
                                                                                 Cộng Hoà – Xã Hội – Chủ Nghĩa Việt Nam 
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Báo cáo quí 1 tình hình dự án 

Vươn Ươm Mầm Kỹ năng hướng nghiệp cho trẻ 

 

 1.Tình hình thực tế hiện nay : 

Vườn ươm mầm kỹ năng hướng nghiệp cho trẻ vẫn đang tiến hành  thực hiện dù trãi qua những 

khó khăn rất lớn.  

Số  cây giống được  đặt vào chậu và  được chăm sóc tại vườn  là 270 cây giống cho đợt 1. 

Tổ chức được một lớp học  đơn sơ với số lượng chỉ có 3  học  sinh bị  Hội chứng Down tham gia 

ban đầu. 

2.Khó khăn : 

Sau khi nhận được thông báo của Quỹ Rút ngắn khoáng cách lần 3 năm 2016. Trưởng Ban Đại 

Diện phụ huynh là ông Phan Văn Tài đã chính thức thông báo nội dung và mục đích của dự án 

Vườn Ươm Mầm kỹ năng hướng nghiệp cho trẻ khuyết tật trước toàn bộ phụ huynh của Lớp học 

xoá mù chữ. 

 Mặc dù  đã cố gắng trình bày và thuyết phục trước lảnh đạo của Hội Nạn Nhân Chất Độc Da 

Cam huyện Củ Chi là bà Phạm thị Loan vào ngày 17 tháng 12 năm 2016, nhưng về phía 

HNNCĐDC không  chịu tiếp nhận những thành ý của  Trưởng Ban Đại diện Phụ huynh là ông 

Phan văn Tài về việc sử dụng nguồn lợi nhuận của Vườn uơm mầm kỹ năng hướng nghiệp để 

tiếp tục duy trì Lớp học xoá mù chữ. 

Hội NNCĐDC đã đưa ra quyết định không tham gia vào dự án này, do dự án thực hiện tại nhà 

riêng của ông Tài và yêu cầu toàn bộ phụ huynh lớp học không được tham gia.  

Một số phụ huynh trong lớp học XMC đã đồng ý tham gia tìm đến  dự án và yêu cầu dự án phải 

chi một số tiền hỗ trợ cá nhân và gia đình của phụ huynh vì cho rằng kinh phí của dự án là của 

phụ huynh nên phụ huynh có quyển hưởng lợi. 

Để giải quyết những khó khăn trước mắt, nhóm Niềm Tin quyết định vẫn tiến hành thực 

hiện,không chờ đợi sự tham gia của phụ huynh. 



3.Thuận  lợi: 

Mặc dù đã dự án đã bị khống chế bởi quyền lảnh đạo Hội NNCĐDC, nhưng nhóm phụ huynh 

còn lại 2 người vẫn tiếp  tục quay lại vườn tiến hành thực hiện Vườn ươm mầm và mời gọi thêm 

2  phụ huynh để tiếp tục thành lập một lớp học nhỏ tại vườn với số lượng là 4 em hiện tại. 

Với 4 phụ huynh còn lại đã cố gắng phân công đóng góp và làm việc cùng nhau. Lớp hoc đã 

chính thức hoạt động vào ngày 18 tháng 2 năm 2017.Thời gian hoạt động trong ngày là 2 -3 buổi 

trong 1 tuần. 

Vào ngày 9 tháng 3 năm 2017, nhóm Niềm Tin cùng với phụ huynh quyết định mở rộng mối 

quan hệ  giao lưu bằng việc kết hợp với nhóm My Future. 

Ngày 19 tháng 3 năm 2017 nhóm Niềm tin đã ủng hộ một phần kinh phí cho nhóm My Future tổ 

chức sự kiện ngày Hội chứng Down thế giới. 

Cả hai  nhóm phụ huynh gặp gỡ học tập, chia sẻ cùng nhau và cho các em kết bạn với nhau vào 

ngày 19 tháng 3 năm 2017. 

4. Phương hướng hoạt động trong tương lai. 

Ngày 16 tháng 3 năm 2017, nhóm My Future đã đến Vườn ươm mầm để chính thức cùng gặp gỡ 

và trao đổi với nhau các phương hướng hoạt động trong tương lai: 

 Thành lập một Câu lạc bộ phụ huynh có con là trẻ khuyết tật 

 Mở một gian hàng bán các sản phẩm do các em và phụ huynh làm ra. 

 Cho các em học sinh hai nhóm có thời gian được vui chơi cùng nhau. 

  Cùng làm việc để  mời gọi thêm một số phụ huynh tham gia Câu lạc Bộ với tinh thần 

:”Làm việc vì con em chúng ta:” 

Trên đây là thông tin về tình hình diễn ra trong quí 1 của năm 2017 của dự án Vườn Uơm Mầm 

kỹ năng hướng nghiệp cho trẻ khuyết tật. 

Nhóm Niềm Tin sẽ tiếp tục cặp nhật thông tin của dự án. 

                                                                           Người viết báo cáo 

                                                                       Trưởng nhóm Niềm Tin 

 

 

                                                                    Nguyễn thị Phương Dung 

                           



 

  

 

 

 

 

 

 

 


