
Ngày: 3/4/2014

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, người thụ hưởng, đối tác tham gia và người có uy tín tại cộng đồng. Bên cạnh thông tin cung cấp trong báo
cáo này, các thông tin hữu ích khác như hình ảnh, thông tin báo chí, ý kiến đóng góp về dự án và cũng như 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,
chưa hoàn thành hết hay không chính xác sẽ ảnh hưởng đến việc xét duyệt dự án ở những lần đề xuất tài trợ sau.

Phần A: Thông tin chung

Đơn vị nhận tài trợ CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI HÓC MÔN

Chương trình/Hoạt động “Cây nước sạch” cho trẻ em ở nông thôn vùng sâu vùng xa bị
nhiễm phèn tại Long Thuận – Long A
Số tiền tài trợ : 150.000.000Đ Thời gian từ 08/10/2013 đến 8/10/2014

(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 dưới. 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) THAY ĐỔI (NẾU CÓ)
1.

Xây dựng 1 giếng nước đóng cho 161 trẻ em và
80 hộ gia đình trong cả năm

(Có thể đính kèm nếu thấy cần thiết)

Phần C: Kết quả

Vui lòng cho biết chi tiết kết quả dự kiến ban đầu trong bản đề xuất xin tài trợ cũng như quá trình hoạt động của
tổ chức để đạt được các kết quả này theo bản mô tả bên dưới.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHẰM ĐẠT KẾT QUẢ
1.

- Có 1 giếng nước đóng nước sạch
đạt tiêu chuẩn quốc gia đảm bảo
sinh hoạt cho 161 trẻ em và 80 hộ gia
đình trong cả năm

Tổ chức gọi thầu và thẩm định giá
Ký hợp đồng thi công
Giám sát thực hiện thi công công trình
Tổ chức kiểm tra định kỳ
Nghiệm thu và bàn giao công trình
Báo cáo kết quả dự án

(Có thể đính kèm nếu thấy cần thiết)

Có kết quả nào xảy ra ngoài dự kiến (tích cực hay tiêu cực? Nếu có, vui lòng giải thích chi tiết)
- Không.
Phần E: 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) Không hiệu quả gì cả (chúng tôi sẽ không thực hiện dự án này nữa)



(2) Cũng thành công, nhưng không đạt kết quả cao (chúng tôi có thể thực hiện nữa nhưng sẽ thay
đổi)

(3) Thành công (đạt được mục tiêu đề ra)
(4) Rất thành công (đạt được hoàn toàn mục tiêu đề ra)
X(5) 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? (ví dụ, cho chúng tôi biết về những thành công đáng kể hay các vấn đề xảy ra mà tổ chức bạn đã
giải quyết được)

Trong khi thực hiện dự án, Quỹ UNILEVER đã tài trợ thêm cho tổ chức 350.0000.000đ để xây dựng thêm 2
giếng nước khác tại xã Long Thạnh, Hội Huynh Đệ cũng cùng nhân dân địa phương đóng góp để xây dựng thêm
1 giếng thứ 3 cùng địa phương để hoàn thành nhu cầu giếng nước của xã Long Thạnh.

Ngân hàng HSBC tiếp tục hỗ trợ xây dựng 1 giếng : 140.000.000đ
Quỹ hỗ trợ cộng đồng  Prudential dự kiến triển khai thêm 5 giếng cũng tại Thủ Thừa.

3. Từ lúc bắt đầu dự án đến nay, bạn nghĩ sự thay đổi nào đáng kể nhất trong dự án này ảnh hưởng đến
những người thụ hưởng?

- Các hộ dân và trẻ em có nước sạch để dùng, giảm bớt chi phí mua nước sạch và chữa bệnh.

- Người dân địa phương biết tự quản lý giếng nước để sử dụng bền vững hơn.

Phần D: Tài chánh

Sử dụng bảng dưới 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%)
1. Khoan và lắp đặt máy
bơm 2 HP mới + các phụ
kiện đi kèm

78.000.000

2. Đổ trụ bê tông Xây bồn 62.356.861
3. Ông nhựa BM Các loại 29.910.000
4.Phí quản lý 26.185.000
5.Phí NH 203.500

Tổng cộng: 196.655.361

Thu nhập từ dự án
Nguồn thu nhập Số tiền

a. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN 150.000.000
b. Đóng góp từ tổ chức 32.655.361
c. Các nguồn khác 14.000.000

Tổng cộng: 196.655.361



4. Sự hỗ trợ từ Trung tâm LIN ảnh hưởng như thế nào đến dự án của bạn?
Sự hỗ trợ từ trung tâm LIN đã giúp cơ sở có thêm nhiều nguồn tài trợ khác với cùng mô hình. Cộng đồng
dân cư vùng dự án có kỹ năng quản lý và có hiểu biết về công tác xã hội.

4(a). Cơ quan bạn có thêm nguồn hỗ trợ ngân sách nào mà kết quả là do việc nhận được tài trợ từ Trung

tâm LIN không? X Yes No

Phần F: Kế hoạch tới

5. Bạn có mong muốn tiếp tục chương trình này khi kết thúc vòng tài trợ không? X Yes No
Nếu có, cơ quan bạn đã chắc chắn có nguồn hỗ trợ nào chưa? X Yes No

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
chương trình, kết quả nghiên cứu, phản hồi từ chương trình, kiểm toán độc lập, thông tin trên báo chí hay tài liệu
liên quan chứng minh sự tiến triển của dự án).

- Sau khi thực hiện dự án mẫu giếng nước được đánh giá cao và đang được các xã ấp lân cận đề nghị xin
mẫu thiết kế.

- Trong số các thành viên tham gia có 2 em trước đây đã được tài trợ từ tổ chức, hiện nay các em là kỹ sư
xây dựng trong đó có 1 em có công ty riêng. Các em quản lý về kỹ thuật và công trình.

- Thành lập được 1 ban quản lý giếng gồm có chính quyền và dân cùng hợp tác quản lý và giám sát sau
dự án.

- Mô hình được nhân rộng cho các xã khác.
- Dự án được hoàn thành đúng dự kiến.
- Quỹ UNILEVER quay 1 đoạn phim để làm truyền thông nhằm kêu gọi thêm sự hưởng ứng tham gia của

cộng đồng.
- Số hộ được tham gia vào dự án tăng thêm 5 hộ.


