
Share your heart. Open your mind.

ĐOÀN TNCS TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TPHCM Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

ĐỘI SIFE TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TPHCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ ÁN GREENAGERS TPHCM, Ngày 12 tháng 01 năm 2011

BÁO CÁO TIẾN TRÌNH GIẢI NGÂN
Phần A: Thông tin chung

Đơn vị nhận tài trợ: ĐỘI SIFE TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Chương trình/ hoạt động: Dự án GREENAGERS

Số tiền tài trợ: 10,705,000 đồng. Thời gian từ: 31/08/2010 đến 10/01/2010

Phần B: Các hoạt động

(Đính kèm: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN GREENAGERS)

Phần C: Kết quả

i. Tác động trực tiếp lên con người:

Kết quả Quá trình thực hiện Ghi chú

Tác động trực tiếp lên 115 học
sinh.

Giảng dạy, follow up, phiếu thu
gom rác thải tái chế, làm sản phẩm
tái chế

- 90% học sinh sử dụng
chế độ standby mà ko tắt
tivi

- 85% em học sinh sử
dụng máy lạnh với nhiệt
độ dưới 250C

Tác động gián tiếp lên 500 học
sinh và 60 thầy cô tại 3 trường

Thông qua bảng tin môi trường

Tác động gián tiếp 290 người dân
(phụ huynh học sinh, người thân)

Thư ngỏ, phiếu khảo sát chỉ số
điện hàng tuần.

Tác động trực tiếp lên hơn 400
thanh thiếu niên tỉnh Bình Phước

Gian hàng “Vì màu xanh cuộc
sống”, phổ biến kiến thức môi

Ngoài dự kiến
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trường, làm sản phẩm tái chế, bán
sản phẩm tái chế

ii. Số lượng rác thải thu gom được (thông qua các buổi Follow up)

Kết quả Số tiền quy đổi (VND) Ghi chú

460 vỏ chai 92.000 200đ/chai

50 đĩa CD cũ 10.000 200đ/đĩa

32 m2 vải thừa 32.000 1.000đ/m2

35 kg giấy báo, bìa cacton 105.000 3.000đ/kg

Các vật dụng khác (ruy băng, ống hút, que kem,…) 40.000

TỔNG 279.000

iii. Bán sản phẩm tái chế (ngoài dự kiến)

Số tiền thu về: 1.990.000 đ (đính kèm: danh sách khách hàng mua sản phẩm tái chế)

Phần D: Tác động

1. Đánh giá theo thang điểm từ 1-5:

(4) Rất thành công

2. Sự thay đổi đáng kể nhất

Từ lúc bắt đầu tới đây, dự án đã đánh mạnh vào khâu tái chế rác thải và tiến hành làm sản
phẩm tái chế (áp dụng tại trường Trần Bình Trọng). Các em đảm nhận quá trình cắt, dán, ráp các sản
phẩm, các thành viên của dự án Greenagers đảm nhận quá trình trang trí sản phẩm. Hoạt động thiết
thực này đã thực sự thu hút 100% học sinh tại lớp 41 của trường Trần Bình Trọng và được các em
cũng như thầy cô ủng hộ nhiệt liệt. Toàn bộ 98 sản phẩm tái chế được mang bán tại ngày hội sáng
tạo trẻ tại tỉnh Bình Phước, và đây là sự thay đổi đáng kể của dự án.

Trong quá trình tổ chức gian hàng “Một nét tái chế, một nét xanh” (do dự án Greenagers
đảm nhận) trong ngày hội “Sáng tạo trẻ”, dự án đã tiến hành phổ biến các thông tin về môi trường
(đính kèm) cho khoảng 400 thanh thiếu niên tại tỉnh Bình Phước, đồng thời thu được 1.990.000
đồng tiền bán sản phẩm tái chế. Toàn bộ số tiền này được sử dụng để mua 30 bộ sách giáo khoa trao
tặng cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất tại 3 trường tiểu học mà dự án đang chạy chương
trình.
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Phần E: Tài Chánh

Phần F: Kế hoạch tới

4. Bạn có mong muốn tiếp tục chương trình này hay không? Có

Nếu có, cơ quan bạn đã chắc chắn có nguồn hỗ trợ nào chưa? CÓ (một phần)

Phần G: Thông tin liên quan khác

i. Hình ảnh quá trình hoạt động của dự án (đính kèm)

ii. Thông tin ngày hội “Sáng tạo trẻ”:

http://suctrebinhphuoc.com.vn/index.php?Module=Content&Action=view&id=2072&Itemid=389

http://suctrebinhphuoc.com.vn/index.php?Module=Content&Action=view&id=2064&Itemid=389

iii. Danh sách khách hàng (đính kèm)

iv. Danh sách thành viên tham gia (đính kèm)

v. Thông tin về dự án trên trang web Sife UEH:

http://www.sifeueh.org/?cat=17


