Ngày: 30 tháng 7 năm 2013

Báo cáo tiến trình giải ngân tài trợ
Hướng dẫn: Để hoàn thành bản báo cáo này, Bạn nên thảo luận với tất cả những cá nhân/cơ quan có tham gia
tham gia vào dự án. Chúng tôi khuyến khích và mong muốn các ý kiến đóng góp từ các nhân viên, tình nguyện
viên, ngƣời thụ hƣởng, đối tác tham gia và ngƣời có uy tín tại cộng đồng. Bên cạnh thông tin cung cấp trong báo
cáo này, các thông tin hữu ích khác nhƣ hình ảnh, thông tin báo chí, ý kiến đóng góp về dự án và cũng nhƣ ý
kiến đóng góp giúp LIN hỗ trợ tốt hơn cho tổ chức của bạn. Xin chú ý là việc nộp lại bản báo cáo này trễ hẹn,
chƣa hoàn thành hết hay không chính xác sẽ ảnh hƣởng đến việc xét duyệt dự án ở những lần đề xuất tài trợ sau.
Phần A: Thông tin chung
Đơn vị nhận tài trợ:

TRUNG TÂM BẢO TRỢ TRẺ MỒ CÔI KHÁNH HỘI

Chương trình/Hoạt động : Tập huấn kỹ năng sống cho các em thanh thiếu niên mồ côi đang được Trung
tâm Khánh Hội bảo trợ tại cộng đồng quận 4 và một số phụ huynh của các em.
Số tiền tài trợ 50.000.000 VND (Năm mươi triệu đồng) Thời gian từ tháng 1/2013 đến tháng 8/2013
(ngày bắt đầu nhận tài trợ)

(ngày kết thúc)

Phần B: Các hoạt động
Vui lòng liệt kê các hoạt động chính của dự án đã thực hiện theo bảng mô tả bên dƣới. Xin giải thích những thay
đổi xảy ra (nếu có) giữa kế hoạch đề xuất và hoạt động thực tế (v.d thay đổi thời gian, hoạt động, cách thức tiếp
cận…).
HOẠT ĐỘNG (HOẠT ĐỘNG GÌ, KHI NÀO VÀ CHO AI)
1.

Khảo sát nhu cầu của trẻ em và phụ huynh: Từ tháng 1/2013,
Trung Tâm Khánh Hội tiến hành khảo sát nhu cầu của trẻ và phụ
huynh về những kỹ năng, kiến thức mà các em cần để các em biết
cách phòng tránh và bảo vệ bản thân mình.

2.

Lựa chọn chủ đề tập huấn phù hợp với từng lứa tuổi và giới tính,
soạn và in ấn tài liệu tập huấn, mời tập huấn viên hỗ trợ tập huấn
theo từng chủ đề, từng lứa tuổi của trẻ em và phụ huynh.

3.

Tiến hành tập huấn :
- Trƣớc hết là tập huấn cho phụ huynh về 2 chủ đề : Tâm
sinh lý tuổi dậy thì và săn sóc sức khỏe sinh sản
- Sau khi tập huấn cho phụ huynh và tìm hiểu them về vấn
đề tâm sinh lý của trẻ em thong qua các phụ huynh. Trung
tâm Khánh Hội tiến hành công việc tập huấn cho 4 nhóm
trẻ em, mỗi nhóm từ 20 em trở lên tùy theo độ tuổi .
Lƣợng giá dự án và báo cáo kết quả: Sau khi kết thúc các lớp tập
huấn, TT cho các em làm bài lƣợng giá đồng thời kết hợp tổ chức
cho các em đi dã ngoại ở Đầm Sen nhằm giúp các em thực hành
những kỹ năng các em đã học trong các khóa tập huấn vừa qua (kỹ
năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, bảo vệ môi trƣờng,…)

4.

THAY ĐỔI (NẾU CÓ)

Tháng 3 tập huấn đợt 1
Tháng 4 tập huấn đợt 2
Bắt đầu từ tháng 4/2013 đến tháng
7/2013.

Ngày 25/7/2013, TT Khánh Hội tổ
chức cho các em đi dã ngoại ở Công
viên nƣớc Đầm Sen đồng thời cho
các em làm bài lƣợng giá và thực
hành về những kiến thức, những kỹ
năng mà các em đã học đƣợc qua các
khóa tập huấn.

Nói chung Trung tâm Khánh Hội đã thực hiện dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra ban đầu.

Phần C: Kết quả
Vui lòng cho biết chi tiết kết quả dự kiến ban đầu trong bản đề xuất xin tài trợ cũng nhƣ quá trình hoạt động của
tổ chức để đạt đƣợc các kết quả này theo bản mô tả bên dƣới.
KẾT QUẢ DỰ KIẾN
Dự án “Hành Trang vào Đời” nhằm ngăn
ngừa và bảo vệ trẻ nữ khỏi những nguy cơ bị
xâm hại và quan hệ tình dục sớm, thiếu an
toàn.

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHẰM ĐẠT KẾT QUẢ
Từ khi nhận đƣợc kết quả của Vòng tài trợ cộng đồng
LIN năm 2012, nhân viên của Trung tâm Khánh Hội bắt
đầu tìm hiểu rõ nhu cầu và hoàn cảnh của trẻ em, thông
qua việc vãng gia và tiếp cận các em tại TT. Qua công tác
này TT đã lên đƣợc kế hoạch cụ thể thực hiện dự án.

2.

Xây dựng 5 bộ tài liệu tập huấn có thể sử dụng
nhiều lần

Sau khi tiếp cận tìm hiểu nhu cầu của trẻ em, nhân viên
thực hiện dự án bắt đầu xây dựng các chủ đề tập huấn cho
phụ huynh và trẻ em (khám phá giá trị bản thân, tâm sinh
lý tuổi dậy thì, các sự đụng chạm và cách ứng phó, quan
hệ tình dục an toàn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, vệ sinh
cá nhân, bảo vệ môi trƣờng, an toàn giao thong, kỹ năng
giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm). Kế đến là tìm ngƣời
tập huấn viên có chuyên môn, có kinh nghiệm để tập huấn
cho phù hợp với từng đối tƣợng và từng chủ đề.
5 bộ tài liệu đƣợc xây dựng phù hợp với từng lứa tuổi và
giới tính, đƣợc thể hiện qua từng slide vừa có nội dung,
có hình ảnh minh họa, có video clip để thu hút sự chú ý
và yêu thích nhằm giúp các em không chán nãn và nhớ
đƣợc lâu hơn.
5 bộ tài liệu đƣợc lƣu lại và sẽ sử dụng cho những lần tập
huấn sau này.

3.

Nâng cao kiến thức và kỹ năng cho 80 trẻ em
nam và nữ của trung tâm qua 12 lƣợt tập huấn.
Cung cấp cho 20 phụ huynh nữ là những
ngƣời chăm sóc trẻ kiến thức về tâm sinh lý
lứa tuổi và phƣơng cách giáo dục giới tính cho
trẻ em đặc biệt là trẻ nữ qua 2 khóa tập huấn.

Trung tâm Khánh Hội đã thực hiện 12 khóa tập huấn và
có tất cả 105 em tham dự, trong đó có 64 em nữ và 41
nam, đƣợc chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm từ 20 em trở lên,
mỗi nhóm đƣợc học 3 khóa tùy theo từng độ tuổi và giới
tính: Dƣới 10 tuổi, 10 – 11 tuổi, 12-14 tuổi, >15 tuổi với
những chủ đề sau: Khám phá giá trị bản thân, tâm sinh lý
tuổi dậy thì, vệ sinh kinh nguyệt, KN giao tiếp, KN làm
việc nhóm, sức khỏe sinh sản, QHTD an toàn, các sự
đụng chạm và cách ứng phó, vệ sinh cá nhân, bảo vệ môi
trƣờng, an toàn giao thông.

1.

Thực hiện 2 khóa tập huấn cho 20 nữ phụ huynh về chủ
đề” Tỉm hiều tâm sinh lý tuổi dậy thì, phƣơng cách giáo
dục giới tính cho trẻ nữ.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC KHÓA TẬP HUẤN CHO TRẺ EM

HÌNH ẢNH TẬP HUẤN CHO PHỤ HUYNH

HÌNH ẢNH LƢỢNG GIÁ VÀ VUI CHƠI TẠI CÔNG VIÊN NƢỚC ĐẦM SEN

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NGOÀI DỰ KIẾN:
Số lƣợng trẻ em tham gia nhiều hơn dự kiến ban đầu (tổng số có 105 em tham dự, dự kiến ban đầu là 80
em), các em tham gia đầy đủ các khóa học, có một số em xin tham dự nhiều khóa học, có em xin cho chị em
trong nhà cùng đến tham dự các khóa học . Qua quá trình làm bài lƣợng giá cuối khóa, có trên 80% nắm rõ
những kiến thức và những kỹ năng đã đƣợc học trong các khóa tập huấn. Đồi với phụ huynh thì họ hiểu đƣợc
tâm sinh lý tuổi dậy thì của con em mình, có nhiều phụ huynh gặp nhân viên của TT để chia sẻ về những khó
khăn mà họ đang gặp phải trong việc giáo dục con em của họ ở tuổi dậy thì, họ xin TT cùng kết hợp với họ để
các em và hƣớng dẫn các em.
Phần D: Tác động
1. Liên quan đến mục tiêu và kết quả của dự án, vui lòng đánh giá sự thành công của dự án theo thang
điểm từ 1 đến 5 sau đây:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Không hiệu quả gì cả (chúng tôi sẽ không thực hiện dự án này nữa)
Cũng thành công, nhƣng không đạt kết quả cao (chúng tôi có thể thực hiện nữa nhƣng sẽ thay
đổi)
Thành công (đạt đƣợc mục tiêu đề ra)
Rất thành công (đạt đƣợc hoàn toàn mục tiêu đề ra)
Thành công hơn cả mong đợi của chúng tôi

2. Từ lúc bắt đầu dự án tới nay, sự thay đổi nào là đáng kể nhất ở tổ chức của bạn khi tiến hành dự án
này? (vui lòng cho ví dụ cụ thể một hay hai trƣờng hợp)
Ý kiến của Giám đốc TT: Trƣớc đây, TT rất ngại tổ chức các khóa tập huấn cho trẻ, phần thì thiếu kinh
phí, phần thì ngại tổ chức, phần thì sợ trẻ em và phụ huynh không tham dự. Nhƣng khi dự án đƣợc triển khai đến
nay, mọi sự ngại ngùng đã đƣợc giải tỏa và TT nhận thấy rằng dự án này đã đem lại nhiều kết quả cho tổ chức
và cho trẻ em. Trẻ em và phụ huynh gần gũi với TT hơn, nhiều em đã chia sẻ đƣợc những điều các em đang lo
sợ.
+ Các em chia sẻ : “Sau khi đƣợc học các khóa tập huấn chung với nhau, chúng em cảm thấy mình tự
tin hơn, hòa đồng với các bạn hơn, hiểu đƣợc thêm nhiều kỹ năng để biết cách bảo vệ mình”.
+ Phụ huynh chia sẻ: “Nhờ đƣợc tham gia khóa tập huấn mà tôi đƣợc hiểu rõ thêm về tâm sinh lý tuổi
dậy thì của cháu tôi, từ nay tôi sẽ hƣớng dẫn cháu tôi đúng cách và phù hợp với tâm lý của chúng, tôi sẽ bớt cáu
gắt và la rầy chúng, tôi sẽ gần gũi và động viên và giúp chúng vƣợt qua giai đoạn khó khăn của lứa tuổi này”.

Phần E: Tài chánh
Sử dụng bảng dƣới đây, vui lòng báo cáo tất cả các khoản thu và chi trong dự án này (kèm theo hóa đơn bản gốc
hay photo). Xin bảo đảm giải thích tất cả những khác biệt xảy ra giữa bản đề xuất kinh phí và thực tế thu chi.
Chi tiêu từ dự án

Mục chi tiêu ngân sách

Tổng kinh
phí ngân sách

Các khoản
chi thực tế
cộng dồn

Cân đối còn
tồn (hay chi
nhiều hơn)

Giải thích
(nếu khác biệt kinh phí lớn
hơn 10%)

50,000,000 đ
A. Chi phí quản lý
+ Nhân sự
B. Triển khai dự án
+ Xây dựng tài liệu
tập huấn
+ Tập huấn 14 lƣợt
cho trẻ và phụ huynh

5.400.000đ

5.150.000đ

3.000.000đ

3.000.000đ

36.400.000đ

32.480.000đ

250.000đ

3.920.000đ

Những chi phí văn phòng, văn
phòng phẩm đƣợc TT Khánh

Hội hỗ trợ nên không chi hết
tiền nhƣ dự tính ban đầu. số
tiền dƣ này sẽ đƣợc chi vào
công việc lƣợng giá cuối dự
án.
+ Lƣợng giá và báo
cáo dự án

5.200.000đ

50.000.000đ
Tổng cộng: ----------------

9.361.000đ

(4.161.000đ)

49.991.000đ
----------------

9.000đ
----------------

Thu nhập từ dự án
a.
b.
c.

Nguồn thu nhập
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN
Đóng góp từ tổ chức: Nhân sự (2 ngƣời), chi phí văn phòng, máy móc,…
Các nguồn khác

Số tiền
50.000.000VND
5.000.000VND

55.000.000VND
Tổng cộng: ------------------3. Sự hỗ trợ từ Trung tâm LIN ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến dự án của bạn?
Sự hỗ trợ từ LIN có ảnh hƣởng nhiều đến dự án, nếu không có sự hỗ trợ của LIN thỉ TT không thể tổ chức
đƣợc 14 khóa tập huấn cho trẻ em và phụ huynh, vì TT không có kinh phí để tổ chức các khóa tập huấn.
3(a). Cơ quan bạn có thêm nguồn hỗ trợ ngân sách nào mà kết quả là do việc nhận đƣợc tài trợ từ Trung tâm
LIN không?

X Có

Không

Phần F: Kế hoạch tới

4. Bạn có mong muốn tiếp tục chƣơng trình này khi kết thúc vòng tài trợ không?
Nếu có, cơ quan bạn đã chắc chắn có nguồn hỗ trợ nào chƣa?

X Có Không
Có X Không

Phần G: Thông tin liên quan khác (Không bắt buộc)
Vui lòng cung cấp các thông tin liên quan khác (ví dụ, mẫu kết quả công việc, danh sách thành viên tham gia
chƣơng trình, kết quả nghiên cứu, phản hồi từ chƣơng trình, kiểm toán độc lập, thông tin trên báo chí hay tài liệu
liên quan chứng minh sự tiến triển của dự án).

Danh sách thành viên tham gia thực hiện dự án:
1. Bùi Thị Lệ Hằng :
Điều phối dự án
2. Trần Thị Thanh Loan : Nhân viên dự án
Bài lƣợng giá của trẻ em sau khi tham gia các khóa tập huấn
Bộ tài liệu
Ngƣời viết báo cáo

Bùi Thị Lệ Hằng

