổ chức: VIETSEED FOUNDATION INC

2. Ngày thành lập: 13 Feb 2012

3. Số giấy phép: 3453231

4. Địa chỉ: 121 Day Street, Apt 204, San Francisco CA
94131

5. Số điện thoại: U.S +1-408-431-6735

6. Website: http://www.vietseed.org/

7. Nhiệm vụ/ Mục tiêu của tổ chức là gì?

Là cầu nối đến giảng đường Đại học cho các em sinh viên Việt
Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có tiềm năng phát triển
vượt bậc, với mong muốn góp phần vào sự phát triển bền vững
của đất nước bắt đầu từ việc nuôi dưỡng những hạt giống tốt.

8. Liệt kê các họat động chính của tổ chức:

- Cung cấp học bổng tài chính cho sinh viên Vietseed (bằng cách
tìm kiếm những Nhà Tài Trợ, giúp đỡ 400usd hoặc 800usd/năm
cho 1 em sinh viên. Mỗi em sinh viên sẽ nhận được 800usd/năm,
bao gồm 200usd học phí và 600usd sinh hoạt phí (tương đương
50usd/tháng). Mỗi sinh viên sẽ có 1 hoặc 2 Nhà tài trợ.

- Định hướng đào tạo và phát triển kĩ năng cho sinh viên
Vietseed.

Phần II – Thông tin liên lạc

1. Người liên lạc: Nguyễn Đức Thùy Anh

2. Vị trí/Chức danh: Quản lý Dự án

3. Số điện thoại liên lạc: 0983 832 110

4. Địa chỉ Email: anhnguyen2110@gmail.com



Phần III – Dự án đề xuất tài trợ

1. Tên dự án: Đào tạo kỹ năng cho sinh viên nghèo và
có hoàn cành đặc biệt (khiếm thị)

2. Ngày bắt đầu: 20/12/2014

3. Ngày kết thúc: 20/12/2015

4. Mục tiêu của dự án này?

- Định hướng, xây dựng mục tiêu về cuộc sống và sự nghiệp

- Đào tạo và huấn luyện các kĩ năng cần thiết

- Cung cấp những cơ hội thực tế để sinh viên trải nghiệm và hội
nhập.

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).

100 sinh viên xuất sắc Vietseed sinh sống và học tập tại Thành
phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, gặp khó khăn về tài chính nhưng có
tiềm năng và mong muốn tiếp cận những khóa học nâng cao kĩ
năng

Những sinh viên có xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn (mồ côi, gia
cảnh khó khăn về tài chính, khiếm thị,…) thường có nhiều trắc trở
trên con đường vươn tới giấc mơ của mình. Thiếu hỗ trợ tài chính
để đi tiếp con đường học vấn. Thiếu hỗ trợ kỹ năng để hoàn thiện
bản thân. Thiếu cơ hội được đào tạo để nâng cao khả năng hòa
nhập… VietSeed mong muốn là người nâng đỡ bước chân các em,
tạo cho các em những bước đi vững chắc trên con đường dài phía
trước.

6. Vui lòng mô tả các hoạt động chính của dự án (Bạn có thể đính
kèm bản mô tả, chúng tôi không giới hạn số lượng từ ngữ):

Dự án bao gồm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Từ tháng 11/2014 đến hết tháng 12/2014, chuỗi hội
thảo, chương trình huấn luyện về định hướng sự nghiệp và xác
định mục tiêu trong cuộc sống

- Giai đoạn 2: Từ tháng 1/2015 đến hết tháng 11/2015, chuỗi hội
thảo huấn luyện các kĩ năng mềm như: học ngoại ngữ, làm việc
nhóm, quản lí thời gian, giao tiếp thuyết trình, phỏng vấn và viết
CV, 02 hoạt động thực tế và cuộc thi hùng biện tiếng Anh



(Thông tin chi tiết trong file hồ sơ dự án đính kèm)

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?

Hiện nay, VietSeed không có nhân viên toàn thời gian. Tất cả nhân
sự của VietSeed là Tình nguyện viên, những người đã đi cùng
VietSeed từ những ngày đầu tiên mới thành lập (2011) đến bây
giờ.

8. Làm thế nào bạn có thể đánh giá được sự thành công của dự án?

Thông qua 02 chỉ số KPI

Chỉ số KPI về đào tạo

Chỉ số KPI về hiệu quả làm việc

(Thông tin chi tiết trong file hồ sơ dự án đính kèm)

Phần IV – Kinh phí dự án

1. Tổng kinh phí dự án (VND): 91,300,000

2. Yêu cầu tài trợ từ LIN: 50,000,000

3. Tổ chức bạn đóng góp (từ tình nguyện
viên lâu năm):

10,000,000

4. Kinh phí từ các nhà tài trợ khác: 32,600,000

(Chú ý: Người  đề nghị đang xin tài trợ từ nhiều nơi khác nhau sẽ được
ưu tiên)

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 TỪNG
CHỈ MỤC

SỐ LƯỢNG
CHỈ MỤC

TỔNG

Thuê địa điểm, loa,
mic, máy chiếu,… cho
các buổi đào
tạo/huấn luyện

Lần thuê 3,000,000 đ 13 39,000,000 đ

In tài liệu, nước uống Lần 1,600,000 đ 13 20,800,000 đ



cho các buổi đào
tạo/huấn luyện cho
100 sinh viên mỗi lần
Thử thách thực tế

Team Building cho
100 sinh viên

Lần 22,000,000 đ 1 22,000,000 đ

Tổ chức cuộc thi
hung biện tiếng
Anh cho 100 sinh
viên

Lần 9,500,000 đ 1 9,500,000 đ

Tổng kinh phí dự án 91,300,000
LIN tài trợ 50,000,000



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

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)

Tệp đính kèm bao gồm:

01 thư ngỏ

01 hồ sơ Dự án đào tạo kỹ năng cho sinh viên

01 Dự trù kinh phí chi tiết

01 hồ sơ sinh viên Vietseed năm học 2014-2015


