
GRANT APPLICATION
Guidelines and Instructions

Phần I – Thông tin tổ chức của bạn

1. Tên tổ chức: Cơ sở bảo trợ xã hội THẢO ĐÀN

2. Ngày thành lập: 25/02/1992

3. Số giấy phép: Ngày 24/04/2008, Ủy ban Nhân dân
Quận 3 TPHCM ký Quyết định 28/QĐ-
UBND cho phép thành lập Cơ sở bảo trợ
xã hội Thảo Đàn.

4. Địa chỉ: 451/1 Hai Bà Trưng, P.8, Quận 3, TPHCM

5. Số điện thoại: 38 465 410

6. Website: thaodan.org.vn

7. Nhiệm vụ/ Mục tiêu của tổ chức là gì?

Thảo Đàn là một tổ chức xã hội hoạt động với mục đích hỗ trợ
chăm sóc, bảo vệ trẻ em đường phố và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt,

bằng cách tạo các điều kiện, cơ hội cho trẻ tái hội nhập gia đình và
xã hội, thúc đẩy việc tôn trọng và thực hiện các quyền trẻ em.

8. Liệt kê các họat động chính của tổ chức:

Dịch vụ trực tiếp chăm sóc và bảo vệ trẻ em : tiếp cân, can thiệp
trên đường phố, vãng gia hồi gia, y tế, hỗ trợ pháp ly

Truyền thông nâng cao năng lực cho trẻ, phụ huynh trẻ

Hỗ trợ giáo dục

Hoạt động câu lạc bộ; các lớp học nâng cao và năng khiếu

Trung tâm hỗ trợ ban ngày: trẻ đi học sáng/chiều, ăn trưa nghỉ
ngơi tại TT

Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí.

Hoạt động mạng lưới chăm sóc và bảo vệ trẻ, tập huấn và liên kết
với các mạng lưới khác.



Phần II – Thông tin liên lạc

1. Người liên lạc: Đỗ Ngọc Thảo

2. Vị trí/Chức danh: PT Chuyên môn Dự án

3. Số điện thoại liên lạc: (08) 38 465 410

090 239 4725

4. Địa chỉ Email: Dongocthaok48e@gmail.com

Phần III – Dự án đề xuất tài trợ

1. Tên dự án: Xây dựng Phòng Đa năng cho trẻ

(Multi-media rooms for children)

2. Ngày bắt đầu: 01/01/2015

3. Ngày kết thúc: 30/06/2015

4. Mục tiêu của dự án này?

Trẻ ở Thảo Đàn được tạo điều kiện tốt nhất để học tập và vui chơi
thông qua các phòng đa năng được trang bị đầy đủ các trang thiết
bị. Với các hoạt động vừa học vừa chơi bổ ích, trẻ được rèn luyện
sức khỏe, phát huy những kỹ năng và tính sáng tạo bản thân, tăng
tính hòa đồng đối với các bạn cùng trang lứa.

Thông qua các hoạt động này giúp trẻ có mối tương giao khắng
khít và tính hòa đồng đối với các bạn cùng trang lứa. Đồng thời
cũng tăng cường mối liên kết giũa giáo dục viên, tình nguyện viên
với trẻ giúp hiểu trẻ hơn trong công tác giáo dục trẻ có hoàn cảnh
khó khăn.

Thảo Đàn có kế hoạch sử dụng mặt bằng trệt nơi trẻ đang sinh
hoạt bán trú hiện nay để thử nghiệm một số hoạt động kinh doanh
gây quỹ cho tổ chức  nhằm làm cơ sở cho việc thành lập DNXH
tạo điều kiện phát triển bền vững cho tổ chức Thảo Đàn.

5. Ai là người hưởng lợi của dự án này? Vui lòng mô tả (số lượng, nơi
sinh sống và các nhu cầu đặc trưng).

30 trẻ/1 lượt (trong tổng số lượng 200 trẻ bán trú và trẻ cộng
đồng đang tham gia sinh hoạt tại Cơ sở Thảo Đàn bao gồm các
khu vực: Q.1, Q.3, Gò Vấp)



6. Vui lòng mô tả các hoạt động chính của dự án:

(đính kèm Bảng mô tả phòng học)

7. Ai là người tham gia trong dự án này? Bao nhiêu người làm việc
toàn thời gian, bán thời gian và tình nguyện viên? Kinh nghiệm liên
quan là gì?

GDV đang làm việc tại Thảo Đàn tham gia dự án (1 quản lý, 4 GDV
toàn thời gian, 5 TNV bán thời gian)

Kinh nghiệm:

*GDV Thảo Đàn có kinh nghiệm lâu năm trong việc quản lý trẻ và
hỗ trợ trẻ trong việc giải quyết các vấn đề của trẻ. Ngoài ra Thảo
Đàn đã thực hiện tốt công tác quản lý tài chánh, hành chánh cho
các dự án được hỗ trợ trong nhiều năm qua.

*CTV Thảo Đàn có kinh nghiệm chuyên môn trong lãnh vực kiến
trúc, thiết kế giúp cải tạo cơ sở vật chất hiện hữu và chuyên môn
trong lãnh vực giáo dục tham gia dạy học trong nhiều năm qua.

8. Làm thế nào bạn có thể đánh giá được sự thành công của dự án?

Mối quan hệ giữa trẻ với trẻ, giữa trẻ với GDV và CTV được gia
tăng giúp trẻ vui và ngoan hơn.

Trẻ tham gia tích cực các hoạt động, lực học và sức khỏe được duy
trì và cải thiện.

Số lượt trẻ sinh hoạt tại Thảo Đàn tăng và được duy trì đều đặn.
Các phòng đa năng được sử dụng đúng chức năng và tối đa công
suất.

Phần IV – Kinh phí dự án

1. Tổng kinh phí dự án (VND): 134.580.700

2. Yêu cầu tài trợ từ LIN: 49.442.800

3. Tổ chức bạn đóng góp: 85.137.900

4. Kinh phí từ các nhà tài trợ khác:



5. Trong bảng dưới đây, vui lòng điền chi tiết kinh phí của dự án

(Cụ thể đính kèm bản ngân sách):

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ mục
Đơn
vị
tính

Số tiền từng
chỉ mục

Số lượng chỉ
mục

Tổng cộng

VẬT PHẨM
Phòng 1

Tủ đồ cá nhân Cái
5,523,000

1
5,523,000

Bảng Cái 385,000 2
770,000

Chi phí nối cáp,
làm mạng 1,000,000

1 1,000,000

Tai phone Cái
190,000

4
760,000

Bản đồ treo có
nhạc

Cái
195,000

2
390,000

Bản đồ Việt Nam Cái
120,000

1
120,000

Bản đồ thế giới Cái
120,000

1
120,000

Quả địa cầu Cái
55,000

1
55,000

Bộ đĩa chương
trình Anh văn,
thế giới động
vật,…

Đĩa 20,000 30
600,000

Phòng 2

Đàn organ Cây 3,500,000 2
7,000,000

Đàn guitar Cây 1,200,000 3
3,600,000

Sáo Cây 200,000 3
600,000

Kệ sách áp tường Kệ 550,000 3
1,650,000



Bộ đĩa nhạc, anh
văn

Bộ 30,000 20
600,000

Đệm Cái 2,040,000 2
4,080,000

Ghế ngồi thấp Cái 120,000 6
720,000

Cây xanh ban
công

300,000 1
300,000

Giấy dán tường m
2,000,000

Rèm cửa m
190,000

15
2,850,000

Phòng 3
Quả cầu thông
gió

Cái 600,000 2
1,200,000

Quạt vách Cái 650,000 4
1,300,000

Bàn bóng bàn Bàn 3,500,000 1
3,500,000

Xà đơn Cây 1,800,000 1
1,800,000

Xích đu Cái 1,990,000 1
1,990,000

Bàn bóng đá trẻ
con

Bàn 500,000 1
500,000

Tạ thể dục

Cái 20,000 2
40,000

Cái 40,000 2
80,000

Cái 50,000 2
100,000

Bảng phóng phi
tiêu nam châm

Cái 150,000 1
150,000

Phi tiêu nam
châm

Cái 15,000 6
90,000

Phao bơi Cái 1,010,000 1
1,010,000

Gói hạt giống Gói 30,000 15
450,000



Tổng
44,948,000

Chi phí phát sinh (10%)
4,494,800

Tổng cộng
49,442,800

LIN tài trợ
49,442,800

Phần V – Khác

1. Làm thế nào bạn biết được về vòng tài trợ nhỏ của Trung tâm LIN?

 Bản tin LIN NHỊP CẦU
 Email từ Trung tâm LIN
 Bạn bè chuyển thông tin
 Khác, vui lòng ghi chi tiết:

CÓ KHÔNG

2. Tổ chức đã từng nhận Quỹ tài trợ nhỏ từ Trung tâm
Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN?

X

3. Tổ chức bạn mong muốn LIN chia sẻ thông tin này
với các nhà tài trợ tiềm năng khác?

X

4. Bạn có đọc hướng dẫn đề xuất tài trợ của LIN? X

5. Bạn có hiểu các yêu cầu báo cáo trong trường hợp
tổ chức được tài trợ không?

X

6. Vui lòng đính kèm các thông tin khác

Liệt kê các tài liệu đính kèm:

1- Mô tả chi tiết dự án (mô tả phòng học)

2- Dự trù kinh phí chi tiết

3- Sơ đồ thiết kế phòng học

4 – Brochure giới thiệu Thảo Đàn (tiếng Việt và tiếng Anh)



TP.HCM, ngày 28 tháng 10 năm 2014

PT Chuyên môn DA TM Ban Điều Hành

Đỗ Ngọc Thảo Lê Thị Ngân


