
  
 

 

  
 

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN 
 

 

 

Ngày đề xuất: 06/04/2016 

 

Danh sách tài liệu gửi về LIN (Vui lòng đánh dấu x vào tài liệu mà tổ chức gửi) 

Tài liệu (x) 

Đề xuất dự án  x 

Ngân sách chi tiết (điền trực tiếp trong đơn này hoặc đính kèm) x 

Hoạt động chi tiết (điền trực tiếp trong đơn này hoặc đính kèm) x 

Kế hoạch theo dõi và đánh giá dự án (điền trực tiếp trong đơn này 

hoặc đính kèm) 
x 

Khung logic  

Khảo sát đánh giá nhu cầu  

Báo cáo dự án tương tự trước đây   

Báo cáo dự án thử nghiệm  

Hình ảnh   

Khác: Vui lòng nêu rõ  

Khác: Vui lòng nêu rõ  

Khác: Vui lòng nêu rõ  

  

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: 28/QĐ –UBND, ngày 24/04/2008 

4

. 

Địa chỉ: 451/1 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, 

TPHCM 

5

. 

Số điện thoại: 08 38 465 410 

6

. 

Website của tổ chức: Thaodan.org.vn  

7

. 

Trang thông tin tổ chức trên 

philoinhuan.org: 

CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI THẢO ĐÀN 

8

. 

Nhiệm vụ/ Mục tiêu của tổ chức là gì? 

  Sứ mệnh: Thảo Đàn là một tổ chức xã hội có trách nhiệm chăm sóc, hỗ trợ trẻ có 

hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh bằng cách tạo cơ hội cho trẻ tái hội 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Grants%20Coordinator/Round%203%202015/philoinhuan.org


nhập gia đình và xã hội; thúc đẩy việc tôn trọng và thực hiện các Quyền của trẻ em 

 Tầm nhìn: Chúng tôi phấn đấu cho một xã hội, nơi mà mọi trẻ em được sống hạnh 

phúc và phát triển trong môi trường an toàn và lành mạnh. 

 

 Mục tiêu: Trẻ em và người chưa thành niên trên đường phố (TEĐP) tại Tp.Hồ Chí 

Minh được hỗ trợ thông qua các dịch vụ sẵn có để cải thiện hoàn cảnh sống, nâng 

cao kỹ năng sống và giúp trẻ hội nhập xã hội.  

9

. 

Liệt kê các hoạt động chính của tổ chức: 

1. Hoạt động tiếp cận hỗ trợ trẻ trên đường phố 

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

3. Hỗ trợ giáo dục: theo dõi và hỗ trợ học tập, học bổng, lớp học bán trú ngoài trường 

4. Hoạt động câu lạc bộ: các lớp học dạy kèm, luyện thi, ngoại khóa và năng khiếu 

5. Hoạt động hướng nghiệp và đào tạo các nghề thủ công mỹ nghệ  

6. Triển khai dự án doanh nghiệp xã hội  

7. Chủ trì và tham gia các mạng lưới chăm sóc và bảo vệ trẻ.  

 

Phần II – Thông tin liên lạc 

1. Người liên lạc: Nguyễn Thị Thúy  

2. Vị trí/Chức danh: Giáo dục viên  

3. Số điện thoại liên lạc: 0 938 019 785 

4. Địa chỉ Email: giadinhnho16574@gmail.com 

Phần III – Dự án đề xuất tài trợ  

1. Tên dự án: HỖ TRỢ THẢO ĐÀN THỰC HIỆN KIỂM 

TOÁN NĂM 2015  

2. Ngày bắt đầu: Tháng 07/ 2016 

3. Ngày kết thúc: Tháng 09/ 2016 

4. Tóm tắt dự án  

Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm tài chính 2015 của Cơ sở bảo trợ xã hội 

Thảo Đàn. 

5. Phân tích nhu cầu/vấn đề và giải thích ngắn gọn làm thế nào đề xuất dự án này sẽ đáp 

ứng được nhu cầu hoặc giải quyết vấn đề đó (Nếu có, vui lòng gửi kết quả khảo sát đánh 

giá nhu cầu và/hoặc báo cáo kết quả dự án thử nghiệm hoặc dự án tương tự trước đây) 

http://thaodan.org.vn/vi/lam-gi.html


Từ năm 2012 Thảo Đàn được sự hỗ trợ của LIN thực hiện kiểm toán. Qua quá trình 

thực hiện kiểm toán Thảo Đàn thấy được tầm quan trọng của việc kiểm toán vì thế 

năm 2013 và 2014 Thảo Đàn cũng cố gắng duy trì kiểm toán hằng năm. Tuy nhiên 

vấn đề tìm nguồn thực hiện các dự án ngày càng khó khăn, để có nguồn kinh phí tiếp 

tục kiểm toán 2015 cũng là thách thức và khó khăn cho tổ chức. Thảo Đàn đã làm đề 

xuất này với mong muốn tìm sự trợ giúp chi phí kiểm toán và qua việc làm kiểm toán 

góp phần trong việc minh bạch và giải trình cho cơ sở.  

 

6. Mô tả đối tượng hưởng lợi (Số lượng, độ tuổi và nơi sinh sống của đối tượng hưởng 

lợi trực tiếp và gián tiếp) 

Trực tiếp: Giáo dục viên  của Thảo Đàn  

Gián tiếp: Trẻ em, phụ huynh trẻ tham gia hưởng lợi các dịch vụ Thảo Đàn, các cơ sở 

xã hội  tham gia Mạng lưới Chăm sóc và Bảo vệ Trẻ em.  

7. Nêu mục tiêu của dự án (Thay đổi hoặc cải thiện nào sẽ được tạo ra khi thực hiện thành 

công dự án?) 

Thảo Đàn có báo cáo kiểm toán năm 2015 

 

8. Mô tả kết quả mong đợi của dự án (Những sản phẩm trực tiếp của quá trình thực 

hiện dự án phù hợp với mục tiêu dự án đề ra) 

 Báo cáo kiểm toán  

 

9. Mô tả các hoạt động dự kiến dự án cần phải thực hiện để đạt được kết quả mong đợi, 

cần ghi rõ thời gian biểu và khuyến khích  

Tháng 7 bên phía công ty kiểm toán sẽ đến Thảo Đàn thực hiện kiểm toán cuối tháng 

7 sẽ có kết quả kiểm toán.   

 

10. Mô tả nhân sự của dự án (Nhân sự làm việc toàn thời gian, bán thời gian cung cấp 

thông tin về người phụ trách chính cho từng hoạt động (Có thể trình bày trực tiếp tại 

đây hoặc đính kèm), tình nguyện viên hay cộng tác viên trong cộng đồng? Chuyên môn 

và Kinh nghiệm liên quan là gì?) 

Diễn giải Số lượng   Chuyên môn Kinh nghiệm  

Nhân viên 

toàn thời gian  

6 người 4 chuyên ngành công tác xã 

hội  

1 mỹ thuật  

1 cấp dưỡng  

Ít nhất 7 năm, 

cao nhất 20 

năm 



Bán thời gian  1 người Giáo viên cấp 1 56 năm 

Cộng tác viên 25 người Sinh viên các ngành học   
 

 

11. Mô tả tính bền vững của dự án (Mô hình dự án có thể nhân rộng hay không? Dự án 

có là tiền đề cho các hoạt động nối tiếp sau khi kết thúc nhằm đạt được một mục tiêu 

phát triển hay sứ mệnh của tổ chức hay không? Dự án có thể tiếp tục (bằng cách này 

hay cách khác) sau khi kết thúc tài trợ hay không?)  

Các hoạt động của dự án nhắm đến hướng phát triển tổ chức, phát triển nguồn nhân 

lực luôn được đào tạo để tiếp nối và kế thừa thực hiện sứ mệnh và mục tiêu của tổ 

chức. Bên cạnh đó việc công khai minh bạch về tài chính của tổ chức rất quan trọng 

và cần thiết. Việc này giúp tổ chức nhìn lại và đánh giá việc sử dụng đúng nguồn kinh 

phí từ phía nhà tài trợ. Đây cũng góp phần phát triển tổ chức lâu dài và bền vững hơn.   

 

12. Mô tả kế hoạch theo dõi và đánh giá dự án (Liệt kê chỉ số, cách thu thập chỉ số và 

khuyến khích nêu cách tính toán chỉ số - Có thể trình bày trực tiếp tại đây hoặc đính 

kèm) 

Báo cáo kiểm toán và thư quản lý.  

 

Phần IV – Kinh phí dự án 

1. Tổng kinh phí dự án (VNĐ):  21,500,000 VND 

2. Yêu cầu tài trợ từ LIN: 19,500,000 VND  

3. Tổ chức bạn đóng góp:   2,000,000  VND 

4. Kinh phí từ các nhà tài trợ khác:  

 

(Chú ý: Tổ chức đề nghị đang xin tài trợ từ nhiều nơi khác nhau sẽ được ưu tiên) 

5.  Trong bảng dưới đây, vui lòng điền chi tiết kinh phí của dự án (Có thể trình bày 

trực tiếp tại đây hoặc đính kèm): 

STT Hạng mục Đơn 

vị 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Số 

lượng 

Tổng cộng LIN tài trợ 

 Phí kiểm toán  Lần 19,500,000 1 19,500,000 19,500,000 

 Phụ phí       

 In chứng từ, báo cáo  Lần 1,200,000 1 1,200,000  

 Chi phí điện thoại, đi 

lại 

Lần 800,000 1 800,000  

       

TỔNG KINH PHÍ DỰ ÁN 21,500,000 

TỔNG KINH PHÍ YÊU CẦU LIN TÀI TRỢ 19,500,000 

 

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 KHÔN

G 

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  

 

 

 

 

Ngày 06 tháng 04 năm 2016 

Ngươi đề xuất         Giám đốc  

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy            Lê Thị Thu Thủy  


