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L’autisme, une aide

LỜI NGỎ CỦA TIM

MỤC LỤC

ALINE REBEAUD / HOÀNG NỮ NGỌC TIM
Nhà sáng lập và điều hành Tổ Chức Maison Chance
Các bạn thân mến,
Tim hy vọng rằng các bạn đều bình an và không chịu nhiều ảnh
hưởng từ dịch Covid. Cuộc sống chúng ta có thay đổi to lớn và
chúng ta phải thích ứng, tập trung vào những vấn đề cốt lõi. Đó
cũng là một thử thách của cuộc đời.
Nhà May Mắn cũng bị dịch ảnh hưởng nhiều. Việt Nam đóng cửa từ tháng 2 và lượng khách nước ngoài đến
thăm vì thế cũng không còn nhiều. Họ là những người góp phần tiếp sức cho Nhà May Mắn thông qua việc sử
dụng các dịch vụ, sản phẩm du lịch, quyên góp tài chính. Vì thế Nhà May Mắn đã phải cân đối lại nguồn quỹ
hoạt động của mình và thực hành tiết kiệm bằng nhiều cách :
-Công tác truyền thông được thực hiện tốt hơn. Nhiều doanh nghiệp địa phương tìm đến và quyên góp hiện vật
(thực phẩm, quần áo, đồ dùng…) giúp cắt giảm chi phí hàng tháng.
-Các hoạt động của Doanh nghiệp Xã hội, ra đời cách đây 1 năm rưỡi, vẫn tiếp tục được phát triển với các
sản phẩm mới như hạt tiêu, mật ong, hạt điều từ tỉnh Đắk Nông. Nếu Việt Nam mở cửa lại vào năm sau, chúng
tôi sẽ có thể đón khách thăm và có khả năng sẽ có lợi nhuận.
-Bộ máy nhân sự được tinh giảm. Tuy thế, các hoạt động hàng ngày vẫn đều được đảm bảo. Nhân viên chia sẻ
khó khăn cùng Nhà May Mắn và cố gắng hết mình. Ngoài ra, 15 bạn tình nguyện người Việt Nam đã tìm đến
hỗ trợ và tham gia vào các chương trình giáo dục – đào tạo, y tế, hành chính.
- Nhờ sự hỗ trợ của Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam, dự án năng lượng mặt trời đã được triển khai tại Đắk
Nông, giúp cắt giảm chi phí tiêu thụ điện năng của Trung tâm.
Khó khăn là vậy, nhưng Nhà May Mắn vẫn tiếp tục với các sứ mệnh của mình. Trong năm nay, chúng tôi đã
thực hiện được những dự án sau:
-Đón nhận 50 thành viên mới vào Trung tâm tại Đắk Nông, đưa tổng số thành viên, gồm trẻ em và người
khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc lên con số 187 người. Ngoài ra, ba phòng nghề gồm Vi tính,
Vẽ, Chế tác đá tại đây cũng đã đi vào hoạt động.
-Một cuộc thi vẽ cho các em học sinh Nhà May Mắn cũng được tổ chức tại Đắk Nông. 30 bạn nhỏ trên 100 em
tham dự sẽ được trao giải thưởng. Ngoài ra, 13 bức tranh đẹp nhất sẽ được công ty Roche Việt Nam in thành
lịch.
-Lớp âm nhạc tại Sài Gòn cũng được tổ chức lại. Các thành viên tích cực luyện tập để có thể biểu diễn lần đầu
tiên vào dịp Giáng Sinh.
-Hơn 50 phần học bổng hỗ trợ các em học sinh đã tốt nghiệp tiểu học tại Nhà May Mắn để các em có thể tiếp
tục theo học tại các trường bên ngoài.
-Chương trình đỡ đầu đã giúp 5 lớp tại Sài Gòn và 2 lớp tại Đắk Nông tìm được cha, mẹ đỡ đầu, cùng đồng
hành với các em.
Con đường phía trước còn dài, các dự án vẫn tiếp tục. Nhà May Mắn tin tưởng rằng khi chúng ta gieo mầm
tình thương thì sẽ gặt quả hạnh phúc.
Nhân dịp năm mới 2021, Tim xin chúc các bạn thật nhiều hạnh phúc, niềm vui và sức khỏe.
Tim
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Lời ngỏ của Tim
Mục lục
Giới thiệu thành viên mới
Phòng chế tác đá tại Nhà May Mắn Đắk Nông
Sản xuất hạt điều
Dự án năng lượng mặt trời
Lớp học làm bánh dành cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn
Dự án nâng nền chống ngập tại Trung tâm Chắp Cánh
Sản phẩm quà Tết của Doanh nghiệp Xã hội

MAISON CHANCE VIỆT NAM

TRUNG TÂM CHẮP CÁNH

Địa chỉ: 19A, Đường số 1, KP. 9, P. Bình Hưng Hoà A, Q. Bình Tân,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: +84 (0) 28 62 65 95 66
Website : www.maison-chance.org
Facebook : www.facebook.com/MaisonChance
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GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN MỚI

ĐÀO TẠO NGHỀ
PHÒNG ĐÁ TẠI ĐẮK NÔNG ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

Trần Anh Quốc (SN 1998)
Quốc liệt chi dưới sau một tai nạn
giao thông. Quốc hiện học nghề
Vi tính tại NMM Đắk Nông.

Lâm Sơn Lưu (SN 1998)
Liệt chi dưới do tai nạn giao
thông, Lưu là học viên phòng Vi
tính tại NMM Đắk Nông.

Phạm Xuân Đại (SN 1989)
Liệt chi dưới do tai nạn giao
thông, Đại là học viên của phòng
Chế tác đá, NMM Đắk Nông.

Dương Công Anh (SN 1991)
Sau tai nạn lao động năm 2015,
Anh bị khuyết tật chân. Anh
là học viên phòng Chế tác đá,
NMM Đắk Nông.

Lê Sỹ Linh (SN 1990)
Tai nạn lao động khiến Linh phải
di chuyển bằng gậy 3 chân. Linh
học nghề Vi tính tại NMM Đắk
Nông để học một nghề hợp với
bản thân.

Dương Đình Tài (SN 1998)
Tài bị khuyết tật bẩm sinh, teo
hai chân và tay trái. Tài đang học
tại phòng Chế tác đá, NMM Đắk
Nông.

Nguyễn Thị Vân Anh (SN 2003)
Yếu nửa người bên trái, tay trái
không cầm nắm vật nặng được,
Vân Anh hiện là học viên phòng
Vẽ tại NMM Đắk Nông.

Nguyễn Nhựt Quang (SN 2000)
Bị tai nạn lao động dẫn đến liệt
hai chi dưới. Hiện Quang đang
theo học tại phòng Vi tính, Trung
tâm Chắp Cánh.
Nguyễn Tiến Minh (SN 2009)

Minh không biết mặt cha, còn mẹ
thì bỏ. Minh được Nhà May Mắn
nhận nuôi dưỡng và cho đi học.
Hiện em là học sinh lớp 5 trường
Làng May Mắn.
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Nguyễn Hoài Nhân (SN 2002)
Ngồi xe lăn sau tai nạn giao
thông năm 2018, Nhân từ Vĩnh
Long lên Trung tâm Chắp Cánh
để học Vi tính.

Sau hơn hai năm hoạt động, Trung tâm
BTXH Nhà May Mắn Đắk Nông hiện
đang nuôi dưỡng và giúp đỡ gần 200
thành viên.
Ngoài các lớp học văn hóa, lớp giáo
dục đặc biệt, Trung tâm còn có các lớp
đào tạo dạy nghề dành cho những người
khuyết tật. Ngoài việc được học nghề,
mọi người được chăm lo về sức khỏe,
chỗ ở, ăn uống, với điều kiện cơ sở vật
chất đầy đủ và đội ngũ nhân viên thân
thiện, nhiệt tình. Tất cả vì mục tiêu giúp
cho những người kém may mắn có điều
kiện tốt nhất để hòa nhập cuộc sống, có
thể tự lo cho bản thân mình.
Ngoài phòng Vi tính, Vẽ đã đi vào hoạt
động sau khi Trung tâm khánh thành,
phòng Chế tác đá cũng đã khai trương
vào tháng 10 vừa qua với 5 học viên cùng
1 người hướng dẫn.

Hiện tại, các bạn đang được làm quen
với các loại máy móc, trang thiết bị trong
phòng chế tác đá, phân biệt các loại đá quý
và đá bán quý. Sau đó, quy trình chế tác đá
từ nguyên liệu thô cho đến sản phẩm hoàn
thiện cũng sẽ được hướng dẫn cho các bạn.
Nhà May Mắn luôn mong muốn giúp đỡ
cho người khuyết tật tìm được việc làm
phù hợp để họ có thể hòa nhập với cộng
đồng xóa đi mặc cảm tự ti. Đến với Trung
tâm các bạn học viên sẽ được định hướng,
tư vấn học nghề và tìm việc làm phù hợp
đúng với khả năng, sức khỏe, mức độ
khuyết tật, giúp cho các bạn có thu nhập ổn
định giảm bớt gánh nặng về tài chính cho
gia đình và xã hội.

05

SẢN XUẤT HẠT ĐIỀU

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

SẢN XUẤT HẠT ĐIỀU TẠI ĐẮK NÔNG
Tỉnh Đắk Nông có diện tích rừng và đất
sản xuất nông, lâm nghiệp chiếm tới
90% tổng diện tích tỉnh, với các loại cây
công nghiệp như cà phê, hồ tiêu, mắc ca,
điều…
Với mong muốn tạo việc làm ổn định,
lâu dài cho các thành viên khuyết tật theo
phương châm “Nếu bạn cho họ một con
cá, họ sẽ ăn trong một ngày. Nếu bạn dạy
cho họ cách câu cá, họ sẽ có ăn mãi mãi”,
Trung tâm BTXH Đắk Nông đã cho đi
vào hoạt động phòng sinh hoạt sản xuất
hạt điều vào ngày 23/10 vừa qua.

Mọi người làm việc hăng say

Phát triển bền vững đã trở thành kim chỉ
nam của nhiều tổ chức và cá nhân. Từ khi
thành lập vào năm 1993, Nhà May Mắn
cũng đã đi theo hướng phát triển này.

Các công đoạn sản xuất hạt điều ở đây
hoàn toàn thủ công, được thực hiện bởi
các thành viên khuyết tật, thanh thiếu niên
có hoàn cảnh khó khăn đến học nghề tại
Trung tâm. Họ sẽ được hướng dẫn thực
hiện các công đoạn chế biến từ hạt điều
thô cho đến khi ra thành phẩm.
Hiện tại, phòng sản xuất hạt điều đang
thực hiện các công đoạn bóc tách hạt điều
tươi và sau này sẽ hướng tới việc chế
biến hạt điều rang muối, hạt điều hấp…
Mọi người khi tham gia phòng sản xuất,
ai cũng làm việc với tinh thần thoải mái,
vui vẻ và hăng say. Ngoài thời gian học
nghề tại Trung tâm, mỗi ngày các thành
viên dành một buổi để tham gia sinh hoạt
sản xuất.
Thời gian tới, Nhà May Mắn mong muốn
sẽ đẩy mạnh phát triển phòng sinh hoạt
sản xuất với quy mô lớn hơn, tạo công
việc ổn định, lâu dài cho các thành viên
tại Trung tâm.
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Hạt điều được tách vỏ lấy nhân

Các thành viên và nhân viên luôn được
khuyến khích tiết kiệm điện, giấy, nước.
Trung tâm Chắp Cánh và Làng May Mắn
đều được lắp đặt hệ thống điện năng lượng
mặt trời, giúp giảm thiểu chi phí tiêu thụ
điện năng của tổ chức. Trung tâm BTXH
Nhà May Mắn Đắk Nông cũng tiếp tục
hướng đi này. Nằm tại huyện Krông Nô,
tỉnh Đắk Nông, Trung tâm có điều kiện
nắng và bức xạ khá lý tưởng cho việc sản
xuất năng lượng điện. Nhưng do ngân sách
Nhà May Mắn có hạn, dự án vẫn còn nằm
trên giấy cho đến khi nhận được sự hỗ trợ
tài chính của Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt
Nam vào cuối tháng 10 vừa qua.
Có nguồn tài chính, Nhà May Mắn bắt tay
ngay vào thực hiện dự án. Phương án lắp
đặt hệ thống điện mặt trời nối điện lưới
quốc gia được chọn lựa.

Giải pháp này cho phép Nhà May Mắn tối
ưu hóa lượng điện mặt trời sản xuất cho sử
dụng tại chỗ. Lượng điện sản xuất thừa ra
(nếu có) sẽ được hòa vào lưới điện quốc
gia.
Vào những ngày đầu tháng 11, những tấm
quang điện đầu tiên đã được chuyển đến
Trung tâm trong niềm vui phấn khởi của
Nhà May Mắn. Việc lắp đặt đã được tiến
hành thuận lợi. Hiện nay, công trình đã
hoàn thiện và được đấu nối vào hệ thống
điện lưới quốc gia.
Một bước tiến nữa của Nhà May Mắn để
gần hơn với môi trường, với thiên nhiên.
Nhà May Mắn hy vọng trong tương lai
sẽ tìm được nguồn tài chính để tăng công
suất sản xuất và có thể đáp ứng hết nhu
cầu sử dụng điện của Trung tâm. Mô hình
này sẽ giúp các các em nhỏ đang học tại
Nhà May Mắn dần hình thành ý thức xanh,
tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên
và trở thành những công dân tương lai có
trách nhiệm với thiên nhiên và cộng đồng.

Hạt điều thô được tách lớp vỏ lụa bên ngoài
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LỚP BÁNH Á - ÂU

Khóa mới của lớp học làm bánh Á – Âu của Nhà May Mắn đã được
khai giảng vào tháng 10/2020. Thời gian học 12 tháng sẽ giúp các học
viên trang bị đủ kiến thức về các dòng bánh Âu và bánh Á để bước
vào nghề bánh đang là một trong những ngành thu hút nhân lực hiện
nay.
Học viên của lớp là những bạn thanh thiếu
niên có hoàn cảnh khó khăn, chưa có công
việc ổn định, hoặc những bạn đã đi làm
nhưng muốn học thêm một ngành nghề
mới để cải thiện thu nhập. Các bạn sẽ được
học miễn phí và sử dụng toàn bộ nguyên
vật liệu trong quá trình học mà không phải
bỏ bất kỳ một chi phí nào.
Với tiêu chí cầm tay chỉ việc, giáo viên đã
chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình
làm việc thực tế để các học viên chuẩn bị
hành trang khi đi làm. Sau khi học xong,
các bạn sẽ được Nhà May Mắn cấp chứng
chỉ sơ cấp nghề bánh để xin việc ở các cơ
sở làm bánh hoặc tại các nhà hàng khách
sạn. Các học viên tốt nghiệp xuất sắc sẽ
có cơ hội được giữ lại làm việc tại phòng
bánh của Nhà May Mắn.

LỚP BÁNH Á - ÂU

Cả lớp ôn lại phần lý thuyết trước khi thực hành

“Lúc đầu em không nghĩ là em sẽ được
học miễn phí đâu. Mấy anh chị học chung
rất dễ thương, luôn giúp đỡ nhau. Em rất
cảm ơn Nhà May Mắn đã cho chúng em
có cơ hội học nghề chúng em yêu thích
ạ”. Trúc, một học viên của lớp, cho biết
cảm nghĩ của em.
“Nhìn cô làm thì thấy dễ, song khi thực
hành thì lại thấy không đơn giản chút
nào. Dù có đôi lúc em thấy mệt, xuống
tinh thần vì làm bánh ra thành phẩm chưa
đạt yêu cầu, hay nói đúng hơn là thất bại,
em vẫn luôn tự nhắc mình là sẽ làm được,
sẽ thành công. Em rất mến cô giáo, cô
vừa hiền, trầm tĩnh, nhiệt tình, lại rất hài
hước, em thấy mình may mắn khi được
là học trò cô”. Đây là cảm tưởng của học
viên Cường trong lớp.

Trộn bột là công đoạn khởi đầu, quan trọng trong việc làm bánh

Học viên được hướng dẫn sử dụng lò nướng

Sau gần 1 tháng học tập, các học viên đã
phần nào nắm vững các thao tác cũng như
kỹ thuật làm bánh cơ bản.
Ngoài ra các bạn cũng được học các loại bánh lạnh

08

Trang trí bánh cũng là một công đoạn quan trọng
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DỰ ÁN TRUNG TÂM CHẮP CÁNH

Sau gần 15 năm hoạt động, Trung tâm Chắp
Cánh là nơi học tập và làm việc của người
khuyết tật. Người dân xung quanh đã quen
với hình ảnh những người khuyết tật sáng lăn
xe đến Trung tâm học tập và làm việc, chiều
lại lăn xe về.

Trung tâm Chắp Cánh đã liên lạc với các công
ty tư vấn để tìm giải pháp khắc phục. Và nâng
nền là giải pháp mà đa số các công ty đề xuất.
Số tiền cần cho việc này là khoảng 1,5 tỷ đồng.
Một con số quá lớn, vượt ngoài khả năng tài
chính của Nhà May Mắn.

Ít người biết rằng Trung tâm Chắp Cánh là
một trong những công trình đầu tiên được
xây dựng ở nơi này. Theo thời gian, khu dân
cư dần mở rộng, nhiều nhà cửa mọc lên.
Trung tâm Chắp Cánh dần trở nên nhỏ bé
và thấp hơn so với các nhà xung quanh. Vì
thế, những năm gần đây, khi trời mưa, nước
từ ngoài đường, nước từ các hầm cống chảy
ngược vào trong Trung tâm.

Hiện tại, lượng mưa đã giảm nhiều. Nhưng với
tình hình trái đất nóng lên toàn cầu, tần suất
mưa bão sẽ nhiều hơn. Vì thế, Nhà May Mắn vô
cùng hy vọng sẽ được sự chung tay giúp đỡ của
các tấm lòng hảo tâm để giảm thiểu tác động
của biến đổi khí hậu lên các cộng đồng yếu thế.

Tuy có trang bị máy bơm, nhưng tình trạng
ngập ở Trung tâm Chắp Cánh ngày càng
thường xuyên và nặng nề hơn. Tình trạng
ngập có khi lên đến gần 30 cm, gây rất nhiều
khó khăn cho việc di chuyển của các thành
viên đi xe lăn. Các bạn chạy xe điện luôn phải
chờ nước rút hết mới dám chạy xe về. Không
những thế, nước còn vào các phòng ở tầng
trệt, như phòng tập vật lý trị liệu, phòng may,
phòng y tế, phòng thành phẩm… khiến công
việc của các nhân viên và thành viên bị động
rất nhiều.
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Tình trạng ngập ở Trung tâm Chắp Cánh
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Hình: Tim Aline - Công Duy - Nhất Duy
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