
Dự án: “NÂNG CAO KỸ NĂNG SỐNG VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN CHO 

TRẺ NHẬP CƯ TẠI QUẬN 7” 

 

1. TÊN ĐẦY ĐỦ CỦA NPO: 

Hội Bảo Trợ Trẻ Em TPHCM – Ho Chi Minh City Child Welfare Association 

2. SỨ MỆNH 

Hội Bảo Trợ Trẻ em phấn đấu xây dựng một xã hội trong đó các trẻ em khó khăn là thành viên chính thức 

được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và có quyền nói lên tiếng nói của mình, tiếng nói ấy phải được tôn trọng. 

3. TÔN CHỈ 

Hội Bảo Trợ Trẻ Em là một tổ chức xã hội dân sự, phi lợi nhuận, không sử dụng ngân sách nhà nước 

đang hoạt động tại TP Hồ chí Minh góp phần mang đến những lợi ích tốt nhất cho trẻ em bằng việc vận 

động chính sách, nâng cao năng lực và cung cấp các dịch vụ xã hội thông qua liên kết với chính quyền, 

mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự khác và cộng đồng 

3. THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Dự án được thực hiện từ tháng 11/2014 đến tháng 11/2017 

4. SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN 

Với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế toàn cầu đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin đã và đang ảnh 

hưởng trực tiếp đến lối sống tiêu cực của trẻ, thanh thiếu niên hiện nay. Trong đó tình trạng thiếu sân chơi 

bổ ích cho các em, nạo phá thai ngoài ý muốn, xâm hại tình dục đang trở thành những báo động đỏ cho 

toàn xã hôi. 

Theo GS.BS Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, quận 1- TP.HCM cho biết rằng thực trạng nạo phá thai 

rất đáng lo ngại. Mỗi năm tại Việt Nam, có khoảng 700.000 phụ nữ nạo phá thai. Riêng ở TP.HCM, nạo 

phá thai hơn 30.000 người và tổng số 1,2-1,6 triệu ca mỗi năm. Cả nước có 5% em gái sinh con trước 18 

tuổi và 15% sinh con trước 20 tuổi (Số liệu năm 2013 theo báo Đời sống gia đình và Pháp luật). 

Ngoài ra do thiếu hiểu biết hoặc hiểu chưa đúng những kiến thức liên quan về giới tính và tình trạng 

nhiều thiếu niên sống thử trước hôn nhân cũng được xem là một trong những lý do dẫn đến tình trạng nạo 

phá thai sớm ở tuổi vị thành niên. 

Với tính cấp thiết trên dự án ra đời  

Vì thế Tập huấn về Sức khỏe SSVTN là quan trọng nhằm cung cấp kiến thức cho trẻ về cơ chế thụ thai, 

vệ sinh kinh nguyệt, ngăn ngừa nạn nạo phá thai…nhằm giúp các em biết tự bảo vệ trước các tệ nạn xã 

hội 



Dự án ra đời nhằm giúp trẻ nhập cư có cơ hội phát triển toàn diện từ thể chất đến tinh thần. Đây là một 

công việc chúng tôi cho rằng rất cần thiết cho trẻ nhập cư hiện nay vì từ trước đến nay dự án Cầu Hàn chỉ 

mới chăm lo một phần học chữ cho trẻ theo chương trình giáo dục chính quy ,Dự án chưa có cơ hội giúp 

trẻ ăn uống đủ chất dinh dưỡng, lại còn hạn chế về hoạt động thể dục thể thao, sinh hoạt ngoại khóa nên 

trẻ chưa phát triển thể lực toàn diện. 

5. NGƯỜI HƯỞNG LỢI 

- Đối tượng trực tiếp: gồm 100 trẻ nhập cư 

- Đối tượng gián tiếp:  bao gồm 300 trẻ có nguy cơ và phụ huynh trên 3 cộng đồng P. Tân Kiểng, Tân 

Hưng và Tân Thuận Tây 

- Tiêu chí chọn người hưởng lợi: trẻ nhập cư nghèo và gia đình đang sống ở 3 cộng đồng trên. 

Trẻ nhập cư không có điều kiện đến trường, đa số các em bị suy dinh dưỡng. 

6. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN 

6.1. Mục tiêu cụ thể 1: Nâng cao năng lực cho trẻ nhập cư và cộng đồng 

 Củng cố phòng đọc sách và thực hiện hiệu quả hơn cho 60 em tham gia (mỗi ngày có từ 6-10 đọc 

sách tại chỗ hoặc mượn về nhà đọc); 

 Tập huấn cho nhóm Trẻ nòng cốt: 6 lần và Cộng tác viên nòng cốt:4 lần ( 20 người/nhóm) về Sức 

khỏe sinh sản vị thành niên ( Tình bạn- Tình yêu, Giới và giới tính –Hậu quả của tệ nạn nạo phá 

thai, Ngăn ngừa tệ nạn sống thử , Các bệnh lây lan qua đường tình dục và căn bệnh thế kỷ 

HIV/AIDs…); 

 Chương trình TOT về chủ đề trên của nhóm trẻ nòng cốt( 20 Tham dự viên/lần)- 4 đội, mỗi đội 

tập huấn 4 lần cho trẻ nhập cư trên cộng đồng; 

 Truyền thông cho 40 phụ huynh về các chủ đề trên: SKSS, XHTD, HIV/AIDS 

 Các em học văn hóa mỗi ngày tại dự án. 

6.2. Mục tiêu cụ thể 2: Phát triển thể lực cho trẻ nhập cư 

 Hoạt động ngoại khóa, thể dục thể thao cho trẻ 

 Cung cấp bữa ăn trưa cho 40 trẻ nhập cư khó khăn nhất 

 Báo cáo 6 tháng và cuối năm 

 Lượng giá nội bộ hoạt động dự án: hàng quý, 6 tháng/lần và cuối năm. 



7. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 

Đơn vị tính: VNĐ 

 

STT NỘI DUNG 

ĐƠN 

VỊ CHI PHÍ 

SỐ 

LƯỢNG TỔNG CỘNG 

 Mục tiêu cụ thể 1: Nâng cao năng lực cho trẻ nhập cư và cộng đồng 

 

1 

Hỗ trợ mua sách 

cho thư viện sách 

dành cho trẻ 

 

cuốn 

 

50.000VNĐ/cuốn 

 

300 

 

13.000.000VNĐ 

 

2 

Tập huấn cho 20 

cộng tác viên về 

sức khỏe sinh sản 

VTN 

 

lần 

 

2.000.000VNĐ/lần 

 

4 

 

8.000.000VNĐ 

 

3 

Tập huấn cho 20 trẻ 

nòng cốt về các chủ 

đề: SKSS, 

HIV/AIDs, XHTD 

 

 

lần 

 

2.000.000VNĐ/lần 

 

6 

 

12.000.000VNĐ 

 

4 

Chương trình tập 

huấn TOT về sức 

khỏe sinh sản VTN 

( 25 em/lần) 

 

lần 

 

2.000.000VNĐ/lần 

 

16 

 

32.000.000VNĐ 

 

5 

Truyền thông cho 

40 phụ huynh về 

các chủ đề: SKSS, 

XHTD, HIV/AIDs 

 

lần 

 

1.400.000VNĐ/lần 

 

6 

 

7.400.000VNĐ 

 

Mục tiêu cụ thể 2: Phát triển thể lực cho trẻ nhập cư 

 

6 

Tổ chức cho 20 trẻ 

đi bơi tại hồ  

 

tháng 

 

600.000VNĐ/tháng 

 

10  

 

6.000.000VNĐ 

 Tổ chức cho 45 em 

tham gia hoạt động 

    



7 vui chơi giải trí 

ngoài trời  

lần 6.000.000VNĐ/lần 1 6.000.000VNĐ 

 

8 

Tổ chức bữa ăn 

trưa cho 40 trẻ 

trong lớp học tình 

thương 

 

 

phần 

 

15.000VNĐ/phần 

X 35 trẻ X23 

ngàyX 9 tháng 

 

35 

 

108.675.000NVĐ 

  

9 

Hoạt đồng triển 

khai và lượng giá 

dự án (50 người) 

 

lần 

 

2.500.000VNĐ/lần 

 

2 

 

5.000.000NVĐ 

 

10 

Quản lý phí dự án  

(10% kinh phí dự 

án) 

 

người 

 

1.100.000VNĐ/lần 

 

2 

 

2.200.000VNĐ 

 

TỔNG KINH PHÍ  

 

200.275.000VNĐ/năm 

 

8. TÁC ĐỘNG MONG ĐỢI 

Dự án sẽ thay đổi điều gì? Những Kết quả/Tác động mong đợi từ dự án là gì?  

Đối với 65 trẻ nhập cư đang học Lớp học Tình Thương: 

- Các em phát triển thể lực hàng tháng 

- Cuối năm sẽ có 35 trẻ ham thích đọc sách và là học sinh khá giỏi của Trường. Các em là 

những con ngoan, trò giỏi, lễ phép, biết giúp đỡ cha mẹ và bạn bè trong lớp. Các em được 

trang bị các kiến thức cơ bản về Sức khỏe sinh sản vị thành niên nên biết tự bảo vệ mình 

trước các kẻ xấu. 

- Tạo sân chơi lành mạnh và nâng cao thể lực cho các em nhập cư. 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Cán Bộ chính quyền địa phương và người dân trên 

cộng đồng. 

- Giảm 40% tỷ lệ trẻ vị thành niên thụ thai ngoài ý muốn (cộng đồng P. Tân Thuận Tây và 

P. Tân Quy)  

- Tăng cường kiến thức và khả năng nuôi dạy con cái hơn ½ phụ huynh trong Lớp học 

 


