CÂU LẠC BỘ TÌNH NGUYỆN VIÊN QUỐC TẾ
INTERNATIONAL VOLUNTEER CLUB
IVC
Email: ivc@ivc-vietnam.org

Fanpage: facebook.com/clbivc.vietnam

Hotline: 0908.831185

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DỰ ÁN

“IVC Cùng em đến trường” là chương
trình thường niên của IVC trong suốt 10
năm qua. Đây nhịp cầu kết nối các cá
nhân, tổ chức cùng chia sẻ yêu thương
tạo điều kiện giúp các em học sinh có
hoàn cảnh khó khăn cắp sách đến trường.

- Trường Tiểu học Đăng Hà nằm ở vùng sâu, vùng xa
thuộc Thôn 5, Đăng Hà, Huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
73% học sinh của trường là người dân tộc thiểu số Tày,
Nùng và Cao Lang.

VẤN ĐỀ




Điều kiện kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn;
Dân cư phân bố rải rác, cách xa trường;
Đường sá đi lại không thuận tiện…
.... đã ảnh hưởng lớn đến việc đến trường của các em học sinh.
Dẫn đến tỉ lệ bỏ học khoảng 10-15%/ năm.

 Trường Tiểu học Đăng Hà đã xây dựng “Bếp ăn tình thương”–
cung cấp bữa cơm trưa cho các em học sinh nghèo, không có điều
kiện về nhà để tiếp tục các giờ học trong ngày.
Vai trò của bếp ăn từ khi thành lập đến nay tỉ lệ học sinh bỏ học
giữa chừng là 0%.
 Tuy nhiên, thực tế: Bếp ăn chỉ mới phục vụ được 53 suất ăn
trưa/ngày. Bình quân mỗi suất ăn chỉ 10.000 đồng/em/suất ăn. Nhu
cầu bữa ăn thực tế tại trường hiện nay: 86 suất ăn, trong khi khả
năng chăm lo của trường chỉ mới 53 suất. Và chất lượng bữa ăn
còn thấp.
 Nhà trường vẫn chưa có đủ nguồn kinh phí hoạt động cho bếp ăn
trong năm học 2016-2017 sắp tới.

GIẢI PHÁP

1.Hướng giải quyết vấn đề:
- Hỗ trợ 60% chi phí cho bếp ăn của trường
nhằm duy trì bếp ăn trong năm học 20162017.
- Tạo tiền đề xây dựng bền vững, duy trì
“Bếp ăn tình thương” và nâng cao chất
lượng và số lượng bữa ăn cho trường tiểu
học Đăng Hà trong những năm tiếp theo –
xây dựng điểm sáng giữ chân các em đến
lớp.

2. Các hoạt động chính:
- Khảo sát tình hình thực tế bếp ăn của trường và lập kế
hoạch vận động tài trợ.
- Phối hợp với Trường để lên kế hoạch chi tiết.
- Liên hệ trực tiếp và đặt giao dịch mua bán với đại lý gạo,
tiệm tạp hóa tại địa phương. Tiết kiệm chi phí vận
chuyển, và tạo thêm các giá trị cộng hưởng cho địa
phương.
- Phân công một bạn TNV IVC là người dân địa phương ở
gần trường phụ trách giám sát trực tiếp, trao đổi, làm
việc với một người phụ trách quản lý trực tiếp bếp ăn ở
trường và báo cáo, gửi hình ảnh cho tổ chức.

3. Phương pháp đánh giá
- So sánh kết quả về chất lượng và số
lượng trước và sau khi thực hiện chương
trình.
- Khảo sát ý kiến của học sinh, giáo viên,
phụ huynh; đánh giá kết quả đạt được
định kỳ 1 quý/ lần. Điều chỉnh những điểm
chưa phù hợp nhanh và kịp thời.
- Công khai cập nhật thông tin, hình ảnh, kết
quả đạt được đến nhà tài trợ qua
facebook, website, email.

TÍNH BỀN VỮNG
1. Mô hình 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?
“Bếp ăn tình thương” được duy trì trong suốt một năm
học 2016-2017 và các năm tiếp theo nhằm đảm bảo nhu
cầu bữa ăn cho các em học sinh nghèo tại trường tiểu
học Đăng Hà Góp phần giải quyết tình trạng học sinh
nghèo bỏ học.
Đây là mô hình hay, là điểm sáng giúp các trường học ở
những địa phương nghèo có thể hạn chế tình trạng học
sinh nghèo bỏ lớp -> Thành công của mô hình sẽ là tiền
đề để nhân rộng ở nhiều địa phương thích hợp.

2.Dự án có thể tiếp tục sau khi kết thúc
tài trợ hay không?
- Phối hợp, hướng dẫn nhà trường trong
việc tuyên truyền, vận động thêm nguồn
kinh phí để duy trì hoạt động của bếp ăn
trong nhiều năm tiếp theo.
- IVC tiếp tục là đơn vị cố vấn, theo dõi hoạt
động của mô hình về sau.

NGÂN SÁCH

Tổng kinh phí dự kiến cho bếp ăn trong
năm học 2016 -2017 : 85.000.000 đ
 Yêu cầu tài trợ từ LIN: 30.000.000 đ
 Tổ chức IVC tự gây quỹ: 20.000.000 đ
 Kinh phí/ hiện vật từ các nhà tài trợ khác:
30.000.000 đ
 Chi phí quản lý dự án: 0 đ


NHÂN SỰ
- Thành viên IVC, các bạn thanh niên, sinh viên,
học sinh mong muốn tham gia cùng chương
trình.
- Các mạnh thường quân, các nhà tài trợ có thể
trực tiếp tham gia cùng chương trình hoặc gián
tiếp thông qua tài trợ, hỗ trợ.
- Nhà trường và các ban ngành có liên quan ở địa
phương.
- Chi đoàn, Trường ĐH trên địa bàn thành phố,....
- Truyền thông, báo chí: Báo Tuổi Trẻ, Mực Tím,
đài truyền hình Bình Phước, facebook, ...

* Kỹ năng và năng lực tổ chức:
- Dự án có ban tổ chức, Leader các nhóm: Thông
tin – PR, Tài trợ, Tài năng, Bán hàng, Hậu cần –
Đa năng, Cơ động, Văn nghệ.
- Dự án tổ chức tuyển TNV đăng ký tham gia các
nhóm, training.
- Họp, báo cáo cập nhật thông tin, tiến độ, các vấn
đề cần giải quyết.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết chương trình.

IVC kết nối yêu thương cùng học sinh nghèo đến trường
để phát triển tương lai tốt hơn

THANK YOU!

