
Cách làm đơn đề xuất dự án 

Vui lòng hoàn tất Mẫu Đề xuất Dự án của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng 

LIN. Chúng tôi đề nghị bạn đọc kỹ các hướng dẫn điền đơn từ trang số 5 trước khi điền 

đơn này. Nếu bạn cần hỗ trợ hay nếu bạn không hiểu bất kỳ điều khoản nào, vui lòng 

liên hệ đội ngũ LIN để được hướng dẫn cụ thể. 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 I/2016 - 

Tên Tổ Chức” trước 17 giờ chiều ngày 08/04/2016. VUI LÒNG GIỮ MỘT BẢN SAO 

MẪU ĐƠN ĐỀ XUẤT CỦA TỔ CHỨC BẠN. 

  

Ngày đề xuất: 08/04/2016 

  

Danh sách tài liệu gửi về LIN (Vui lòng đánh dấu x vào tài liệu mà tổ chức gửi) 

Tài liệu (x) 

Đề xuất dự án  x 

Ngân sách chi tiết (điền trực tiếp trong đơn) x 

Hoạt động chi tiết (điền trực tiếp trong đơn) x 

Kế hoạch theo dõi và đánh giá dự án (điền trực tiếp trong đơn) x 

Khung logic  

Khảo sát đánh giá nhu cầu  

Báo cáo dự án tương tự trước đây  x 

Báo cáo dự án thử nghiệm  

Hình ảnh (đính kèm trong “Báo cáo dự án tương tự trước đây”) x 

Khác: Giáo án đã dạy tại mô hình lớp học trước đây x 

Khác: Vui lòng nêu rõ  

Khác: Vui lòng nêu rõ  

  

Phần I – Thông tin tổ chức của bạn  

1. Tên tổ chức: CLB Tình Nguyện Bé Khỏe Bé 

Ngoan 

2. Ngày thành lập: 12/8/2013 

3. Số giấy phép:   

4. Địa chỉ: 217 Hồng Bàng Phường 11 Quận 

5 TPHCM 

5. Số điện thoại: 0938788096 

6. Website của tổ chức: clbbekhoebengoan.blogspot.com 



7. Trang thông tin tổ chức trên philoinhuan.org:  

http://www.philoinhuan.org/npo/in

dex/healthy-children,-happy-

children 

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

 Giáo dục kiến thức sức khỏe, đời sống cho trẻ em lưu trú tại các bệnh viện 

nhằm giúp bệnh nhi biết thực hành tốt các phương pháp phòng chống 

bệnh tật cơ bản 

 Hỗ trợ, giáo dục truyền thông kiến thức sức khỏe cho người thân bệnh nhi 

 Tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện 

nâng cao kỹ năng, rèn luyện đạo đức, phát huy tinh thần cống hiến cho xã 

hội cần có của thanh niên 

9. Liệt kê các hoạt động chính của tổ chức: 

 Tổ chức các lớp học hàng tuần cung cấp kiến thức y khoa, kiến thức phổ 

thông, kỹ năng sống, giáo dục tâm lý cho các bệnh nhi đang điều trị ở BV 

Nhi Đồng 1, BV Nhi Đồng 2, Trung Tâm Xương Thủy Tinh, mái ấm GARY 

 Tổ chức chương trình gây quỹ hỗ trợ chi phí điều trị cho các bệnh nhi có 

hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo 

 Tổ chức chương trình sinh hoạt vui chơi, phát quà cho các trẻ em và phụ 

huynh vào các dịp lễ, tết 

 Tổ chức diễn đàn, hội thảo tư vấn tâm lý bệnh nhi, kỹ năng chăm sóc, kỹ 

năng giao tiếo do các giảng viên của Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí 

Minh và các đơn vị khác cho thành viên CLB và thanh niên trên địa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh 

Phần II – Thông tin liên lạc 

1. Người liên lạc: Nguyễn Phúc Huy 

2. Vị trí/Chức danh: Chủ Nhiệm CLB 

3. Số điện thoại liên lạc: 01655234664 

4. Địa chỉ Email: phuchuy360@gmail.com 

Phần III – Dự án đề xuất tài trợ  

1. Tên dự án: Mô hình lớp học và mạng lưới kết nối thân 

nhân bệnh nhi tại BV Truyền máu – Huyết 

học TP. HCM, cơ sở Phạm Viết Chánh 



2. Ngày bắt đầu:  5/9/2016 

3. Ngày kết thúc:  1/6/2017 (kết thúc giai đoạn 1) 

4. Tóm tắt dự án (Tóm tắt dự án trong vòng tối đa 3 câu: Nêu vấn đề (vấn đề gì, xảy ra 

với ai, ở đâu, khi nào), Nêu giải pháp hay hoạt động chính để giải quyết vấn đề, Nêu kết 

quả mong đợi)  

Các bé bệnh nhi đang điều trị tại khoa Nhi 1, 2 ở bệnh viện Truyền máu huyết học 

(BV TMHH) phải ở nội trú trong bệnh viện lâu dài, tuổi thơ các bé gắn liền với bệnh 

tật, kim tiêm, bông băng; bên cạnh đó, các thân nhân bệnh nhi luôn cần có nhu cầu 

hiểu rõ hơn, được giải thích tốt hơn về bệnh tật của con em và một số trường hợp 

gặp khó khăn về kinh phí điều trị tốn kém cho bệnh lý ung thư máu. Vì thế, câu lạc bộ 

(CLB) Bé khỏe bé ngoan muốn đem lại kiến thức, môi trường sinh hoạt cho các em 

bằng việc mở lớp học định kỳ cho bé, là cầu nối tiếng nói giữa nhân viên y tế và thân 

nhân bệnh nhi để truyền đạt kiến thức cần thiết đến thân nhân, làm cầu nối giữa 

mạnh thường quân và các trường hợp cần được hỗ trợ. CLB hy vọng nhờ việc mở 

lớp học, các em có thái độ vui vẻ, tích cực hơn với môi trường bệnh viện và căn 

bệnh của mình để nâng cao kết quả điều trị, các bậc phụ huynh hiểu rõ tình trạng 

sức khỏe của con để hợp tác tốt hơn với bác sĩ và có thêm một nguồn hỗ trợ tin cậy 

về mặt vật chất, tinh thần từ câu lạc bộ trong hành trình chữa bệnh cho con. 

5. Phân tích nhu cầu/vấn đề và giải thích ngắn gọn làm thế nào đề xuất dự án này 

sẽ đáp ứng được nhu cầu hoặc giải quyết vấn đề đó (Nếu có, vui lòng gửi kết quả 

khảo sát đánh giá nhu cầu và/hoặc báo cáo kết quả dự án thử nghiệm hoặc dự án 

tương tự trước đây) 

Đa số các bé bệnh nhi phải nằm viện lâu dài vì các đợt hóa trị, và các em có tình 

trạng suy giảm miễn dịch do bệnh máu ác tính. Các em không thể sinh hoạt, học 

tập, vui chơi trong điều kiện tiếp xúc bình thường như trẻ em đồng trang lứa khỏe 

mạnh vì dễ bị nhiễm trùng chéo, tổng trạng suy kém. Điều trị ung thư máu cũng là 

một việc tốn kém và lâu dài, đôi khi các bác sĩ trong nước cần gửi các em đi nước 

ngoài nếu muốn tiếp cận phương pháp điều trị hiệu quả hơn. Vì vậy, sự đau đớn thể 

xác, cái nghèo, thiếu thông tin và sự tư vấn làm người bệnh có ác cảm với bác sĩ và 

việc điều trị, dễ buông xuôi hay phản ứng tiêu cực. Bằng việc (1) mở lớp học do các 

sinh viên y khoa đứng lớp, (2) trung gian kết nối tiếng nói giữa các bác sĩ (vốn nhiều 

người là giảng viên trực tiếp của các sinh viên y, là lãnh đạo khoa ở cơ sở điều trị 

của các bệnh nhi) với bệnh nhi và thân nhân, và (3) trung gian kết nối các nguồn lực 

xã hội và hoàn cảnh cần được giúp đỡ về tài chính, chuyên môn điều trị, CLB Bé 

khỏe bé ngoan mong muốn góp phần giải quyết các khó khăn mà bệnh nhi và thân 

nhân đang gặp phải thông qua việc điều chỉnh, rút kinh nghiệm từ mô hình tương tự 



đang hoạt động hiệu quả ở BV Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, trung tâm Xương thủy tinh. 

(tài liệu đính kèm) 

 

6. Mô tả đối tượng hưởng lợi (Số lượng, độ tuổi và nơi sinh sống của đối tượng 

hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp) 

 Bệnh nhi: 5-10 em/lớp, dự kiến 1 buổi/tuần nhưng nếu có phát sinh thêm 

nhiều bé thì sẽ gia tăng số buổi lên thành 2 hoặc nhiều nhất là 3 buổi mỗi 

tuần. Trong vòng 1 năm sẽ có ít nhất 120 bé được hưởng lợi từ dự án. Độ 

tuổi từ 3-12 tuổi, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Truyền máu Huyết 

học cơ sở Phạm Viết Chánh. (Đối tượng hưởng lợi trực tiếp)   

 Người nhà bệnh nhi. (Đối tượng hưởng lợi trực tiếp)   

 BV TMHH cơ sở Phạm Viết Chánh. (Đối tượng hưởng lợi gián tiếp) 

 Cộng tác viên CLB Tình nguyện Bé Khoẻ Bé Ngoan: hơn 200 bạn. 

 

7. Nêu mục tiêu của dự án (Thay đổi hoặc cải thiện nào sẽ được tạo ra khi thực hiện 

thành công dự án?) 

 Nâng cao hiểu biết của bệnh nhi và người thân đang điều trị tại BV TMHH về 

thông tin bệnh trang đang mắc, phương cách điều trị, hướng dẫn những biện 

pháp dự phòng, chăm sóc, tuân thủ điều trị đúng đắn 

 Cải thiện tinh thần, xây dựng suy nghĩ lạc quan, niềm tin để các bệnh nhi vượt 

qua bệnh tật, mặc cảm tâm lý, góp phần vào hiệu quả điều trị 

 Thực hiện chương trình gây quỹ, hỗ trợ chi phí điều trị cho những hoàn cảnh khó 

khăn 

 Góp phần truyền thông kiến thức truyền máu, bệnh lý huyết học trong cộng đồng 

và xã hội 

 Nâng cao tinh thần thiện nguyện, cống hiến của thanh niên, phát huy tinh thần y 

đức của sinh viên Y khoa, đóng góp vào xây dựng hình ảnh nền y tế Việt Nam 

  

8. Mô tả kết quả mong đợi của dự án (Những sản phẩm trực tiếp của quá trình thực 

hiện dự án phù hợp với mục tiêu dự án đề ra) 

 Cung cấp kiến thức y khoa, kiến thức phổ thông, huấn luyện kỹ năng, tư vấn 

tâm lý cho 120 bệnh nhi cùng thân nhân tại Bệnh Viện Truyền Máu Huyết 

Học mỗi năm 

 Tổ chức gây quỹ, bảo trợ chi phí điều trị, sinh hoạt cho 4 bệnh nhi có hoàn 

cảnh khó khăn trong năm đầu tiên triển khai dự án (3 tháng/ trường hợp 

bệnh nhi được nhận hỗ trợ) 

 Tổ chức 2 chương trình truyền thông cộng đồng về bệnh lý huyết học của trẻ 

em thông qua hình ảnh lớp học trong năm nay 

 Huy động sự tham gia hoạt động tình nguyện của 200 sinh viên của các 

trường Đại Học, Trung Học Phổ Thông tại thành phố Hồ Chí Minh 



  

9. Mô tả các hoạt động dự kiến dự án cần phải thực hiện để đạt được kết quả 

mong đợi, cần ghi rõ thời gian biểu và khuyến khích cung cấp thông tin về người 

phụ trách chính cho từng hoạt động (Có thể trình bày trực tiếp tại đây hoặc đính 

kèm)  

 Xin mở mô hình lớp học (15/3/2016-15/4/2016). Phụ trách chính: Vũ Thái Ngân 
Anh – SDT: 0938788086 – Mail: ngananh.712@gmail.com  

o Trình bày dự án và xin giấy giới thiệu từ Ban giám hiệu Đại học Y Dược 
TPHCM, các bác sĩ trưởng, phó khoa Nhi tại Bệnh viện Truyền máu Huyết 
học cơ sở Phạm Viết Chánh 

o Khảo sát nhu cầu, ý kiến của bệnh nhi và người nhà 
o Động viên, khuyến khích bệnh nhi tham gia lớp học 
o Xin quyền hoạt động từ Ban giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học 

cơ sở Phạm Viết Chánh 

 Xin tài trợ (1/4/2016-1/5/2016). Phụ trách chính: Nguyễn Phúc Huy – SDT: 
01655234664 – Mail: phuchuy360@gmail.com 

 Chuẩn bị cho lớp học (15/4/2016-1/9/2016):  
o Cơ sở vật chất, trang thiết bị  

Phụ trách chính: Huỳnh Thị Khiết Trâm – SDT: 01639545534 – Mail: 
sophiatramhuynh@gmail.com 

o Giáo án:  
Mục tiêu: Giáo án có nội dung đặc thù nhăm cung cấp kiến thức cho 
bệnh nhi và người nhà về căn bệnh huyết học của các bé, hiểu được lợi 
ích của các phương pháp điều trị để hợp tác tốt với bác sĩ thông qua việc 
có thái độ tích cực hơn với căn bệnh. Dựa trên nguy cơ nhiễm trùng cao ở 
đa số bệnh nhi có bệnh máu ác tính, các giáo án cần hạn chế tiếp xúc 
giữa các tình nguyện viên và các bé.Vì vậy, CLB chọn hình thức thiết kế 
giáo án và truyền đạt chính bằng phương tiện hình ảnh.  
Khâu chuẩn bị chi tiết bao gồm: 
- Lên nội dung cùng với cố vấn chuyên môn 
- Liên hệ đối tác thiết kế video đảm bảo truyền đạt tốt nội dung, đồng 

thời phải gần gũi, thu hút các em 
- Video ngắn với khoảng thời gian 15-20 phút, yêu cầu số lượng 12 

video đủ cho các buổi dạy trong vòng 3 tháng  
Phụ trách chính: Ngô Trương Hoài Quy – SDT: 01227508472 – Mail: 
ngotruonghoaiquy@gmail.com  
Cố vấn chuyên môn: BS. Trần Quang Hưng – SDT: 01697764792 – Mail: 
drtranquanghung91@gmail.com 

o Học cụ cho từng buổi dạy  
Phụ trách chính: Nguyễn Thị Phương Mai – SDT: 01694042634 – Mail: 
phuongmai71196@gmail.com 

 Tổ chức lớp học (bắt đầu từ ngày 5/9/2016): dự kiến dạy vào tối thứ 2 hàng tuần 
từ 18h-19h.  
Phụ trách chính: Đặng Ngọc Minh – SDT: 0962950904 – Mail: 
minhquy280496@gmail.com 



 Tổ chức những hoạt động vui chơi cho các bé (Quốc tế thiếu nhi 1/6, Trung thu, 
Giáng sinh, Tết của bé).  
Phụ trách chính: Nguyễn Phúc Huy – SDT: 01655234664 – Mail: 
phuchuy360@gmail.com 

 

 10. Mô tả nhân sự quản lý dự án (Chuyên môn và Kinh nghiệm liên quan là gì?)  

 Nguyễn Phúc Huy, sinh viên khoa Y – ĐH Y Dược TP. HCM (ĐHYD): quản lý 

triển khai và thực hiện  

- Cộng tác viên CLB từ khi thành lập 

- Chủ nhiệm CLB từ 2015 

 Trần Nguyễn Thanh Hương, sinh viên Khoa Y – ĐHYD: kết nối mạng lưới mạnh 

thường quân – bệnh nhi 

- Cộng tác viên ban Hoạt động CLB Bé khỏe bé ngoan, tham gia dạy lớp học 

cho bệnh nhi ở BV Nhi Đồng 2 

- Trưởng nhóm phát triển (thuộc Ban đối ngoại) từ 2015 

- Đại diện CLB Bé khỏe bé ngoan tham gia diễn đàn Partners in Patient Health 

Forum 2015 do Sanofi và tổ chức Rainbow Across Borders tổ chức tại 

Singapore 

- Tình nguyện viên của LIN (2012 – 2013) 

 Bác sĩ Đào Nguyễn Phương Linh – bác sĩ BV Nhi Đồng 1 TP. HCM: cố vấn tổ 

chức dự án 

- Sáng lập viên, cựu chủ nhiệm CLB Bé khỏe bé ngoan 

 Bác sĩ Trần Quang Hưng – bác sĩ BV TMHH TP. HCM – cố vấn chuyên môn và 

nội dung 

- Thành viên Ban chấp hành Quỹ phát triển sinh viên Việt Nam (VNSDF), phụ 

trách quản lý nhóm sinh viên ngành Y – Nha – Dược 

- Cố vấn nhóm Công tác xã hội trực thuộc VNSDF. 

 Thạc sĩ Vũ Bảo Châu – Giám đốc trung tâm VLCDC: cố vấn sư phạm và tổ chức 

- MBA, Professional Trainer. 

- Nguyên Trưởng phòng Đào tạo, Viện Kinh tế và Quản lý Tp.HCM. 

- Chuyên gia Cố vấn và Giảng viên Dự án STEPS4NGOs, LEAD YP, GLOBAL 

ENTREPRENEUR, YOUNG SIDE MOON của Chương trình Thanh niên 

Hành động - Ủy ban Châu Âu tại VN 

- Tập huấn viên tình nguyện Chương trình Giáo dục Giá trị sống tại Việt nam 

- Giảng viên chương trình giáo dục Trí khôn Cảm xúc và Kỹ năng xã hội. 

- 15 năm kinh nghiệm trong việc huấn luyện, tư vấn doanh nghiệp, trường học, 

các tổ chức NGO tại Việt nam.  

- Đã tham gia nhiều dự án với vai trò chuyên gia tình nguyện cho các Tổ chức 

như SMARWORKS (Mỹ), Trung tâm Hỗ trợ Người khuyết tật, ILO, … 

  



11. Mô tả mức độ tham gia của cộng đồng (Cộng đồng bao gồm đối tượng hưởng lợi 

trực tiếp và đối tượng hưởng lợi gián tiếp (gia đình của đối tượng hưởng lợi trực tiếp, 

người dân sống xung quanh khu vực dự án, chính quyền địa phương…) - Việc tham gia 

vào dự án có thể tại một hoặc nhiều giai đoạn: lên kế hoạch, thực hiện, giám sát và 

đánh giá dự án. Dự án cần chứng minh được có sự tham gia của cộng đồng.)  

 Bệnh nhi đang điều trị tại khoa Nhi 1, Nhi 2 BV Truyền máu huyết học như là 

thành viên trong lớp học định kỳ hàng tuần. 

 Thân nhân các bệnh nhi ở trên thông qua việc thành lập mạng lưới và giữ liên 

lạc giữa CLB và thân nhân bệnh nhân. 

 Các bác sĩ-giảng viên trường ĐH Y dược TP. HCM và đang công tác tại BV 

Truyền máu huyết học - những người đang và sẽ đồng ý làm cố vấn chuyên 

môn/ người hỗ trợ triển khai dự án cho CLB. 

 Ban giám đốc BV Truyền máu huyết học: CLB hợp tác, góp phần phát triển định 

hướng tương lai của BV – trở thành BV hàng đầu khu vực trong chuyên ngành 

Huyết học, bằng việc liên kết giữa bệnh viện và các tổ chức hoạt động vì bệnh 

nhân để nâng cao chất lượng cuộc sống (quality of life) cho bệnh nhân – vốn là 

khái niệm rất quan trọng trong hệ thống y tế các nước phát triển; đồng thời giúp 

mở rộng hoạt động của Quỹ Xã hội hiện tại của bệnh viện bằng việc tìm kiếm, 

kết nối với các mạnh thường quân tài trợ chi phí điều trị cho hoàn cảnh khó 

khăn. 

 Mạng lưới 200 cộng tác viên là sinh viên, học sinh các trường đại học và trung 

học phổ thông ở TP. HCM (phần lớn trong số đó là SV trường ĐH Y dược TP. 

HCM) đang hoạt động trong CLB. 

 Trung tâm Viet Learning and Community Development Center: đối tác của CLB 

trong nhiều hoạt động cố vấn, huấn luyện nhân sự và trao đổi kinh nghiệm về mô 

hình lớp học cho trẻ em. Ngoài ra, trung tâm cũng là nguồn chia sẻ thông tin, giới 

thiệu và kêu gọi mạnh thường quân cho các hoạt động của CLB. 

  

12. Mô tả tính bền vững của dự án (Mô hình dự án có thể nhân rộng hay không? 

Dự án có là tiền đề cho các hoạt động nối tiếp sau khi kết thúc nhằm đạt được một 

mục tiêu phát triển hay sứ mệnh của tổ chức hay không? Dự án có thể tiếp tục 

(bằng cách này hay cách khác) sau khi kết thúc tài trợ hay không?)  

Vì những nhu cầu của bệnh nhi và thân nhân bệnh nhi đã nêu luôn tồn tại trong tình hình 

hệ thống chăm sóc y tế trong nước hiện nay, song song đó là sự phân bố của các 

trường Y trên khắp cả nước, chúng tôi tin rằng mô hình hoạt động của mình có thể triển 

khai ở bất cứ tỉnh thành nào nhờ vào tinh thần tình nguyện và dấn thân của sinh viên Y 

mà không phụ thuộc nhiều vào cơ sở vật chất hay đặc trưng địa phương. 

Sau khi khởi động dự án trong năm đầu, CLB có kế hoạch tiếp tục mở rộng số đối tượng 

được hưởng lợi nhờ vào việc tìm kiếm nguồn lực xã hội hỗ trợ về chuyên môn và chi phí 



điều trị (ví dụ: thanh toán tiền thuốc hóa trị, gửi bệnh nhân đi ghép tủy ở nước ngoài, liên 

hệ các đoàn bác sĩ từ thiện như tổ chức Bác sĩ không biên giới, …). Song song đó, CLB 

cũng đánh giá lại hiệu quả giáo dục bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân từ mô hình lớp 

học, để tiếp tục hoàn thiện và bổ sung giáo án, phương pháp sư phạm từ nền tảng đã 

có. Đây là một bước tiến nữa hướng tới sứ mệnh của CLB, là đem lại cuộc sống khỏe 

mạnh hơn và tuổi thơ đẹp hơn cho trẻ em khắp cả nước. 

CLB hiện có mạng lưới nhà tài trợ và các đối tác, và không ngừng mở rộng nó. Kể từ khi 

thành lập, CLB chưa từng có kế hoạch gián đoạn hay bắt buộc phải gián đoạn các lớp 

học đã mở, từ lớp học ở BV Nhi đồng 2, trung tâm Xương thủy tinh đến BV Nhi đồng 1. 

Vì thế, chúng tôi luôn ưu tiên mục tiêu duy trì lớp học trong kế hoạch ngân sách hằng 

năm của CLB. 

 

13. Mô tả kế hoạch theo dõi và đánh giá dự án (Liệt kê chỉ số, cách thu thập chỉ số 

và khuyến khích nêu cách tính toán chỉ số - Có thể trình bày trực tiếp tại đây hoặc 

đính kèm)  

CLB sử dụng hình thức theo dõi tình hình lớp học (do CTV lấy số liệu mỗi buổi), 

phản hồi (survey) định kỳ mỗi 3 tháng từ phụ huynh, phản hồi từ các bé (videoclip 

phỏng vấn trực tiếp), cụ thể như sau:  

- Số lượt các bé tham gia lớp học 

- Số giáo án bằng hình thức animation clip thực hiện được 

- Số giờ dạy 

- Số phụ huynh đánh giá nhận được sự tư vấn, tương tác với bác sĩ điều trị tốt hơn 

nhờ CLB. 

- Số mạnh thường quân được CLB làm cầu nối cho Quỹ xã hội của BV TMHH 

- Số lượng bé nhận được hỗ trợ về chi phí điều trị 

- Mức độ phù hợp cung cầu trong việc cung cấp kiến thức cho thân nhân bệnh nhi 

(Suitability – S) 

A: số chủ đề sức khỏe CLB đã truyền đạt mà phụ huynh cho rằng đáp ứng nhu cầu 

tìm hiểu cho bệnh tật của con em họ (lấy từ survey) 

B: số chủ đề sức khỏe phụ huynh mong muốn được CLB giúp họ tiếp cận thêm (lấy 

từ survey) 

  

S (%) = [A/ (A+B)] x 100% 

 - Số lượt CTV tham gia dạy học 

  

Phần IV – Kinh phí dự án: Ban Tài chính – Hậu cần 

1. Tổng kinh phí dự án (VNĐ): 65.150.000 VNĐ 

2. Yêu cầu tài trợ từ LIN: 45.000.000 VNĐ 



3. Tổ chức bạn đóng góp:  10.150.000 VNĐ 

4. Kinh phí từ các nhà tài trợ khác:  10.000.000 VNĐ 

  

(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) 

5.  Trong bảng dưới đây, vui lòng điền chi tiết kinh phí của dự án (Có thể trình bày 

trực tiếp tại đây hoặc đính kèm): 

  

STT Hạng mục Đơn vị Đơn giá 

(VNĐ) 

Số lượng Tổng cộng LIN tài 

trợ 

1  Máy chiếu Cái  20.000.000 1  20.000.000  15.000.000 

2  Màn chiếu Cái  3.000.000 1  3.000.000  3.000.000 

3  Loa  Bộ  2.000.000 1  2.000.000  2.000.000 

4  Giáo án Buổi  300.000 52  15.600.000  10.000.000 

5  Bảng viết bằng bút lông Cái  500.000 1  500.000  0 

6 Đèn cực tím Cái 350.000 3 1.050.000 0 

7 Máy điều hòa lọc khuẩn Cái 15.000.000 1 15.000.000 10.000.000 

8 Bàn ghế học Bộ (1 bàn + 

2 ghế) 

500.000 10 5.000.000 5.000.000 

9 Trang phục cho buổi học Bộ (Áo 

Blouse và 

mũ) 

150.000 20 3.000.000 0 

TỔNG KINH PHÍ DỰ ÁN  65.150.000 

TỔNG KINH PHÍ YÊU CẦU LIN TÀI TRỢ  45.000.000 

 

  

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 

○   Khác, vui lòng ghi 

chi tiết:  

  

 

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu từ điều phối viên Đợt quỹ WWO – 

Saigon Children’s Charity 



    CÓ KHÔ

NG 

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  

  

Hướng dẫn điền đề xuất dự án 

  

1. Tham gia website philoinhuan.org nếu tổ chức chưa là thành viên. 

2. Đọc kỹ các hướng dẫn sau đây và bản Kêu gọi nộp đề xuất dự án. 

3. Để đạt yêu cầu tài trợ, mẫu đề xuất dự án cần được điền đầy đủ. 

4. LIN khuyến khích tổ chức đề xuất tài trợ 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.  

5. Tổ chức có thể đề xuất dự án về phát triển tổ chức (VD: phát triển năng lực 

cho nhân sự, kiểm toán, mời chuyên gia tư vấn về việc lên kế hoạch chiến 

lược, xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu…) 

6. LIN khuyến khích các tổ chức kết hợp với nhau để cùng thực hiện dự án nếu 

có chung mục tiêu nhằm nâng cao tác động mà dự án tạo ra. 

7. Để gửi mẫu đơn đề xuất tài trợ này, vui lòng email đến 

narrowthegap@LINvn.org, đặt tiêu đề (subject) với cấu trúc: Nộp đề xuất dự án 

vòng I/2016 - Tên Tổ Chức, hạn chót nhận đơn là 17g00 ngày 08 tháng 04 

năm 2016 (Thứ Sáu).  

8. Bạn sẽ nhận được thư xác nhận đơn đề nghị của bạn đã được nhận trong 

vòng 03 ngày làm việc.  

  

Quy trình đánh giá đề xuất dự án  

  

Giai đoạn 1:  Bản đề xuất dự án được đội ngũ LIN xem xét tính hợp 

lệ (các tiêu chí về ngân sách dự án, tham gia website 

philoinhuan.org, địa điểm và hồ sơ đề xuất) 

  

Giai đoạn 2:  Một hội đồng giám khảo là tình nguyện viên chuyên 

môn sẽ xem xét và đánh giá các đề  xuất dự án bằng một mẫu đánh 

giá và chấm điểm do LIN cung cấp với những tiêu chí như sau:  

http://philoinhuan.org/
http://linvn.org/images/Narrow_the_gap/Round%20III.2015/LIN_RutNganKhoangCach_VongIII.2015_Keugoidexuat.pdf
http://philoinhuan.org/


  

● Tính rõ ràng/Phù hợp: Đề xuất dự án được trình bày rõ ràng, 

hoạt động đề xuất phù hợp với mục tiêu của dự án và phù hợp 

với sứ mệnh của tổ chức.   

● Phân tích nhu cầu: Bản đề xuất dự án cung cấp những phân tích 

và chứng minh rõ ràng về thách thức mà nhóm đối tượng 

hưởng lợi mục tiêu đang phải đối mặt và dự án này có thể giúp 

họ vượt qua một hoặc nhiều trong số những rào cản đó như thế 

nào. 

● Ngân sách: Chi phí của những hoạt động đề xuất phải hợp lý, 

hiệu quả và được phân chia rõ ràng. Ưu tiên những dự án tận 

dụng nguồn lực địa phương (cơ sở vật chất, nhân lực, nguồn tài 

trợ tài chính khác). 

● Tính bền vững/Có thể phát triển: Ưu tiên cho những phương 

pháp can thiệp có thể chứng minh được tiềm năng nhân rộng 

và/hoặc mở rộng sau khi thời gian thực hiện dự án kết thúc.  

● Đo lường kết quả và tác động: Những chỉ số rõ ràng và kế hoạch 

đo lường hiệu quả sẽ được đánh giá cao. Bản đề xuất đưa ra 

phương thức giải quyết dài hạn sẽ được ưu tiên hơn những dự 

án đáp ứng nhu cầu ngắn hạn.   

● Đội ngũ thực hiện dự án: Có chuyên môn, kỹ năng và kinh 

nghiệm liên quan đến dự án. 

● Mức độ tham gia của cộng đồng tại địa bàn thực hiện dự án: 

Cộng đồng bao gồm đối tượng hưởng lợi trực tiếp và đối tượng 

hưởng lợi gián tiếp (gia đình của đối tượng hưởng lợi trực tiếp, 

người dân sống xung quanh khu vực dự án, chính quyền địa 

phương…) - Việc tham gia vào dự án có thể tại một hoặc nhiều 

giai đoạn: lên kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá dự án. 

Dự án cần chứng minh được có sự tham gia của cộng đồng.  

  

Giai đoạn 3:  Các tổ chức nộp đề xuất tài trợ có điểm cao sẽ có cơ 

hội gặp mặt trực tiếp với Ban xét duyệt độc lập để trình bày hoặc trả 

lời câu hỏi về dự án của tổ chức. 

Giai đoạn 4:  Công bố kết quả cuối cùng. 

  

Lượng giá tài trợ 

● Vui lòng xem kỹ thông tin Kêu gọi Đề xuất Dự án trong đó nêu rõ tiêu chí hợp 

lệ và tiêu chí đánh giá 

● Tổ chức có thể tham khảo các đề xuất đã được tài trợ tại đây 

● Tổ chức có thể gởi nhiều đề xuất nhưng các dự án phải độc lập với nhau. 

http://linvn.org/images/Narrow_the_gap/Round%20III.2015/LIN_RutNganKhoangCach_VongIII.2015_Keugoidexuat.pdf
http://linvn.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=39&Itemid=321&lang=vi


● Đề xuất dự án phải có khung thời gian và chi phí rõ ràng, chi tiết, thực tế. 

● Đề xuất dự án có các chỉ số rõ ràng để đo lường các thành quả - các bản đề 

xuất có chỉ số cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, mang tính thực tế và có 

thời hạn rõ ràng (mô hình SMART) sẽ được ưu tiên. 

● Thay vì cấp tài trợ, hoặc ngoài tài trợ, LIN có thể đề xuất sự hỗ trợ từ Hội 

đồng Quản trị và Cố vấn của LIN, tình nguyện viên chuyên môn và/hoặc nhân 

viên để hỗ trợ chuyên môn. (Tất nhiên, tổ chức nộp đơn có quyền quyết định 

nhận sự hỗ trợ này hay không). 

● Những đề nghị tài trợ phải được gửi từ các nhóm tình nguyện và cộng đồng 

có mục đích từ thiện và không vì lợi nhuận.  

● Một thái độ cam kết về tạo cơ hội bình đẳng phải được chứng minh.  

● Một thái độ sẵn sàng chia sẻ bài học kinh nghiệm với các tổ chức khác.  

● Cam kết làm việc trên tinh thần xây dựng quan hệ đối tác với các tổ chức 

khác cần được chứng tỏ.  

● LIN không tài trợ các yêu cầu có mục đích sau:               

- Các hoạt động không có mục đích từ thiện  

- Các sự kiện tài trợ hoặc gây quỹ  

- Các cá nhân 

- Chi phí đi nước ngoài 

- Thúc đẩy các hoạt động tôn giáo  

- Thể thao mà không có yếu tố từ thiện, phát triển cộng đồng 

- Các hoạt động chính trị.  

  

Tổ chức được chọn tài trợ  

1. Những tổ chức được chọn tài trợ được yêu cầu ký thỏa thuận tài trợ với LIN. 

2. Tổ chức nhận tài trợ phải báo cáo cho LIN về quá trình của dự án (các kết 

quả) tại các mốc quan trọng của dự án và khi kết thúc dự án. LIN bảo lưu 

quyền đưa ra các yêu cầu giữa kỳ về tình hình dự án và/hoặc các chuyến thăm 

thực tế nếu cần. Những thông tin cập nhật bổ sung, bản tin và/hoặc hình ảnh 

(kỹ thuật số) được đánh giá cao. 

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. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của bạn ở những quy định trên vì chúng 

ta thiết lập quan hệ đối tác là để cùng nhau xây dựng một cộng đồng vững 

mạnh hơn. 

 


