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BÁO CÁO TỔNG KẾT 

Bên nhận tài trợ sẽ hoàn tất và gởi bản lượng giá tài trợ sau đây cho Trung 
tâm LIN khi hoàn tất dự án hay thời hạn cuối cùng của dự án.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Ngày: _______1/10/2013______________ 
 

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 ___Câu Lạc Bộ Công Tác Xã Hội Nhân Ái 
 
Chương trình/Hoạt động___ Dự án “ đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn”_____________________________________________________  
Số tiền tài trợ __100.000.000 VND________ Thời gian từ 
______________1/10/2013_  đến _____30/11/2014________________ 
            (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…). 
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1. Vật phẩm dụng cụ học tập 

 

Tên chương trình Trao tặng, hỗ trợ vật phẩm, dụng cụ học tập. 

Thời gian tổ chức  

Địa điểm tổ chức 3 khu vực: ấp Tân Lập, cầu Ông Lãnh, xóm Sở Thùng. 

Đối tượng thụ hưởng 210 em nhỏ trong dự án. 

Mục đích Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các em được đến theo học tại 

lớp, trường. Ngoài ra, khuyến khích tinh thần học tập và 

khen thưởng những em có biểu hiện tốt trong quá trình 

học tập. 

Kết quả thực hiện - 210 em được hỗ trợ tập, dụng cụ học tập. 

- Em có thành tích xuất sắc được trao tặng cặp   

- Trao bộ sách giáo khoa khuyến khích các em có 

tiến bộ trong học tập. 

- Hỗ trợ trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác 

giảng dạy tại lớp học các khu vực. 

Tổng kinh phí thực hiện 12.955.700 đồng. 
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2. Quà cho TNV có thành tích hoạt động xuất sắc. 

 

Tên chương trình Khen thưởng TNV có thành tích hoạt động xuất sắc 

Thời gian tổ chức  

Địa điểm tổ chức 2 khu vực: cầu Ông Lãnh, xóm Sở Thùng. 

Đối tượng thụ hưởng Giáo dục viên tại 2 khu vực cầu Ông Lãnh và xóm Sở 

Thùng. 

Mục đích Ghi nhận thành tích trong quá trình hoạt động của TNV. 

Khen thưởng các bạn Giáo dục viên tiêu biểu tại 2 khu 

vực. 

Kết quả thực hiện - Khen thưởng 22 bạn GDV xuất sắc trong dự án.  

Tổng kinh phí thực hiện 2.400.000 đồng. 
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3. Tiền điện, nước uống tại khu vực giảng dạy 

Tên chương trình Hỗ trợ cho các khu vực 

Thời gian tổ chức  

Địa điểm tổ chức Khu vực Sở Thùng và cầu Ông Lãnh. 

Đối tượng thụ hưởng Đơn vị quản lý lớp học 

Mục đích Tặng quà cảm ơn thay cho việc chi trả các 

khoản chi phí phát sinh liên quan đến 

điện, nước đã sử dụng tại các lớp học. 

Kết quả thực hiện Khu vực Sở Thùng và cầu Ông Lãnh đã 

nhận được hỗ trợ. 

Tổng kinh phí thực hiện 805.180 đồng. 

 

 

4. Hỗ trợ tiền cho quản lý các khu vực  

(làm hồ sơ trẻ, hồ sơ TNV, sổ đầu bài, sổ giám sát, đề thi kiểm tra chất lượng, dụng cụ 

hỗ trợ giảng dạy…) 

 

Tên chương trình Hỗ trợ quản lý các khu vực 

Thời gian tổ chức  

Địa điểm tổ chức  

Đối tượng thụ hưởng Quản lý 2 khu vực Sở Thùng và cầu Ông 

Lãnh. 

Mục đích Tạo điều kiện cho các Quản lý khu vực 

hoàn thành tốt công việc. 

Kết quả thực hiện Hỗ trợ đầy đủ cho quản lý 2 khu vực cầu 

Ông Lãnh và Sở Thùng. 

Tổng kinh phí thực hiện 3.279.700 đồng 

 

5. Hỗ trợ cho từng em đến trường 

Tên chương trình Hỗ trợ cho từng em đến trường 

Thời gian tổ chức 01/10/2013 – 01/10/2014 

Địa điểm tổ chức  

Đối tượng thụ hưởng Các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó 
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khăn trong dự án. 

Mục đích Hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để các em 

được đến trường. 

Kết quả thực hiện 2 em học sinh ở khu vực Sở Thùng nhận 

hỗ trợ và tiếp tục được đến trường. 

Tổng kinh phí thực hiện 4.192.700 đồng 

 

 

6. Hỗ trợ trường hợp khẩn cấp 

Tên chương trình Hỗ trợ trường hợp khẩn cấp 

Thời gian tổ chức 12/04/2014 

Địa điểm tổ chức  

Đối tượng thụ hưởng Gia đình trẻ có đang trong tình trạng cần hỗ trợ khẩn cấp. 

Mục đích Hỗ trợ kịp thời cho gia đình trẻ để giải quyết khó khăn, tạo 

điền kiện để các em được tiếp tục đến trường.  

Kết quả thực hiện Hỗ trợ vốn làm ăn cho một gia đình trẻ có hoàn cảnh đặc 

biệt. Sau khi nhận hỗ trợ gia đình đã có thêm vốn để buôn 

bán nhỏ vượt qua khó khăn. 

Tổng kinh phí thực hiện 2.000.000 đồng 
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7. Quà cho trẻ em có thành tích hoạt động xuất sắc 

 

Tên chương trình Khen thưởng trẻ có thành tích xuất sắc 

Thời gian tổ chức 23/10/2013 – Khen thưởng lần 1. 

29/11/2014 – Khen thưởng lần 2 

Đối tượng thụ hưởng Trẻ có thành tích xuất sắc trong dự án. 

Mục đích Khen thưởng và khích lệ tinh thần học tập 

của trẻ.  

Kết quả thực hiện Khen thưởng 2 em nhỏ có thành tích học 

tập đi đầu trong dự án. 

Tổng kinh phí thực hiện 350.000 đồng 

 

8. Ngày hội đồng hành 

 

 

Tên chương trình NGÀY HỘI ĐỒNG HÀNH 

Thời gian – Địa điểm tổ 

chức 

03/11/2013 – Công viên Gia Định. 

03/08/2014 - Khu sinh hoạt trẻ em phường 11, Q. Bình 

Thạnh. 

24/08/2014 - Lớp học tình thương cầu Ông Lãnh. 

26/10/2014 - Khu sinh hoạt trẻ em phường 11, Q. Bình 

Thạnh. 

Đối tượng thụ hưởng 60 em lớp học tình thương Xóm Sở Thùng 

70 em lớp học tình thương Cầu Ông Lãnh 

Mục đích Tạo ra một sân chơi lành mạnh với các hoạt động ngoài 

trời mang tính chất giáo dục và nâng cao tinh thần đồng 

đội. 

 

Kết quả thực hiện Chương trình hoàn thành đúng mục tiêu và kế hoạch đề 

ra. Các em ở khu vực Sở Thùng và cầu Ông Lãnh tham 

gia đầy đủ các hoạt động vui chơi. 

Tổng kinh phí thực hiện 7.058.800 đồng. 
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Video “Ngày hội Đồng hành” lần I: http://tinyurl.com/ngayhoidonghanhlan1 
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9. Tổ chức Chương trình vui chơi nhân dịp trung thu, noel, 1/6, tết. 

 

Tên chương trình NOEL YÊU THƯƠNG 

Thời gian - Địa điểm 

tổ chức 

22/11/2013 – UBND phường cầu Ông Lãnh.  

23/11/2013 – Khu sinh hoạt trẻ em phường 11, Q. Bình 

Thạnh. 

24/11/2013 – lớp học tình thương Ấp Tân Lập. 

Đối tượng thụ hưởng 60 em lớp học tình thương Xóm Sở Thùng 

70 em lớp học tình thương Cầu Ông Lãnh 

60 em lớp học tình thương Ấp Tân Lập 

20 em Cầu Bình Triệu 

Mục đích Tổ chức một đêm Noel vui vẻ và ý nghĩa tạo cơ hội cho các 

em nhỏ có hội được vui chơi, khuyến khích và động viên tinh 

thần học tập 

Tạo cơ hội cho các bạn TNV tiếp xúc, giao lưu đồng thời hiểu 

hơn về hoàn cảnh của các em. 

Kết quả thực hiện Hơn 160 tình nguyện viên của CLB cùng hơn 200 em nhỏ có 

hoàn cảnh khó khăn đang học tại các lớp học tình thương 
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thuộc “Dự án đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” 

của CLB đã trải qua một ngày Tết thiếu nhi cực kì ý nghĩa. 

Môt ngày thôi nhưng các em được tham gia vào các trò chơi 

vận động, , thi văn nghệ,. CLB cũng trao tặng 200 phần quà 

cùng 50 phần quà đặc biệt cho các em vượt khó học giỏi với 

trị giá mỗi phần quà lên tới 200 ngàn đồng. 

Tổng kinh phí thực 

hiện 

6.260.705 đồng. 
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Tên chương trình NGÀY TẾT QUÊ EM  

Thời gian tổ chức 15/01/2014 

Địa điểm tổ chức Khu vực sở Thùng và cầu Ông Lãnh. 

Đối tượng thụ hưởng Trẻ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt trong dự án. 

Mục đích Tặng quà tết, động viên, thăm hỏi gia đình.  

Kết quả thực hiện Thăm hỏi và tặng quà 40 hộ gia đình có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn của các em nhỏ đang theo học 

trong dự án. 

Tổng kinh phí thực hiện 1.074.686 đồng. 
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Tên chương trình VUI TẾT THIẾU NHI 

Thời gian tổ chức 08/06/2014 

Địa điểm tổ chức Cung văn hóa thiếu nhi quận Thủ Đức 

Đối tượng thụ hưởng 60 em lớp học tình thương Xóm Sở Thùng 

70 em lớp học tình thương Cầu Ông Lãnh 

60 em lớp học tình thương Ấp Tân Lập 

20 em Cầu Bình Triệu 

Mục đích Đem đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn một ngày Tết 

thiếu nhi thật ý nghĩa và nhiều niềm vui.Tạo cơ hội cho các bạn 

TNV tiếp xúc, giao lưu đồng thời hiểu hơn về hoàn cảnh của các 

em.  

Kết quả thực hiện Hơn 200 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang học tại các lớp học 

tình thương thuộc “Dự án đồng hành cùng trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn” của CLB đã trải qua một ngày Tết thiếu nhi cực 

kì ý nghĩa. Các em được tham gia vào các trò chơi vận động, 

tham gia thi vẽ tranh, thi tô tượng, thi văn nghệ, tham quan Thảo 

Cầm Viên. CLB cũng trao tặng 200 phần quà cùng 50 phần quà 

đặc biệt cho các em vượt khó học giỏi với trị giá mỗi phần quà 

lên tới 200 ngàn đồng. 

Tổng kinh phí thực hiện 9.606.748 đồng 
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Tên chương trình ĐÊM TRĂNG NHÂN ÁI 

Thời gian - Địa điểm 

tổ chức 

05/09/2014 – khu vực Sở Thùng. 

06/09/2014 – khu vực cầu Ông Lãnh. 

07/09/2014 – khu vực ấp Tân Lập. 

Đối tượng thụ hưởng 60 em lớp học tình thương Xóm Sở Thùng 

70 em lớp học tình thương Cầu Ông Lãnh 

60 em lớp học tình thương Ấp Tân Lập 

20 em Cầu Bình Triệu 

Mục đích Tổ chức một đêm Trung thu vui vẻ và ý nghĩa tạo cơ hội cho 

các em nhỏ có hội được vui chơi, khuyến khích và động viên 

tinh thần học tập. 

Tạo cơ hội cho các bạn TNV tiếp xúc, giao lưu đồng thời 

hiểu hơn về hoàn cảnh của các em. 

Kết quả thực hiện  

Tổng kinh phí thực 

hiện 

9.571.150 đồng 
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10. Tổ chức tham quan, dã ngoại, hoạt động ngoại khóa. 

Tên chương trình SINH HOẠT NGOẠI KHÓA 

Thời gian - Địa điểm tổ chức 24/08/2014 – Bảo tàng chứng tích chiến 

tranh. 

09/11/2014 – Bảo tàng chứng tích chiến 

tranh. 

Đối tượng thụ hưởng Khu vực cầu Ông Lãnh và Sở Thùng. 

Mục đích Tạo động lực cho các em học tập tốt hơn, 

tìm hiểu văn hóa, lịch sử đất nước. Tạo sự 

gắn bó giữa các giáo dục viên và các em. 

Kết quả thực hiện Các em được tham quan, tìm hiểu về lịch 

sử đất nước. Ngoài ra, các em được tham 

gia các trò chơi mang tính chất giáo dục, 

thay đổi nhận thức.  

Tổng kinh phí thực hiện 9.100.400 đồng. 
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11. Lễ tổng kết. 

Tên chương trình TỔNG KẾT DỰ ÁN ĐỒNG HÀNH. 

Thời gian tổ chức 29/11/2014 

Địa điểm tổ chức Công viên Gia Định. 

Đối tượng thụ hưởng Các em nhỏ trong dự án “Đồng hành cùng trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn” của CLB. 

Mục đích Tổng kết những thành quả đã đạt được trong năm qua. 

Khen thưởng những em có thành tích học tập tiêu biểu. 

Kết quả thực hiện Trao giấy khen và tặng quà tri ân 14 bạn Giáo dục viên 

đóng góp tích cực cho dự án. 

Khen thưởng 13 em có thành tích xuất sắc trong học tập. 

Tổng kinh phí thực hiện  
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12. Các lớp học ngoại khoái, kỹ năng (mở rộng ngoài kế hoạch). 

CLB CTXH Nhân Ái nhận được sự hỗ trợ của quỹ KOICA để mở rộng thêm các lớp 

học kĩ năng, năng khiếu cho dự án:  

 Giáo dục tâm lý cho trẻ về vấn đề “Lợi ích và tác hại của việc chơi game 

online”. 

 Lớp dạy bổ trợ năng khiếu vẽ. 

Kết hợp với TSUM mở 2 tủ sách hỗ trợ kiến thực tại 2 khu vực Sở Thùng và 
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Cầu Ông Lãnh. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
 

 
 

2. FILE ĐÍNH KÈM 
 
 

 
 

3.  
 
 

 

(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) 
  
Phần D: Tác động 
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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) 
(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) 

 
Các em đã hình thành ý thức và nhân cách trong những hoạt động thường ngày , biết yêu quí 
và kính trọng thầy cô, có ý chí vươn lên trong cuộc sống và quan trọng hơn là đã ươm mầm 
được những ước mơ bên trong của các em. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Phần E: 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 
File đính kèm báo cáo giải ngân chi tiết: [http://tinyurl.com/baocaogiaingan] 
 
Thu nhập từ dự án 

 Nguồn thu nhập Số tiền 
a. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN 100.000.000 

VND 
b. Đóng góp từ tổ chức 

File đính kèm hoạt động tự tạo nguồn thu: 
[http://tinyurl.com/tugayquy] 

3.639.000 
VND 

c. Các nguồn khác 
File đính kèm các nguồn tài trợ khác: 
[http://tinyurl.com/cacnguontaitrokhac] 

83.251.100 
VND 
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  186.890.000 

VND 
 Tổng cộng: ------------------

- 

 
 

3. Sự hỗ trợ từ Trung tâm LIN ảnh hưởng như thế nào đến dự án của bạn?  
Giúp dự án được triển khai tốt hơn , đầy đủ tài chính hơn trong việc thực hiện dự án 

 

 

 
3(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 Có    Khg 
 
 
 
 
Phần F:  Kế hoạch tới 
 

4. Bạn có mong muốn tiếp tục chương trình này khi kết thúc vòng tài trợ không?         Có     
Nếu có, cơ quan bạn đã chắc chắn có nguồn hỗ trợ nào chưa?     Chưa     

 
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). 
 


